Série de Apoio Profissional para Familias
do Departamento de Educação do Estado de Connecticut
Por favor, veja abaixo e participe enquanto aprendemos e crescemos juntos.
Série 21 — 4 de janeiro de 2021

Não perca o segundo de nossa
série de conversas com f amilias.

Um Lugar na Mesa: Uma
conversa de pais para pais
sobre a importância da
frequência e do apoio a
nossos filhos na escola

Data: Terça-feira, 12 de janeiro de 2021

Junte-se a nós em nossa mesa de cozinha
virtual e vamos conversar sobre como
podemos fazer parceria para ajudar nossos
filhos a aprender, crescer e ter sucesso na
escola. Este tempo juntos oferecerá às famílias
e aos principais parceiros da escola a chance
de aprender sobre estratégias significativas e
recursos essenciais para ajudar a conectar os
alunos com o aprendizado.

Tradução ao vivo do co-apresentador:
Espanhol, Português e Árabe

Nós vamos falar sobre:

Nitza Diaz
Consultora de Educação, SERC

• Desafios que compartilhamos para
manter nossos filhos conectados à
escola e engajados na aprendizagem;
• Palavras que estamos ouvindo para
descrever esta nova forma de ensino,
como “em pessoa“, aprendizagem”
hibrida “e” remota“, que queremos
compreender melhor e discutir as
expectativas dos alunos; e
• Como nós, como pais e responsáveis,
podemos conversar com professores
e funcionários da escola para planejar,
resolver problemas e ser verdadeiros
parceiros no aprendizado e sucesso de
nossos filhos.
Os pais e responsáveis terão a oportunidade
de fazer perguntas, compartilhar estratégias
e rotinas que podem ajudá-los e obter novas
informações para explorar.

Horário: 5:30 da tarde às 7:00 da noite
Inscreva-se: http://ctserc.net/parentstable
(após se registrar, você receberá um e-mail
de confirmação contendo informações sobre
como ingressar no webinar.)

Apresentadores:
SERC

LeTanya Lawrence
Consultora de Educação, SERC
Escolas Públicas de Hartford

Nuchette Black-Burke
Diretora de Engajamento e Parcerias,
Escolas Públicas de Hartford

