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20 de agosto de 2018 
 
Prezados funcionários, pais e membros da comunidade: 
 
Durante o ano letivo de 2017-2018, melhorias foram feitas em todas as áreas de ensino em Wilson 
Elementary School, com base no relatório da visita Turnaround na escola, na revisão de dados 
(monitoramento de progresso bimensal, conversas de dados de ILT de meio do ano/final do ano) e nas 
observações. Atribuímos esse crescimento e ganhos em todas as áreas ao trabalho árduo de todos e à 
colaboração encontrada na atividade, no trabalho das equipes no nivelamento de série que trabalha de 
forma construtiva em planos de aula comuns, analisando dados e trabalho dos alunos em PLCs e um ILT ativo 
que analisou dados e a implementação do CTAP. Outros pontos fortes que ajudaram na mudança da escola 
incluíram a implementação de uma mudança no foco do currículo para um modelo reflexivo e focado em 
padrões, estruturas que apoiam a compreensão compartilhada do trabalho (tempo programado para co-
planejamento e PLCs, modelo de co-planejamento, panorama das unidades), feedback sobre a 
implementação da alavanca do CTAP para as equipes de nível de ensino da administração, expectativas 
comuns de final de unidade para os alunos e co-docência em muitas áreas de conteúdo. 
 
Embora tenhamos alcançado sucessos em muitas áreas, encontramos alguns desafios inesperados. A 
mudança na estrutura de co-planejamento no meio do ano aumentou a quantidade de lições planejadas 
durante cada sessão de co-planejamento de uma semana de lições para aproximadamente duas semanas e 
meia de lições. Essa mudança resultou em um foco em padrões, objetivos e ritmo, mas não permitiu um foco 
intenso nos agrupamentos múltiplos e variados e na avaliação das lições supracitadas. Além disso, a 
autorreflexão do professor e a reflexão do nível de cada série foi restrita devido as limitações de tempo. Por 
fim, como distrito, as expectativas de avaliações foram estabelecidas e  necessárias para apoiar nossa 
implementação, mas ao mesmo tempo adicionamos um nível extra de urgência (novo aprendizado, novas 
ações) para as quais não havíamos planejado. Conforme planejamos 2018-2019, a revisão de nosso CTAP 
inclui o envolvimento e o apoio de representantes distritais, de modo que haja um entendimento mais 
profundo de nossa implementação e do apoio específico do distrito. 
 
Respeitosamente, 
 
Purnima Vadhera 

Principal (Diretora), Woodrow Wilson School, Framingham, MA 01702 
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