MISSÃO FPS
A missão das Escolas Públicas de Framingham é de educar cada aluno para aprender e viver
produtivamente como um pensador crítico, um cidadão responsável numa sociedade multicultural e
democrática ao oferecer programas instrucionais academicamente desafiantes ensinados por
funcionários altamente qualificados e apoiados por serviços abrangentes em parceria com nossa
comunidade inteira. Nós idealizamos um distrito escolar no qual cada criança está engajada como um
aluno ativo em experiências educacionais de alta qualidade e apoiada, no seu nível de aprendizagem,
para assegurar o crescimento ao longo do tempo. Acreditamos que com esforço efetivo, tempo e
prática, todos os nossos alunos podem e vão atingir altos níveis de realização e demonstrar preparação
para faculdade e carreiras como resultado do seu curso de estudos nas Escolas Públicas de Framingham.
Nossa cidade é enriquecida e fortalecida pela sua herança cultural diversa e população multinacional.
Dentro das nossas classes e bairros, nos nossos palcos e campos esportivos, queremos que a
aprendizagem seja relevante e conectada ao desenvolvimento dos nossos alunos em cidadãos centrados
em valores e capazes de navegar um mundo complexo e desigual. Temos como objetivo abordar essas
desigualdades- incluindo racismo, status sócio-econômico e barreiras linguísticas- para criar um
ambiente no qual cada criança pode e vai ser bem sucedida. Queremos que nossos alunos sintam-se
seguros ao arriscarem-se academicamente enquanto respeitam conscientemente a diversidade de
opiniões. Para tanto, devemos promover parcerias colaborativas e solidárias entre as famílias, a
comunidade e o distrito escolar para que cada criança atinja um alto grau de realização. A base do
nosso trabalho é a colaboração, o respeito mútuo e as altas expectativas, onde todos os educadores
refletem sobre as suas práticas e sentem-se apoiados conforme eles continuam a ajustar sua instrução
para melhorar o desempenho estudantil.
Temos o compromisso de oferecer um ambiente educacional seguro e acolhedor para aumentar as
conquistas e o acesso para todos os alunos independentemente da sua situação imigratória,
nacionalidade, etnia, raça, religião, orientação sexual, sexo e identidade de gênero, status sócioeconômico, desabilidade, e/ou crenças. Estamos compromissados com a melhoria de nossas instalações
através de melhorias no sistema de segurança e na capacitação de nossos alunos e funcionários para
que sejam proativos no enfrentamento de crises. Nossa preparação nessa área abrirá o caminho para
um foco aumentado na aprendizagem e no ensino. Continuaremos a monitorar as tendências das
matrículas e a projetar nossas necessidades estruturais ao trabalharmos juntos com funcionários da
cidade para priorizar as necesidades de capital e para sempre mantermos uma visão de longo prazo das
necessidades educacionais das Escolas Públicas de Framingham.
Nos empenhamos para oferecer a todos os alunos de Framingham a oportunidade de aprender num
ambiente educacional onde a diversidade de nossos alunos reflete-se nos nossos profissionais. Estamos
comprometidos em respeitar nossas diferenças humanas e garantir a responsabilidade das nossas ações
num ambiente que oferece os recursos necessários para apoiar as necessidades sócio-emocionais,
físicas e de saúde mental dos nossos alunos para que eles estejam prontos, desejosos e capazes de
engajarem-se como alunos nas Escolas Públicas de Framingham. As Escolas Públicas de Framingham
empenham-se em adaptar a instrução para atender as necessidades de aprendizagem e de
desenvolvimento de todos os alunos, incluindo os dotados, através de desafios apropriados, alta
qualidade e instrução baseada em normas. Em nossos esforços para fomentar uma mentalidade
empreendedora entre os alunos, personalizar as experiências educacionais e nutrir ambientes de
aprendizagem inclusivos e igualitários em nossas escolas, estamos comprometidos em assegurar a
disponibilidade de oportunidades geradoras de resultados equitativos para cada aluno baseando-nos
nas necessidades individuais – nossa visão de uma aprendizagem personalizada está voltada para
enfrentar as lacunas de desempenho e de oportunidade.
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