
19 de setembro de 2022 

Queridas famílias da WPS: 

As Escolas Públicas de Westwood contrataram o Grupo de Consultoria 
Pública (PCG) para conduzir uma Auditoria de Equidade no distrito. O 
objetivo dessa auditoria é identificar quais são as forças e as áreas a serem 
melhoradas em relação à experiência educacional dos alunos das Escolas 
Públicas de Westwood. Ao completarem o processo de auditoria, o PCG irá 
fornecer ao distrito recomendações projetadas para nos ajudar a alcançar 
resultados de sucesso com cada aluno da nossa comunidade. 

Um componente essencial desse trabalho é ouvir um grande número de 
vozes em todo o nosso distrito. Como parte da Auditoria de Equidade, o PCG 
está conduzindo uma pesquisa por toda a comunidade sobre os funcionários, 
famílias e alunos da WPS. 

Famílias da WPS 

A pesquisa para os pais/cuidadores será completamente anônima. Apesar de 
a participação não ser obrigatória, nós valorizamos suas ideias e 
experiências, e esperamos que possam dividi-las conosco. 

O link para acessar a pesquisa para os pais/cuidadores está aqui. 

Alunos da WPS 

Alunos do 7º ao 12º ano também serão solicitados a compartilhar suas 
percepções e experiências. Tópicos como a voz do aluno e seu aprendizado 
serão abordados. A pesquisa para os alunos acontecerá durante o horário 
escolar por não mais de 10 a 15 minutos. A pesquisa para os alunos também 
será completamente anônima e a participação não é obrigatória. 

Os alunos podem optar por não participarem da pesquisa através de 
notificação dos pais ou da sua ausência no dia em que a pesquisa for 
administrada. Se os senhores preferirem que o aluno não participe da 
pesquisa, basta preencher o breve formulário do Google abaixo até o final dia 
na quarta-feira, 21 de setembro. A pesquisa é breve e, enquanto os alunos 
completam a pesquisa, os outros alunos que optaram por não participar, 
permanecerão na aula e farão alguma outra atividade silenciosa de sala de 
aula (leitura ou tarefas online, por exemplo). No caso de optar pela não 



participação do seu filho, por favor, certifique-se de informá-lo sobre sua 
decisão. 

Formulário de Não Participação do Aluno 

Nós agradecemos a sua participação e apoio enquanto trabalhamos para 
identificar e abordar práticas, políticas e formas de comunicação que possam 
contribuir contra injustiças dentro do nosso distrito. Nós nos comprometemos 
a construir um distrito escolar no qual cada aluno alcance seu máximo 
potencial acadêmico e pessoal, em ambientes seguros, acolhedores, 
equitativos e inclusivos. 

Os senhores podem conhecer mais sobre a auditoria de equidade através da 
Equity Audit FAQ (perguntas frequentes). 

Atenciosamente, 

Emily Parks 

Superintendente 

Escolas Públicas de Westwood 

 


