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Caros pais,  
 

Nova Geração do MCAS 
 
Os alunos da 3a., 4a., e 5a. séries têm usados os computadores Chromebook o ano inteiro para 
aprender como usar diferentes funções em preparação para a prova MCAS que começará no 
início de abril. Nossos alunos serão testados em língua e literatura inglesa, matemática, e 
ciências (5a. série). As provas de inglês (ELA) e matemática serão feitas online.  Esperamos ver 
uma grande melhora nos resultados dos testes este ano. Temos trabalhado juntamente com o 
Centro de Assistência Escolar e Distrital (DSAC) em desenvolver estratégias, e colocar em 
prática sistemas e estruturas que irão melhorar a maneira como os alunos aprendem. Estamos 
buscando melhorias e 100% de participação dos alunos este ano.   
Incentivem boa nutrição e bom sono 

Os alunos que se alimentam e dormem bem têm um melhor rendimento na escola. Ao enviar 
lanchinhos para a escola, incentive seu filho a fazer escolhas saudáveis. Nossa escola tem 
trabalhado com a Universidade de Massachusetts para melhorar o entendimento dos 
estudantes sobre uma dieta equilibrada, sono e uma boa noite de sono.   
Os alunos da IB têm a mente aberta 

Como uma escola IB, incentivamos nossos alunos a terem uma mente aberta. Recebemos 
tanta informação diariamente de todas as partes do mundo, e às vezes é difícil para alunos do 
ensino fundamental entenderem as complexidades de nossa sociedade. Um aluno IB aprende 
sobre as maneiras diferentes como o mundo lida com problemas. Ter a mente aberta dá aos 
nossos alunos uma visão global dos problemas mundiais e como desenvolver meios de 
resolvê-los.   
  
Esperamos que todos tenham um ótimo mês de março! 
  
Sr. Haidemenos      Sra. da Costa 

 

Translations are a courtesy of FPS. Translators are not responsible for the content of the document. BER- 3/9/2017 

        


