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                                                                                                                                        Abril 2017 
Caras Famílias, 
Durante o mês de março nós recepcionamos uma maravilhosa noite de Arte, Música e 
Educação Física para as famílias. Agradecemos a todos que vieram e participaram em criar, 
brincar e se divertir com suas crianças. 
As Artes são parte essencial do desenvolvimento de sua criança. Através dessas atividades as 
crianças aprendem habilidades motoras grossas e finas, exploram sua criatividade, e aprendem 
a apreciar as Artes e Atletismo no mundo em que vivem.  
 
Aprendendo e lendo música de outras partes do mundo, explorando movimento, colaborando 
com parceiros em música e dança, ensinam à nossos estudantes como pensar de forma global 
sobre as Artes e em como elas tem um papel crucial na sociedade atual e através da história. 
Na quinta série os estudantes tem a oportunidade de aprender um instrumento da banda. 
Nossa banda tem mais de 60 alunos! Nós também temos muitos alunos que estão no musical 
da escola. 
 
A Educação Física coloca seus filhos num caminho regular de nutrição e saúde. Os estudantes 
desenvolvem suas habilidades, aprendem jogos, aprendem a competir e a trabalhar em time.   
 
Todos os programas de Artes e Educação Física oferecidos aqui na Woodrow Wilson 
continuarão mesmo quando seus filhos passarem para a Escola Média e Secundária. 
Esperamos que eles tenham desenvolvido uma paixão por essas áreas e continuem a ser 
performistas, criadores, competidores e se divirtam com seus amigos por toda a vida. 
 
Além de ajudar sua criança a se tornar um estudante IB (International Baccalaureate) por 
inteiro, Arte, Música e Educação Física também ajudam os estudantes (e adultos) a aliviar o 
estresse e a se sentir mais feliz. Esperamos que nossos programas na Wilson ajudem nossa 
comunidade em todos os aspectos.  

 
Um lembrete, estudantes das 3as.às 5as.séries farão o teste do estado MCAS durante os 
meses de abril e maio.Por favor encoraje sua criança a vir preparada para a escola para dar o 
seu melhor.   
 
Obrigado e tenham um ótimo mês! 

        


