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ACCESS 

Nossos estudantes tem trabalhado duro nos meses de janeiro e fevereiro para 
completar as avaliações do ACCESS que determinam quão bem os estudantes de Framingham 
estão adquirindo habilidades orais, auditivas, de leitura, e escrita em inglês. Essa é uma grande 
empreitada considerando-se que quase 54% de nossos estudantes fizeram o teste. 

Na semana passada,  Mrs. da Costa e eu visitamos a Escola Elementar Hooks em 
Chelsea, MA que é uma escola nível 1. O estado determina os níveis das escolas baseado em 
testes padronizados. O nível 4 é o mais baixo e o nível 1, o mais alto da escala. A nossa escola 
é de nível 3, atualmente. O propósito da visita foi de observar os sistemas e estruturas que 
ajudaram aquela escola a se tornar uma escola nível 1. Quando refletimos sobre a nossa visita, 
constatamos que temos muitas das mesmas estruturas já estabelecidas. Isso somado às 
nossas práticas IB, nos ajudará a chegar no mesmo nível deles. Nossos estudantes e 
professores estão trabalhando duro diariamente para fomentar questionamento, independência 
e a expectativa de que os estudantes possam explicar seu raciocínio durante as lições.   
Encoraje  Sono e  Nutrição Apropriados  

Estudantes que comem bem e dormem bem tem um desempenho melhor na escola. 
Quando você mandar lanche para a escola, encorage sua criança a fazer escolhas saudáveis. 
Nossa escola tem trabalhado em parceria com a Universidade de Massachusetts no sentido de 
melhorar o entendimento dos estudantes a respeito da importaância de uma dieta equilibrada  
e uma boa noite de sono. 
Alunos IB se Arriscam 

Como uma escola IB, nós encorajamos Tomada-de-Risco, Sabemos que as crianças 
aprendem de formas diferentes. Tomada-de-Risco é um passo importante no sentido de 
dominar uma tarefa ou aprender um conceito. Todos nós como aprendizes erramos, e o que 
aprendemos com esses erros é o que nos faz bem- sucedidos. Quando você vir sua criança 
lutando para fazer o dever de casa, o encourage a pelo menos tentar. Se eles erram, isso 
indica  para os professores de seu filho que apoio adicional na aprendizagem de conteúdos 
pode ser necessário.    

  
Esperamos que todos tenham um ótimo fevereiro! 
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