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Caros Pais e Estudantes, 
 

A quinta série inclui algumas mudanças interessantes para o seu filho, incluindo uma abordagem de 
ensino em equipe. Os alunos são colocados ou na equipe azul, com o Mr. Weinstein e um(a) professor(a) a ser 
nomeado ou na equipe de ouro com a Mrs. Hoehlein e Ms. Cushman. Os professores de cada equipe se 
especializam em áreas curriculares específicas: Matemática / Ciência / Estudos Sociais ou Leitura / Escrita. 
Acreditamos que este modelo atende melhor às necessidades de aprendizado instrucional de nossos alunos e à 
sua transição para a escola média. 

 
Com essas mudanças em mente, nós esperamos que você esteja tão animado como estamos sobre o 

começo de um ano bem memorável na Potter Road! Independentemente de qual equipe você está, todos nós 
somos parte da equipe da quinta série na Potter Road. Como seus professores, todos trabalhamos juntos para 
lhe fornecer um ano rico e objetivo de aprendizagem. 
 

Alguns destaques de nossa jornada da quinta série incluem passeios importantes ligados ao nosso 
estudo de história e ciência, autêntica pesquisa científica, explorações em matemática, aventuras literárias em 
todos os gêneros e sérias conversas acadêmicas ao longo do ano. Nós encorajamos debate e discussão em 
nossas salas de aula como uma maneira de construir sobre as idéias dos outros e ganhar habilidades fortes de 
debate e escuta. 

 
Como parte do Programa de Leitura de Verão da Quinta Série, você vai ler dois livros e concluir um 

trabalho escrito para cada um. A biblioteca pública é um recurso ideal para este trabalho. Nós pedimos para 
você escolher um livro de ficção da lista de leituras de verão da Equipe Azul /Ouro (anexado e link em nosso 
site) e concluir o trabalho de resposta em anexo. Além disso, pedimos que você leia uma ciência não-ficção 
ou um livro de matemática da lista de tópicos sugeridos. Escolha um tema que "desperta" o seu interesse. 
Você vai completar uma folha de resposta para o seu livro de não-ficção. Por favor, traga ambas as folhas de 
resposta com você quando você retornar em agosto. 

 
Gostaríamos também que você mantenha suas habilidades de matemática FORTE. Se você ainda 

não dominou seus fatos de multiplicação, você precisa praticar durante o verão Fatos de matemática são 
uma obrigação para a confiança e sucesso do estudante no próximo ano. Um pouco de matemática vai um 
longo caminho! 
 
Estamos ansiosos para um ano repleto de muitos sucessos! Tenha um verão maravilhoso, e lembre-se ...... 
LER, LER, LER !!!!!  
 

A equipe da Quinta Série  
Mrs. Hoehlein ~ Mrs. Sidebottom ~ TBD ~ Mr. Weinstein 


