
      Morning Meeting         A Great Start to a Student’s Day 
 
Dear Parents, 
 
I want to share with you an important component of your child’s school day in fifth grade. It’s 
called Morning Meeting and it’s a great way to build community. Morning Meeting sets a positive 
tone in the classroom, increases enthusiasm for learning, and improves academic and social skills 
for all. 

 
Morning Meeting usually takes fifteen minutes at the start of our day. We begin by gathering in a 
circle as a family and greeting each other. This allows your child to hear his or her name spoken by a 
classmate in a friendly and cheerful manner. 
 
Next is a sharing time. A few students share each day and others are given a chance to respond, but 
not take the spotlight away from the speaker for that day. This encourages students to listen 
carefully, formulate good questions, and learn from each other. When children share, they learn 
that their ideas are valued and that their classmates care. 
 
After sharing, there is an activity for the whole group. We might recite a poem, play a memory game 
or complete a math activity. This activity time reinforces academic skills and helps students learn 
how to cooperate and solve problems. 
 
Finally, we read the Morning Message. This message often introduces a curious idea and asks 
students to respond. (Write down a word that reminds you of the weekend) Other times, it serves 
to review content being studied, focuses on grammar or practices a math skill. Its purpose is to 
engage all students and set them on a positive mindset for the day. 
 
Morning Meeting lets our students know that their classroom is a safe place where the ideas of 
everyone are important. Parents are welcome to visit a Morning Meeting. Please email, phone or 
send a note, and we can arrange a day that works best for you. You’ll see how vital this aspect of a 
fifth grader’s day can be to promote positive social and academic confidence and growth. By spring, 
we hope the students will be able to take on the responsibility of running our meetings. 
 
Morning Meeting is often considered one of the most memorable aspects of learning in a fifth 
grade classroom. We hope it will be for your child too. 
 
Sincerely, 
 
 
Ginny Hoehlein, Stephanie Sidebottom, Jeff Weinstein and Marissa Gross 
 

 



Reunião da manhã Um ótimo jeito de um estudante começar o dia 
  

Queridos pais, 
 
Quero compartilhar com vocês um componente importante do dia a dia escolar do seu filho na 

quinta série. Chama-se Reunião da manhã e é uma ótima maneira de criar o senso de 
comunidade. A Reunião da manhã (Morning Meeting) estabelece um tom positivo na sala de 
aula, aumenta o entusiasmo pelo aprendizado e melhora as habilidades acadêmicas e sociais 
de todos. 

 
A Reunião da manhã normalmente leva quinze minutos no início do dia. Começamos nos 

reunindo em círculo como uma família e cumprimentando uns aos outros. Isso permite que 
seu filho ouça seu nome falado por um colega de maneira amigável e alegre. 

 
Em seguida temos um tempo de compartilhamento. Todos os dias alguns alunos compartilham e 

outros têm a chance de responder, mas sem tirar os holofotes do orador desse dia. Isso 
incentiva os alunos a ouvir com atenção, formular boas perguntas e aprender uns com os 
outros. Quando as crianças compartilham, aprendem que suas ideias são valorizadas e que 
seus colegas de classe se importam com elas. 

 
Após o compartilhamento, há uma atividade para todo o grupo. Podemos recitar um poema, jogar 

um jogo de memória ou concluir uma atividade matemática. Esse tempo de atividade reforça 
as habilidades acadêmicas e ajuda os alunos a aprenderem a cooperar e resolver problemas. 

 
Finalmente, lemos a mensagem da manhã. Essa mensagem geralmente apresenta uma idéia 

curiosa e pede aos alunos que respondam. (Escrever uma palavra que lembre do fim de 
semana). Outras vezes, serve para revisar o conteúdo que está sendo estudado, focar na 
gramática ou pratica uma habilidade matemática. Seu objetivo é envolver todos os alunos e 
molda-los a uma mentalidade positiva para o dia. 

 
A reunião da manhã permite que nossos alunos saibam que sua sala de aula é um local seguro, onde 

as ideias de todos são importantes. Os pais podem visitar uma reunião da manhã. Envie um 
e-mail, telefone ou envie um bilhete e podemos organizar um dia que funcione melhor para 
você. Você verá o quão vital esse aspecto do dia a dia da quinta série pode ser bom para 
promover confiança e um positivo crescimento social e acadêmico. Na primavera, esperamos 
que os alunos sejam capazes de assumir a responsabilidade de administrar nossas reuniões. 

 
A reunião da manhã é frequentemente considerada um dos aspectos mais memoráveis da 

aprendizagem em uma sala de aula da quinta série. Esperamos que também seja para o seu 
filho. 

 
Atenciosamente, 
 
Ginny Hoehlein, Stephanie Sidebottom, Jeff Weinstein e Marissa Gross 


