
 Saudações da equipe GOLD (auro)! 

30 de agosto de2019 

 

 

Queridas famílias da quinta série, 

 

Estamos começando muito bem! Os últimos três dias foram ocupados. 

Estamos nos conhecendo, nossas preferências, nossos interesses comuns e nossas 

rotinas. Várias atividades de formação de equipes produziram muitas informações 

sobre os alunos em nossas salas de aula. Acreditamos que nossos alunos valorizam 

o entendimento de que há muito que compartilham como um grupo, mas são 

enriquecidos pelas qualidades únicas que cada um traz à nossa equipe.  

 

Nossas salas de aula ganharam vida a partir das limpezas de verao há uma semana. 

Temos trabalhado duro para criar uma poderosa dinâmica para os nossos áreas em 

cada sala: leitura, estudos sociais e de escrita na sala 36 e matemática e ciências 

/pesquisa na sala 37. Queremos que nossos alunos passem por nossas portas e se 

sintam empoderados com o que estão prestes a aprender a cada dia. Na próxima 

semana, esperamos que nossos novos alunos da quinta série mudem de classe de 

maneira rápida e silenciosa, com todos os materiais necessários em mãos.  

 

Obrigado por fornecer a Pasta Sexta-feira Azul deste ano. Um lado manterá as 

comunicações do escritório e o outro manterá a sala de aula comunicações da. 

Reveja a pasta sexta-feira do seu filho cada fim de semana e devolve na 

segunda-feira de manhã.  Se você colocou papéis na pasta, deixe seu filho dar ao 

professor. Agradecemos imensamente o seu apoio com este sistema. Ele ajuda a 

criança a desenvolver responsabilidade.  

 

A lição de casa é escrita no quadro todos os dias em nossas salas de aula. Os 

alunos registram a lição de casa em um planejador que vai para casa todos os dias. 

Ajude seu filho a se acostumar com essa valiosa ferramenta de organização. A 

lição de casa diária também é publicada em nossos sites. Analise os dois sites dos 

professores com seu filho. A explicação da rotina de trabalhos de casa voltará 

para casa para sua análise e assinatura na próxima semana.  

 

Nosso programa  de leitura envolve uma forte ênfase na ficção e na não-ficção, 

muitas vezes combinadas com estudos sociais e conteúdo científico. Este ano, seu 

filho/sua filha estará imerso em livros de todos os gêneros e participar de clubes 

do livro com colegas de classe. Os pais são incentivados a ler o mesmo livro ou um 

livro do mesmo gênero sempre que possível, pois essa prática gera uma conversa 

rica em casa e uma oportunidade de se relacionar com as experiências de 

aprendizado de seu filho. Os alunos devem ler 30 minutos por noite, incluindo fins 

de semana. Os registros de leitura serão usados para acompanhar a leitura nos 

primeiros meses da escola. 



 

Eureka Math é o programa de matemática. O currículo de matemática e os padrões 

para a quinta série são rigorosos, com expectativa de esforço sustentado versus 

respostas fáceis. Você pode esperar uma lição de casa relacionada à lição do dia ou 

uma revisão dos conceitos ensinados anteriormente. Nosso ano começa com uma 

breve unidade no valor numerico, uma base fundamental para o nosso sistema base 

dez. Comece a falar sobre matemática em casa e como ela se relaciona com a vida 

real. Por exemplo, reorganizando os móveis, comprando mantimentos, ficando sem 

sapatos, preparando o almoco,  orçando o tempo para concluir a lição de casa e até 

fazendo um chute incrível no gol. (ciências e matemática!) 

 

É permitido aos alunos fazer um lanche no meio da manhã. Solicita-se lanches 

saudáveis e fáceis de comer. Lembre-se de alergias alimentares e evite produtos com 

manteiga de amendoim. A água é a única bebida permitida na sala de aula. Sem suco 

ou gatorade.  
 

Como um aviso, os aniversários são comemorados de maneira um pouco diferente na 

quinta série. O foco está no significado histórico daquele dia para essa criança. Cada 

criança recebe um cartão de aniversário no dia especial criado por um colega no 

primeiro dia de aula. Com a nossa nova programação, os presentes de aniversário não 

são práticos. Nós desencorajamos a “conversa de festa” na escola e pedimos que não 

convites sejam feitos na escola. Os sentimentos das crianças podem ser facilmente 

feridos. Agradecemos seu apoio e compreensão. 

 

 

Importante Datas para setembro:  

 

Mon. 9/2      Sem escola -Day do Dia do Trabalhador 

Curriculum-      Quarta-feira 11 de setembro 18:30 - 20:00 

Terça-feira 9/17      Sem escola - Dia Professional para 

os Professores  

Quarta- feria. 9/30                Sem escola - Rosh Hashana 

 

Lista de desejos: OBRIGADO pelas doações generosas para nossas salas de 

aula.  

 

 

Aqui está um fantástico ano da quinta série, 

 

 

      Ginny Hoehlein e Stephanie Sidebottom 

 

 

* PS. Seus filhos são uma delícia absoluta e sentimos muita sorte em tê-los. 


