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1 de novembro de 2017 

Caro Pai/ Guardião dos Estudantes da Oitava Série, 
 

Apesar de parecer cedo, o processo de transição dos nossos estudantes da Cameron do 
Fundamental II (middle school) para a escola Média (High School) está começando. Todos os 
estudantes farão um tour na Keefe Technical School na sexta-feira dia 17 de novembro.  Os 
estudantes sairão da Cameron e irão de ônibus para a Keefe. Eles terão uma panorâmica da 
escola e visitarão três oficinas. O corpo docente da Keefe apresentará uma visão geral da escola. 
Nós voltaremos a Cameron às 11:30 h. e almoçaremos no nosso horário regular. Os estudantes 
que estiverem interessados em se candidatar para a Keefe receberão detalhes com relação ao 
processo de aplicação e terão os formulários de aplicação disponíveis no escritório. Esse 
processo geralmente começa em Janeiro. 

  
No final do ano escolar, mais ou menos no fim do inverno/começo da primavera, todos os 

estudantes da Cameron receberão informações sobre Framingham High School (escola média). 
Haverá uma série de aulas as quais os alunos participarão que foram planejadas para ajudar os 
alunos a se familiarizar com a cultura e expectativas da high school, e a ajudá-los a fazer uma 
seleção de cursos apropriada. Assim que tivermos essa informação, Mrs. Brennan e eu faremos 
apresentações para todos os estudantes, bem como lhes informaremos também. 

 
Aguardamos com ansiedade poder ajudar seu estudante nessa transição. Sinta-se à vontade para 
entrar em contato conosco se tiver perguntas ou preocupações. Ms Brennan trabalha com 
estudantes cujos últimos nomes comecem com A-K, Ms Stark-Glassman trabalha com os que 
começam com L-Z. 
 
Atenciosamente, 
 
Carol Brennan e Eileen Stark-Glassman 
Orientadoras da Série 8  
Cameron Middle School 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Autorização para Visitar a  Keefe Technical School 
Por favor, assine este formulário até quarta-feira, dia 15 de novembro, e peça sua criança 
para entregar para a professora de classe. 
____ Eu dou permissão para meu/minha filha(o) ____________________________________ 
Para participar do tour a Keefe Technical School na sexta-feira, dia 17 de novembro de 
2017. 
________________________________________Assinatura do pai/mãe 
________________________________________Número de contato de emergência(pais)  



Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. CAIX- 10/18/2017 


