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Notas da diretora 
Uma high school (escola de ensino médio) pública é um microcosmo da sociedade e, como 
o resto da nação, a semana passada na High School de Framingham foi dominada pelos 
resultados da eleição presidencial. Nossos estudantes e funcionários, assim como o 
restante do país, têm fortes opiniões e emoções sobre como nosso país deve ser dirigido 
daqui para frente. Este foi obviamente um momento eleitoral de controvérsias e, às vezes, 
de divisão. Uma das tendências perigosas que parece ter crescido durante as eleições foi 
proliferação de discursos de ódio em algumas partes de nosso país. Quero deixar claro que 
discursos de ódio não serão aceitos ou tolerados na Framingham High School.  Gostaria de 
contar com o apoio dos pais reforçando essa mensagem em casa com seus filhos.  
  
Um ponto positivo nesse ciclo eleitoral tão controvertido foi observar o engajamento 
cívico dos jovens. Independentemente das opiniões políticas individuais, sabemos que um 
dos deveres mais importantes como cidadãos é nos educar sobre os problemas sócio-
políticos e usar essa educação para tomar decisões firmes e informadas através de nosso 
voto. Esse processo educacional é a base de nossa democracia; o direito de votar é o que 
dá à população a oportunidade de fazer nosso governo para as pessoas e pelas pessoas. A 
apatia política é inimiga da democracia. Independente de como essa eleição será vista pela 
história, espero que ajude a motivar e inspirar nossos jovens a se tornarem cidadãos 
ativos, educados e engajados de nosso país por toda a sua vida adulta. Como pais e 

 



 

educadores, continuaremos a oferecer lugares seguros para nossos jovens se educarem, 
assim como continuaremos a ser modelo de discussões cívicas abertas e respeitosas.  
Iremos celebrar e aprender em nossas diferenças e, nessa comunidade integrada, iremos 
nos dedicar a valorizar o tratamento com respeito a todos os seres humanos.  
 

Os alunos receberam o boletim do primeiro trimestre na sala de chamada na sexta-feira, 4 
de novembro. Esse é um bom momento para vocês e seus filhos conversarem sobre as 
notas e criar um plano que leve ao êxito no segundo trimestre. Por favor, olhem também o 
total de ausências até agora tendo em mente o regulamento sobre assiduidade: 10 
ausências em um curso de um semestre ou 20 ausências em um curso de um ano levam 
automaticamente a meio-crédito no curso. É importante ser proativo com a frequência 
desde o início do ano para que não se torne um grande problema no final. Quando 
estudamos os dados de nossa escola, confirmamos que a baixa frequência tem uma relação 
extremamente alta com dificuldades acadêmicas, perda de crédito, e reprovação. Tudo o 
que você puder fazer em casa para apoiar uma frequência escolar consistente será vital 
para o sucesso de nossos estudantes. Os boletins também afetam nossas listas de 
qualificação acadêmica. Lembre-se que os alunos têm que manter uma média de 70% em 
todas as suas classes para se qualificarem e participarem e atividades extracurriculares 
como esportes, drama, clubes, etc.  A mesma qualificação é necessária para tirar vantagem 
dos privilégios de senior  (aluno do 12o. ano) e estacionamento. 
  
A temporada dos esportes de outono está chegando ao fim nas próximas semanas, e a 
temporada do inverno está se aproximando. O prazo de inscrição para os esportes de 
inverno vai até domingo, 13 de novembro. A inscrição deve ser feita online no 
www.flyerathletics.com até o dia 13 e deve incluir um exame médico atual (do último ano) 
na escola para que o aluno possa fazer a prova para um esporte. Não cobramos pelo 
processo de inscrição; as taxas e liberações de taxas não entram em vigor até depois que o 
processo de seleção estiver completo.  

http://www.flyerathletics.com/
http://www.flyerathletics.com/
http://www.flyerathletics.com/


 

  

Orgulho com a conquista   

Framingham foi excelente no UConn Model UN.  A equipe participou de um debate, 
discussão e comprometimento. Zach Dunbrack recebeu o prêmio de representante com 
melhor aproveitamento por seu papel como Holanda no Comitê de Crises Históricas - 
Boxer Rebellion. Quando o fim-de-semana acabou, eles tinham resolvido todos os 
problemas mundiais! 
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6o. Projeto anual de biscoitos aos soldados 

O departamento de Família e Ciência do Consumidor, com o apoio do PTO, está trabalhando 
no 6o. Projeto anual de biscoitos aos soldados. Todo ano eles enviam caixas de biscoitos para 
vários lugares do mundo para ex-alunos da FHS, e parentes de funcionários e famílias e 
estudantes convocados durante as festas de fim de ano. No ano passado, eles enviaram 22 
caixas para 17 países. Eles precisam de sua ajuda para listar os nomes e endereços de 
militares ativos que estão longe de casa no final do ano. Envie sua lista com nomes e 
endereços para Lisa Barnes na lbarnes@framingham.k12.ma.us.  Obrigado!  
 

Turma de formandos de 2017 

A Turma de 2017 está vendendo guirlandas a partir de $12.  Por favor, preencha o pedido 
(http://bit.ly/2eJE4bf) e siga as instruções para fazer o pagamento. Todos os pedidos e 
pagamentos devem estar completos até o dia 1 de dezembro. Agradecemos antecipadamente 
pelo seu apoio à Turma de seniors (12o. ano)!   
 

Oportunidade de melhorar 

O programa depois da escola Opportunity to Improve recomeçou. Este programa funciona 
depois da aula no Centro de Desenvolvimento Acadêmico às terças e quintas-feiras. Veja mais 
informações no folheto anexado.  

 

Framingham Holiday Marketplace 

Faça suas compras no Mercado do Final de Ano e apoie a Fundação da Framingham High 
School! 
Traga sua lista de comprar e visite o Holiday Marketplace da Framingham High School no 
sábado, 3 de dezembro, de 10am - 4pm no ginásio.  Teremos quase 75 bancas vendendo 
artigos perfeitos para presentear nas festas de fim de ano!   
 

O Marketplace arrecada fundos para a Fundação da Framingham High School, a qual provê 
suplemento financeiro para atividades extracurriculares de nossos estudantes. Se você quiser 
doar seu tempo e talento no Holiday Marketplace, visite o Sign Up Genius e veja as 
oportunidades de voluntarismo:   http://www.signupgenius.com/go/20f054ea4ab2da75-
volunteer 

Veja a lista de vendedores e artesãos na página do Facebook do FHS Holiday Marketplace.  
 

Framingham High School Foundation 

A Fundação da Framingham High School foi novamente escolhida como uma das seis 
organizações para participar da arrecadação de fundos da Equipe Framingham para a 
Maratona de Boston de 2017. Agradecemos ao chefe de polícia de Framingham Kenneth 
Ferguson por nos escolherem. Town of Framingham receberá 22 convites de entrada para a 
Maratona de Boston de 2017 do BAA. 
A expectativa é que os corredores, que são selecionados aleatoriamente, arrecadem o mínimo 
de $1,500 para uma dessas seis organizações, sendo que a meta é arrecadar $3,000 
individualmente. Os corredores escolherão sua associação de caridade. Se você quiser correr 
na Maratona de Boston, envie sua inscrição e escolha FHSF como sua associação de caridade. 
 

Applications for runners interested in participating in the random selection for these 
invitational entries are now available on the Town of Framingham web-site for downloading 

http://bit.ly/2eJE4bf
http://www.signupgenius.com/go/20f054ea4ab2da75-volunteer
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