
Hemenway Happenings 

Os Hemenway Tigers Respeitam a si Mesmos, 

Os Hemenway Tigers Respeitam aos Outros, 

Os Hemenway Tigers Respeitam a sua Escola 

Os Hemenway Tigers PERSEVERAM! 

Janeiro 2020 

Anotem em seus Calendários 

Quarta-feira, 1 de janeiro, 2020  

 Feliz Ano Novo,,, te desejamos um maravilhoso, 
feliz, e saudável ano novo!  

Quarta-feira,  8 de janeiro 

 REUNIÃO DO PTO 18:30 Nossas reuniões da PTO são 
realizadas na Cafeteria da Hemenway ... Aguardamos 
sua participação e o conheceremos enquanto tra-
balhamos em colaboração para apoiar nossos alunos, 
professores e famílias! 

Segunda-feira 20 de janeiro Dia do Dr. Martin Lu-
ther King  

 Não haverá aulas 

 Sábado 25 de janeiro Festival Volta ao Mundo 

 Junte-se a nós enquanto visitamos países de todo 
o mundo que são representados por nossas mara-
vilhosas famílias da Hemenway. Aprenda sobre as 
ricas tradições, costumes, dança, música, comida 
e muito mais das nossas famílias! 

 Cada criança receberá um lpassaporte e visitará 
os estandes dos diferentes países para aprender 
sobre as diferentes culturas do mundo! 

Segunda-feira 13 de janeiro 

 Conselho da Escola Hemenway - 17:00 Sala de 
conferências da diretoria 

Sexta-feira, 31 de janeiro 

 Os Boletins serão enviados para casa nas mochi-
las das suas crianças. 

 Tema de Caráter 
do Mês: 
O tema de caráter para  
janeiro é Aceitação, os 
professores incorporarão a 
aceitação de outras pessoas 
nas aulas: “Eu aceitarei aos 
outros por quem eles são. O 
que posso fazer para garantir 
que minhas palavras e ações 
respeitem as diferenças de 
todos. ” 
 
 . 

 

 

  

 
Anotações da Diretora Liz Simon 
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Destaques do Currículo 
Jardim de Infância: 
Janeiro é outro mês cheio de diversão no jardim de infância! 

Estamos iniciando nossa segunda unidade do programa Fundations, onde produziremos e quebraremos 

as palavras do CVC e focaremos nos três sons de cada palavra. Uma palavra CVC é composta por uma 

consoante, vogal, consoante e ensinaremos os alunos a tocar e ouvir cada um dos sons. Usaremos as 

placas de som, quadros brancos e quadros magnéticos, bem como nossos dedos para tocar e mostrar os 

sons. Também trabalharemos na formação de letras maiúsculas aprendendo duas letras por semana. 

Em redação, continuaremos lançando a oficina de escritores e "crescendo" nossos escritores para que 

sejam mais independentes e aumentem sua resistência na escrita. Agora que estamos trabalhando com 

as palavras do CVC em Fundations, pediremos aos nossos escritores que realmente estiquem suas 

palavras e anotem todos os sons que ouvirem. Também solicitaremos que eles comecem a editar suas 

peças finais e usem listas de verificação para garantir que incluam todos os componentes em sua 

redação. 

Na leitura, continuaremos a ser super leitores à medida que aprendemos os nossos “super poderes de 

leitura”. Nossos alunos continuarão trabalhando na sua responsabilidade, trazendo suas sacolas de livros 

para casa e para a escola todos os dias. 

Em matemática, continuaremos com nossa unidade de medição fazendo comparações de comprimentos 

e pesos e usando itens em nossa sala para medições fora do padrão. 

Nossos cientistas do jardim de infância farão nossa unidade de “empurrar e puxar” em ciências. Esta 

unidade é muito divertida, pois usaremos carros, rampas e bolas para aprender como as coisas se 

movem exibindo uma ação de empurrar ou puxar. 

1o Ano: 

Feliz Ano Novo! 
Na aula de leitura, os alunos terminam de ler livros de não-ficção. Começaremos a aprender sobre os 
personagens de nossos livros. Os alunos prestarão muita atenção às ações dos personagens em seus 
livros. Estaremos aprendendo sobre como os personagens agem e se sentem. Os alunos darão vida a 
seus personagens interpretando diferentes partes de seus livros para mostrar certas características que 
retratam. Vamos prestar muita atenção a certos personagens em muitos livros de uma série. Por exem-
plo, os alunos podem estudar Fancy Nancy ou Elephant and Piggie e lerão muitos livros sobre esses per-
sonagens. Os alunos também transferirão essas habilidades para seus próprios livros certos nas sacolas 
de livros! 
Na aula de redação, nossos autores do primeiro ano continuarão escrevendo livros “tudo sobre” . Em no-
vembro e dezembro, os alunos do primeiro ano estavam lendo não-ficção e escrevendo “How To Books”.
(Livros que explicam como se faz algo).  Agora, eles têm a chance de escrever seus próprios livros de 
não-ficção sobre tópicos em que são especialistas. Eles incluirão fatos reais em seus livros para ensinar 
seus leitores. Uma maneira de apoiar a sua criança com isso em casa seria discutir tópicos nos 
quais ela é especialista. 
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                   Destaques do Currículo 

1
o 

Ano (continuação): 

 Em matemática, estamos iniciando nossa unidade de medida. Esta é uma unidade própria de mãos. Os 
matemáticos do primeiro ano aprenderão a comparar os comprimentos dos objetos usando palavras como 
"maior que" e "menor que". Usaremos objetos como clipes de papel e cubos para medir e comparar 
comprimentos. 
 
Em Estudos Sociais, aprenderemos sobre símbolos, líderes e eventos nos Estados Unidos. Aprenderemos 
sobre feriados específicos, como o dia de Martin Luther King Jr. e o dia dos presidentes. Estamos muito 
animados por estar de volta à escola e aprender coisas novas juntos! 
 
2

o 
Ano: 

Os alunos do segundo ano são perseverantes em todas as áreas! Na leitura, os alunos da segundo ano  
estão terminando sua unidade de não-ficção no início do mês. Eles têm se concentrado em palavras-chave 
e comparados diferentes tipos de livros de não-ficção. Eles estão se mudando para uma unidade sobre 
contos de fadas, contos populares e fábulas! Esta é uma unidade envolvente na qual os alunos aprendem 
sobre os diferentes tipos de personagens e enredos nesses textos! 

Em janeiro, os autores da segundo ano trabalharão na redação de um livro informativo sobre um tópico em 
que são especialistas. Nossos escritores farão um brainstorming, planejarão e escreverão todas as partes 
de um texto informativo, como título, índice, introdução, capítulos, ilustrações e muito mais. Eles também 
trabalharão na coleta de mais informações através de pesquisas para adicionar aos seus livros. 

Em matemática, nossos matemáticos da segundo ano continuam trabalhando em uma unidade focada em 
adição e subtração. Eles estão aprendendo muitas novas estratégias para resolver algoritmos de dois e três 
dígitos. Algumas estratégias incluem: matemática mental, abrir linhas numéricas, colocar gráficos de 
valores e dividir os números em centenas, dezenas e um. 

Este mês, estamos iniciando uma nova unidade de Estudos Sociais, onde os alunos aprenderão sobre 
mapas e globos. Eles aprenderão o propósito de um atlas e o usarão para estudar nossos continentes e 
oceanos! 

A segundo ano  está finalizando o currículo de zonas de regulamentação, refletindo sobre como e quando 
eles usam ferramentas para ajudá-los a regular seus sentimentos. Começaremos o Currículo de 
Competência Social do Segundo Passo este mês, com foco no desenvolvimento de nossas habilidades 
interpessoais. 

3
o 

Ano: 

Feliz Ano Novo da equipe do Terceiro Ano! 

Na aula de Leitura, continuaremos nossa unidade de Estudos de Personagens. Os alunos terminarão os 

livros do clube do livro e leremos uma nova ficção em voz alta. Os alunos praticarão comparar e contrastar 

personagens de diferentes livros. 

 

Ao escrever, estamos trabalhando em ensaios persuasivos sobre coisas que os alunos gostariam de mudar em 



 3o 
Ano:(continuação)  

Na aula de redação, estamos trabalhando em ensaios persuasivos sobre coisas que os alunos 

gostariam de mudar no Hemenway. Os autores se concentrarão em incluir várias evidências e 

vários exemplos para apoiar suas declarações de tese. 

Em matemática, estamos iniciando nossa segunda unidade de multiplicação e divisão. Nossos 

matemáticos trabalharão em estratégias de aprendizado para multiplicar por 6, 7, 8, 9 e múltiplos de 

10. Eles praticarão a solução de problemas de várias etapas e o desenho de modelos precisos para 

representar um determinado cenário matemático. 

Em Ciências, iniciaremos nossa unidade sobre Tempo e Clima. A classe acompanhará o clima 

conforme os meses de inverno. Eles também aprenderão sobre as ferramentas que os 

meteorologistas usam para estudar o clima, bem como o clima e o clima em diferentes áreas do 

mundo. Nossos cientistas da terceira série trabalharão juntos para construir um sistema que possa 

impedir danos causados por condições climáticas extremas, como inundações. 

 

4
o 

Ano:
 

Leitura: Este mês, os alunos do quarto ano iniciarão uma unidade sobre leitura de história! Vamos 

explorar a história da imigração nos Estados Unidos. Em seguida, os alunos exercitarão suas 

habilidades de pesquisa à medida que aprendem sobre Ellis Island e Angel Island. 

Redação: Em janeiro, os alunos escreverão ensaios literários sobre contos. Nossos autores do  

quarto ano reunirão evidências e formularão um ensaio! 

Matemática: Os matemáticos do quarto ano começarão este mês estudando padrões! Em seguida, 

vamos nos aprofundar em frações. Aprenderemos sobre equivalência, adição, subtração e 

multiplicação de frações.  

Estudos sociais: em estudos sociais, os alunos continuarão seus estudos de geografia, história e 

culturas da América do Norte. Para o próximo mês, os alunos continuarão focados no Canadá. No 

final de janeiro, começaremos nosso estudo do México! 

Ciências: Nossos cientistas do quarto ano aprenderão sobre energia. Este mês, vamos nos 

concentrar em circuitos e energia elétrica. 

Aprendizagem sócio-emocional: Nossos alunos do quarto ano continuarão o Second Step (segundo 

passo), o programa de competência social. Os alunos do quarto anoaprimorarão suas habilidades 

em serem assertivos, respeitarem as diferenças e compreenderem sentimentos complexos. 
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5
o 

Ano  

Redação - Nossos autores do quinto ano estão escrevendo comparar e contrastar ensaios 

literários! Estamos aprendendo a ler textos de perto, a desenvolver uma forte declaração de tese e 

a apoiar essa afirmação com uma variedade de evidências de mais de um texto. 

Leitura - Você tem uma questão pela qual é apaixonado? Pode ser: os esportes radicais valem o 

risco? Devemos proibir sacos de plástico? Os animais devem ser mantidos em zoológicos? As es-

colas devem servir leite com chocolate? Estamos pesquisando essas questões discutíveis usando 

uma variedade de textos - livros, vídeos, sites e artigos de revistas - para poder argumentar com 

base em evidências. 

Matemática - Nossos matemáticos do quinto ano aprenderão sobre a adição e subtração de 

frações usando uma variedade de estratégias, incluindo cálculos e modelos. Aplicaremos nosso 

conhecimento a problemas de palavras. 

 

Ciências - Os cientistas do quinto ano continuarão o estudo da matéria e das interações este mês, 

descrevendo toda a matéria por seu conjunto exclusivo de propriedades. Também estamos estu-

dando as mudanças que podem ser observadas na matéria, como o derretimento do gelo, a dis-

solução dos cubos de açúcar ou o gás que produz vinagre e bicarbonato de sódio. Classificaremos 

essas alterações como alterações de fase ou reações químicas. Que outras propriedades únicas 

são importantes? Tamanho, forma, massa, condutividade, solubilidade, refletividade e uma re-

sposta a forças magnéticas. Estamos investigando essas propriedades com muitas experiências 

práticas! 

 

Estudos sociais - estamos analisando atentamente as 13 colônias originais, aprendendo sobre seu 

clima, geografia, economia, por que foram fundadas e quem participa do governo. Os alunos estão 

criando cartazes incentivando as pessoas a irem à colônia e experimentarem os excelentes recur-

sos que cada um tem a oferecer. 

 

ESL: 

Em janeiro, administraremos o ACCESS. Essa é uma avaliação usada para monitorar o progresso 

dos alunos na aprendizagem do inglês acadêmico e é administrada anualmente aos alunos do 

jardim de infância até o 12
o
 ano, que foram identificados como alunos de inglês. Estamos ansiosos 

para ver quanto os alunos cresceram no ano passado! 

A próxima reunião do Comitê Consultivo para Pais Bilíngues (BPAC) para pais de alunos de inglês 

será em 6 de fevereiro de 2020. Sua opinião é valiosa e esperamos que muitos pais da Hemenway 

possam participar! 

 



 

Arte: 

Este mês, na aula de arte mantivemos em mente pensamentos de gratidão! Discutimos maneiras 

de demonstrar gratidão e como temos sorte de poder nos expressar livremente através da arte. 

Os alunos também começaram a expandir seu repertório de materiais para incluir mais tinta, fio, 

colagem e até lixa! 

Os tópicos de arte deste mês incluíram árvores, neve e céu de inverno! Muitas aulas concluíram o 

pacote Elements of Art e estão começando a "Choice Art" com a Sra. DeZago. Em vez de lições 

guiadas, elas terão mais oportunidades abertas para explorar e criar arte por sua própria in-

spiração. 

Se você ainda não viu as obras de arte da sua criança  chegarem em casa, confira um dos muitos 

quadros de avisos e vitrinas da escola. Tentamos dar aos alunos a oportunidade de apresentar 

sua arte e exibi-los para seus colegas que é uma ótima maneira de todos os artistas brilharem! 

Os trabalhos de arte voltarão para casa logo após as férias de inverno! 

 

Biblioteca de Mídia : 

Na biblioteca de mídia continuaremos nosso currículo de cidadania digital: a próxima unidade é 

sobre Pegadas Digitais. Os alunos aprenderão que as informações que compartilham on-line 

deixam uma pegada digital ou "rastro". Dependendo de como eles gerenciam, essa trilha pode 

ser grande ou pequena, prejudicial ou útil. Os alunos comparam diferentes trilhas e pensam criti-

camente sobre os tipos de informações que desejam deixar para trás. 

 

 

 

 

 Feliz Aprendizagem!!! 
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