
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! 

Março 2020 

Anotem em seus Calendários 

   Terça-feira, 3 de março, Não Haverá Aulas 

 Dia de Desenvolvimento Profissional FTA 

Quarta-feira, 4 de março  Tours do jardim de infância  

 10:00 e 18:30 na Escola Hemenway  

 As excursões são para famílias dos alunos do jardim de 
infância entrando no ano letivo de 2020/2021! 

Quinta-feira, 5 de Março—dispensa antecipada 

 Desenvolvimento profissional de professores 

Sexta-feira 6 de março 

 Vista-se como seu personagem literário favorito em home-
nagem ao aniversário do Dr. Seuss 

Terça-feira, 10 de março Reunião do PTO 18:30 
 Nossas reuniões de PTO são realizadas na Cafeteria da 

Hemenway ... Aguardamos sua participação e os conhecere-
mos melhor enquanto trabalhamos em colaboração para 
apoiar nossos alunos, professores e famílias! 

 

11 a 20 de março - Scholastic Book Fair 
 
Quarta-feira, 11 de março - Noite do Bingo em Família 
 O PTO está organizando a Noite do Bingo em Família para 

pais e alunos do jardim da infância ao segundo ano  [irmãos 
são bem-vindos!] O evento acontecerá às 18:30 na cafeteria 
da Escola Hemenway ... Junte-se a nós! 

 

 Reunião da puberdade na McCarthy Elementary 19: 00-21: 00 
com a Sra. Kinsella, nossa professora de saúde 

 

Sexta-feira 20 de março Noite de Ciências da Família 
18:30 
Junte-se a nós para uma emocionante noite de descobertas 
científicas e experimentos   

 Tema de Caráter 
do Mês: 
O tema de caráter do mês de 
março é a CONFIANÇA.  Os 
professores incorporarão te-
mas de desnvolver auto-
confiança nas aulas da sala 
de aula: Confiança é ter cer-
teza de si mesmo e de suas 
habilidades. "Acredito em 
quem sou e no que posso al-
cançar!" 

  

  

 

 

 

  

 
Anotações da Diretora Liz Simon 
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Destaques do Currículo 
Livros para apoiar o tema de Confiança: 

  

The Dot / O Ponto: Peter H. Reynolds 
(Espanhol) 
 
I'm Gonna Like Me/ Eu vou gostar de mim: Jamie Lee Curtis 
(Espanhol) 
 
Ish: Peter H. Reynolds 
 
Stand Tall Molly Lou Melon/ Cabeça Erguida Molly Lou Melon: Patty Lovell 
 
Jabari Jumps/ Jabari Salta: Gaia Cornwall 
 
After the Fall: How Humpty Dumpty got Back up Again/ Depois da queda: como Humpty Dumpty voltou a se levanter:  Dan 
Santat 
 
Fifteen Feet of Time / Quinze pés de tempo: Philipp Winterberg 
(Português) 
 

Jardim de Infância: 

Março é um mês divertido e emocionante no jardim de infância. Estamos nos tornando verdadeiros matemáticos à medida 

que continuamos fazendo e quebrando números; estamos nos concentrando na subtração agora. Mais tarde, focaremos 

na adição e subtração, observando como elas funcionam juntas. 

Na aula de Leitura, continuamos trabalhando nossos super poderes de leitura com nossa unidade "livros maiores, múscu-

los maiores". Estamos nos concentrando em poderes de leitura de força extra. Por exemplo; O poder da primeira letra 

passa para o poder do som, certificando-se de que os alunos não apenas olhem a primeira letra da palavra, mas também 

leiam a palavra inteira, procurando até mesmo um final como "s" ou "ing". Neste mês, terminaremos esta unidade e 

passaremos para uma unidade aprendendo sobre as diferenças entre livros de ficção e não-ficção. Vamos nos concentrar 

no que a não-ficção está nos ensinando. 

Em Fundations, concluímos nossa segunda unidade e os alunos aprenderam a formar corretamente todas as letras mai-

úsculas e revisaram a formação de letras minúsculas. Esperamos que os alunos comecem a usar as opções de letras cor-

retas (maiúsculas e minúsculas) na escrita agora. Temos  na ortografia as palavras CVC e estamos trabalhado com pa-

lavras que rimam também. Na redação iniciaremos nossa unidade de escrita "Como Fazer", que é muito divertida. Os 

meninos e as meninas adoram nos mostrar em que são especialistas e nos ensinar como realizar algumas de suas ativid-

ades favoritas. 

Em ciências observamos o clima e representamos graficamente o leão (dias de clima feroz) e o cordeiro (dias de clima 

calmo) enquanto nos despedimos do inverno e damos oi para a primavera. 

Por fim, este é um mês muito empolgante em estudos sociais, pois continuamos com o trabalho de nossos ajudantes co-

munitários. No outono, conversamos sobre todos os ajudantes comunitários encontrados em uma escola; agora es-

taremos procurando por toda a nossa comunidade. Os alunos aprenderão sobre todos os muitos ajudantes da comuni-

dade e escolherão um para se tornar um especialista. Os alunos apresentarão o ajudante da comunidade que escolheram 

focar em nossa EXPO de ajudante da comunidade, que acontecerá no início da primavera. 
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                       Destaques do Currículo 

1o Ano: 

Bem-vindo de volta das férias! Esperamos que todos tenham tido uma pausa maravilhosa em fevereiro! 
 
Os alunos do primeiro ano começarão muitas coisas novas durante o mês de março. 
Na leitura, continuaremos aprendendo como os leitores têm grandes trabalhos a fazer. Na primeira parte 
desta unidade, estamos aprendendo o que os leitores podem fazer quando chegam a uma palavra 
complicada. A segunda parte desta unidade é onde os leitores adicionam novas ferramentas para ler palavras 
difíceis. Essas estratégias incluem dividir palavras mais longas, parte a parte, usar palavras que eles sabem 
para resolver palavras que não conhecem, usar sons diferentes para tentar palavras de maneiras diferentes e 
usar palavras visuais para ler fluentemente. A terceira parte desta unidade se concentrará em estratégias de 
compreensão. Os leitores aprenderão novas estratégias para pensar sobre o que está acontecendo em seus 
livros e sobre como melhor entender seus livros. 
 
Na aula de redação, concluiremos a redação de opinião. Os alunos aprenderão a escrever respeitosamente 
suas opiniões sobre um objeto. Nossos autores escreverão resenhas de restaurantes e resenhas de livros 
sobre restaurantes e livros que conhecem bem. Os alunos sempre ficam muito animados com esse tipo de 
escrita e gostam de escrever resenhas sobre restaurantes em que estiveram. Sinta-se à vontade para debater 
algumas idéias com seu filho em casa! Quando terminarmos nossa unidade de redação de opinião, 
iniciaremos nossa unidade de poesia e música! 
 
Em matemática, nossos matemáticos trabalharão para somar números dentro de 40. Os alunos aprenderão 
como comparar números usando vocabulário como "maior que" ou "menor que". Esta unidade também se 
concentrará no desenvolvimento da compreensão do aluno sobre o valor do local em termos de dezenas e 
unidades. 
 
Nas aulas de ciências, estaremos aprendendo sobre luz e som. Nossos cientistas participarão de muitas 
lições práticas para aprender como o som e as vibrações se relacionam, a idéia de que as coisas que vibram 
produzem sons e como a luz muda com os diferentes materiais. 
Estamos empolgados com tudo o que aprenderemos em março! 
 
2o Ano: 
Os alunos do segundo ano estão aprendendo e crescendo! Nossa unidade de leitura atual é uma 

emocionante transição, na qual os alunos aprendem sobre habilidades para ler livros mais longos, com 

histórias e personagens detalhados. À medida que se deparam com esses textos, os alunos praticam a leitura 

desses “livros maiores” usando fluência (ritmo, observando como um personagem está dizendo uma frase e 

digitando frases), entendendo linguagem lúdica, relendo para entender o significado e criando uma meta que 

eles gostariam de trabalhar. Em meados de março, voltaremos a uma unidade de não-ficção focada 

principalmente em seres vivos. 

Os alunos têm aprendido sobre as estruturas da poesia estudando poemas e escrevendo suas próprias 

peças. Eles estão aprendendo habilidades como aliteração, usando seus cinco sentidos e linguagem precisa. 

Eles também estão aprendendo estruturas diferentes para poemas. 

  

 

 



Destaques do Currículo 

2
o 

Ano (continuação) 
 

Nossos matemáticos do segundo ano estão finalizando uma unidade sobre geometria, frações e 

tempo de contar. Em seguida, entraremos em uma unidade focada em adição e subtração. Eles 

praticarão somar e subtrair números maiores e usar estratégias diferentes para mostrar seu 

pensamento. Eles também continuam praticando a leitura de problemas de palavras e resolvendo-

os com eficiência. 

 

Em Estudos Sociais, os alunos estão finalizando um projeto sobre os continentes, criando um 

folheto sobre o continente que escolheram. Eles estão incluindo o que aprenderam sobre recursos 

físicos, idiomas, comida e muito mais! 

 

Nossos cientistas da Terra começarão a aprender sobre nossas mudanças na Terra, incluindo a 

erosão e como o vento e a água afetam as características físicas. 

 

3
o 

Ano: 

Nossos leitores e escritores têm desfrutado de sua exploração da poesia. Na primeira semana de 

março, encerraremos nossas unidades de poesia e seguiremos para nossa próxima aventura 

literária! 

Na aula de redação, iniciaremos nossa unidade de Ensaio Literário. Nossos autores praticarão a 

defesa de uma tese forte com várias evidências específicas do texto. Eles aprenderão a estruturar 

um ensaio com uma introdução, parágrafos de evidências e uma conclusão. Esta será uma unidade 

desafiadora, mas gratificante, que preparará os alunos para redação no MCAS e em futuros anos. 

Na Leitura, dedicaremos algum tempo praticando o que chamamos de "leitura de perto" ou fazendo 

anotações enquanto lemos para garantir que entendemos o texto. Os alunos também terão mais 

experiência em responder perguntas de compreensão sobre o texto e usar evidências para apoiar 

seu pensamento. Também ensinaremos algumas habilidades de preparação para o teste de leitura, 

a fim de ajudar os alunos a se sentirem preparados para o teste do MCAS de abril. 

Em matemática, os matemáticos do terceiro ano mergulharão ainda mais em frações. Eles 

aprenderão sobre frações equivalentes, comparando frações e marcando frações em uma linha 

numérica. 

Finalmente, em Estudos Sociais, iniciaremos nossa unidade na Revolução Americana! Esta é 

sempre uma unidade realmente divertida para os alunos, porque eles aprendem como nosso país 

começou! 

LISTRASLISTRASLISTRAS   
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Destaques do Currículo 
4o Ano: 
 
Leitura: Em março, os alunos do quarto ano continuarão liderando seus clubes de livros de ficção histórica. 
Os alunos selecionaram livros de vários períodos e criarão tarefas de leitura diária com um parceiro. Nesta 
unidade, os alunos assumem maior independência em seu aprendizado selecionando livros e estabelecendo 
expectativas para si mesmos! 
 
Redação:  Os alunos do quarto ano começarão nossa unidade “Trazendo história à vida” este mês. Criare-
mos livros informativos sobre imigração no século XX! Os alunos conduzirão pesquisas, escreverão capítu-
los e criarão recursos de texto sobre um tópico de sua escolha. 
 
Matemática: Este mês em matemática, matemáticos do quarto ano serão introduzidos aos decimais! Os 
alunos irão representar, comparar e adicionar decimais. Nossos matemáticos também conectam seu apren-
dizado decimal à nossa unidade de fração anterior convertendo frações em decimais. 
 
Estudos sociais: Em Estudos Sociais, os alunos continuarão seus estudos de geografia, história e culturas 
da América do Norte. Os alunos estudarão os Estados Unidos e se concentrarão em regiões específicas do 
país! 
 
Ciências: Nossos cientistas começarão a aprender sobre plantas e animais em março. Eles começarão 
aprendendo sobre o ciclo de vida das plantas. Os alunos se concentrarão nas adaptações de animais e 
plantas e aprenderão como os organismos se adaptam para sobreviver. 
 
Aprendizagem socioemocional: Este mês, os alunos do quarto ano continuam a fortalecer suas ferramen-
tas de regulação emocional por meio do programa Second Step. Em março, os alunos praticarão mostrar 
compaixão pelos outros, identificar sentimentos fortes e usar estratégias para se acalmar. Também cele-
braremos o traço de caráter do mês: confiança. 
 
5

o 
Ano: 

Hemenway Happenings de março 

 

Leitura - Os alunos do 5o Ano estão explorando a literatura tradicional como um gênero este mês! Estu-

daremos especificamente mitos de diferentes culturas ao redor do mundo. Existem três tipos diferentes de 

mitos que procuram explicar algo sobre o mundo: herói, criação e natureza humana. Quando inferimos te-

mas e mensagens desses mitos e contos populares, também aprendemos lições sobre nossas próprias 

vidas. 

Redação -  Os autores do quinto ano escreverão através da “Lente da  História” para criar relatórios de 

pesquisa sobre um tópico estudado na aula de estudos sociais: os tempos coloniais. Vamos elaborar usando 

tudo o que aprendemos sobre os tempos coloniais e a escrita informativa e, em seguida, aprenderemos a 

revisar, realizando pesquisas adicionais e estudando o período mais de perto. Refinaremos nosso senso de 

habilidade do autor nesta unidade. 

 

 



                     Destaques do Currículo 

 5o 
Ano[continuação]: 

Matemática - Nossos matemáticos aprenderão a multiplicar frações e decimais e dividir frações e 

decimais. Essas duas operações estão intimamente ligadas e explicaremos nosso pensamento 

usando modelos e cálculos. 

 

Ciências - Os cientistas do quinto ano estão aprendendo sobre a Terra, o Sol, a Lua e a gravidade. 

Estudaremos a relação entre objetos no sistema solar e por que a Terra experimenta dia e noite e 

as estações do ano. Aprenderemos por que as sombras mudam ao longo do dia e como a força 

gravitacional exercida pela Terra nos objetos é direcionada para o centro da Terra. 

 

Estudos sociais - Nenhuma tributação sem representação! A vida nas colônias deu uma guinada! 

Veremos os Atos Imperiais e o tratamento injusto dos colonos pela coroa britânica que levou à Rev-

olução Americana. 

 

 Arte:  

Março é o mês da arte da juventude e estamos animados em anunciar que a Hemenway tem 12 alunos 

presentes no YAM Boston Art Show anual. Também haverá obras de arte de 25 alunos exibidas na filial prin-

cipal da Biblioteca Pública de Framingham para o K-12 Art Show! Por favor, junte-se a nós para uma re-

cepção de abertura em 3 de março, 17:30-19:00 na Biblioteca Pública de Framingham. Na aula de arte deste 

mês, os alunos começarão a criar algumas obras de arte inspiradas na primavera usando uma variedade de 

materiais! As crianças do jardim de infância e os artistas do primeiro ano revisarão os tipos de linhas, cores e 

formas. Os artistas do segundo e terceiro anos usam conceitos de teoria de cores de nível superior em sua 

arte. Por fim, os artistas do quarto e quinto anos criarão arte expressiva inspirada por artistas ao longo da 

história. Os alunos das aulas de arte baseadas na escolha continuam seu processo artístico e adicionam re-

flexões escritas ao seu trabalho. Deve ser um mês emocionante na aula de arte! 

 

Biblioteca de Mídia  

Na Biblioteca de mídia, as turmas mais velhas continuarão nosso currículo de cidadania digital: a próxima 

unidade será Reading News Online/ Lendo Noticias On-line. educar os alunos sobre as partes importantes 

de um artigo de notícias on-line. Os alunos serão capazes de entender o objetivo das notícias on-line e inter-

pretar o que veem. Os alunos aprenderão sobre a estrutura das notícias on-line e ficarão atentos ao ler as 

páginas de notícias on-line. Os pais podem consultar o anexo da Common Sense Media para obter dicas e 

informações adicionais 

Os pais podem consultar o site da Common Sense Media para obter dicas e informações adicionais. 

https://www.commonsensemedia.org/ 
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Biblioteca de Mídia (continuação) 

Todos os alunos celebrarão o Dia do Dr. Seuss, lendo um livro e aprendendo sobre sua vida. Os 

alunos mais novos também aprenderão sobre a estação da primavera e usarão ferramentas intera-

tivas para estudar o impacto das estações no clima. 

 

Além disso, leremos livros relacionados ao tema do mês de março do SEL: Confiança. As dis-

cussões girarão em torno de se sentir seguro de si e de suas habilidades. 

 

Por fim, apoiarei todas as séries com seu currículo de estudos sociais e de ciências, com recursos 

adicionais sempre que possível. 

 

 

 

Feliz Aprendizagem!!! 


