
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! 

Dezembro 2019 

Anotem em seus Calendários 

Segunda-feira, 2 de dezembro, terça-feira, 3 de 
dezembro, quarta-feira, 4 e sexta-feira, 6 de dezembro 

 Exames de saúde para os alunos durante o dia escolar 

Terça-feira 3 de dezembro 

 8:30 Foto dos funcionários no lobby de entrada 

 8:35 Reunião da Equipe de Educação Especial Sala 5 

Quarta-feira 4 de dezembro 

 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! 

 Open House da Walsh para o 5
o
 Ano  17:30– 19:00 

Quinta-feira 5 de dezembro 

Noite de Pintura de Cerâmica 18:30– 20:30 na Cafeteria 
da Hemenway. A Art Signals Studio fornecerá toda a tinta, ma-
teriais e a cerâmica pré-feita para fazer uma variedade de itens 
bacanas. Faremos a parte divertida da pintura sem toda a limpe-
za. As peças serão queimadas no estúdio e devolvidas a tempo 
de dar presentes de Natal! Observe que a supervisão de adultos 
é necessária. 

Segunda-feira 16 de dezembro 

Conselho da Escola Hemenway 17:00 na Sala de Conferên- 

cias da Diretoria 

Sexta-feira, 20 de dezembro, dia de aula integral  

Segunda-feira 23 de Dezembro  - quarta-feira, 1 de janeiro– 
Não há aulas 

Boas Fes-

 Tema de Caráter 
do Mês: 
O tema de caráter para 
dezembro é Responsabilidade.  
Os professores incorporarão 
o tema de assumir  
responsabilidade nas lições na 
sala de aula: “Eu aproprio-me 
do meu aprendizado e com-
portamento.” A responsabi-
lidade é dar o melhor de si e 
ser responsável por suas 
ações. 
 
 . 

 

 

 
Anotações da Diretora Liz Simon 
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Destaques do Currículo 

Jardim de Infância: 
Estamos bem no meio da nossa unidade de leitura de Super Poderes.Nossos alunos estão muito 

animados para começar a levar para casa suas sacolas de livros para compartilhar com você 

seus incríveis poderes de leitura! Ajude a sua criança a ser responsável por trazer a mochila de 

volta à escola todos os dias. Usamos os livros dentro de suas sacolas todos os dias e dificulta a 

participação ativa dos alunos na lição do dia se eles não tem os livros. Agradecemos 

antecipadamente a todos pelo seu apoio, pois sabemos que esta é a primeira vez que damos 

lição de casa para os seus pequenos! 

Em redação , concluímos nosso livro Tudo Sobre e nossos autores do Jardim de Infância estão 

escrevendo sobre as coisas que lhes aconteceram. Eles continuarão a escrever em várias 

páginas e nossa ênfase na rotulagem diminuirá quando começarmos a fazê-los escrever frases 

para contar sua história. Trabalharemos com eles em “esticar palavras” para ouvir e escrever 

todos os sons em uma palavra. Eles começarão a aprender a soletrar palavras visuais 

corretamente em seu trabalho. 

Em matemática, nossos matemáticos do jardim de infância acabaram de terminar a unidade em 

formas bidimensionais e tridimensionais e começarão a aprender a medir em dezembro. 

Trabalharemos com comparações de comprimento e peso. Nos divertimos muito com as mãos 

nas partes desta unidade. No jardim de infância, pesamos e medimos usando unidades fora do 

padrão. Os alunos usarão balanças para descobrir o que pesa mais / menos e, em seguida, 

veremos quanto as coisas são curtas e longas usando clipes de papel, cubos unifix e outras 

unidades não-padrão. 

Em dezembro, nos divertimos muito com a nossa unidade de leitura em voz alta do Gingerbread 

Man. Comparamos muitas versões diferentes do Gingerbread Man e procuramos ver as 

semelhanças e diferenças. Cada sala de aula também tem uma visita do personagem de pão de 

gengibre e causa uma pequena travessura aqui e ali para dar vida à magia do Gingerbread Man. 

Todos, incluindo professores, adoram encerrar o ano de 2019 com esta divertida unidade! 

1
o 

Ano:
 

Em dezembro, os alunos do primeiro ano  continuarão a aprender sobre o mundo ao seu redor 
na oficina do leitor. Os alunos estão aprendendo que ler textos de não-ficção é diferente de ler 
textos de ficção. Ao ler não-ficção, os leitores usam mais a voz de um professor do que uma voz 
de contador de histórias. Os alunos também descobrirão que, em textos de não-ficção, podem 
aprender novas informações de várias maneiras. Os alunos podem usar recursos do texto, como 
as legendas e os rótulos, e fotos para aprender sobre o mundo ao seu redor. 

 
Ler textos de não-ficção ajudará os alunos a se tornarem autores de não-ficção. Depois de terminar seus 
livros de instruções, os alunos começarão a escrever livros de não-ficção. Eles escolherão algo que sabem 
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                   Destaques do Currículo 

1
o 

Ano (continuação): 

A leitura de textos de não-ficção ajudará os alunos a se tornarem escritores de não-ficção. Depois de 

terminar os livros de instruções “como fazer”,  nossos autores do primeiro ano começarão a escrever livros 

de não-ficção. Eles escolherão algo sobre o que sabem e escreverão um livro informativo sobre esse 

tópico. Eles aprenderão estratégias diferentes para ensinar ao leitor. Essas estratégias incluem o uso de 

figuras, rótulos, comparações e exemplos relacionados ao seu tópico. Os alunos escreverão textos 

informativos que incluem uma introdução e conclusão. Esse tipo de escrita é diferente do que fizemos até 

agora no primeiro ano. Isso dá aos alunos a oportunidade de ensinar outras pessoas sobre tópicos em que 

eles são especialistas. 

 

Em Matemática, continuaremos aprendendo como somar e subtrair até 20. Os matemáticos do primeiro ano 

serão expostos a muitas novas estratégias para ajudá-los a somar. Os alunos são sempre encorajados a 

mostrar seus pensamentos com imagens e palavras. Pergunte à sua criança sobre as diferentes maneiras 

que ela pode mostrar seu pensamento em matemática. Durante a oficina de matemática, os alunos partici-

pam de lições em pequenos grupos, onde estão manipulando números de maneiras diferentes para somar 

números de dois dígitos.  

 

Em Ciências, continuaremos explorando o sol e a lua. Estamos aprendendo sobre o que causa dia e noite e 

porque parece que o sol e a lua estão se movendo pelo céu. 

 

Nós  estamos aprendemos sobre os feriados e tradições de inverno que os estudantes celebram com suas 

famílias. Por favor, converse sobre as suas próprias tradições de inverno familiares com a sua criança! 

 
2

o 
Ano: 

Os alunos do segundo ano estão trabalhando duro e aprendendo muito!  Recentemente terminamos nossa 

unidade de leitura sobre personagens e começamos uma unidade de não-ficção! Nesta unidade, estamos 

lendo muitos livros de não-ficção sobre todos os diferentes tópicos para conhecer as diferentes 

características de um livro de não-ficção. No final da unidade, trabalharemos com parceiros para comparar 

diferentes livros de ficção de não-ficção sobre o mesmo tópico. 

Os autores do  segundo ano  tem  escrito opiniões e as apoiam com evidências. Como escrevemos as 

opiniões no formato de uma carta, aprendemos simultaneamente a estrutura e as partes de uma carta. 

Terminaremos a unidade escrevendo indicações para nossos livros favoritos. Em seguida, iniciaremos uma 

unidade de escrita em que os alunos escrevem sobre um tópico sobre o qual sabem tudo! 

Em matemática, os matemáticos iniciaram uma unidade de adição e subtração.  Eles estão aprendendo 

muitas estratégias novas para resolver problemas de adição e subtração de dois e três dígitos, além de 

compartilhar seu pensamento com os outros. Nas nossas aulas também estamos trabalhando na solução 

de problemas através de inúmeros problemas de palavras. 

 



  

 2
o 

Ano (continuação)  

Em ciências, nossos alunos do segundo ano estão aprendendo a diferença entre engenheiros e 

cientistas. Realizamos alguns experimentos como engenheiros e agora faremos experimentos como 

cientistas para descobrir as semelhanças e diferenças! 

 

3
o 

Ano: 

Na Leitura, os alunos do terceiro ano estão começando a ler livros de ficção realistas com foco no 

personagem. Vamos explorar histórias, motivações e traços dos personagens. Estudaremos a estrutura 

da história e aprenderemos como conversar sobre livros compartilhados em nossos primeiros clubes do 

ano! 

Em matemática estaremos iniciando a nossa segunda unidade de multiplicação e divisão. Nossos 

matemáticos usarão a base sólida que construímos durante nossa primeira unidade de multiplicação e 

divisão para aprender mais propriedades e padrões. 

Em redação vamos terminar a nossa unidade de não-ficção, explorando os diferentes formatos em que a 

informação pode ser compartilhada (brochuras, cartazes, discursos, etc.). Então, vamos passar para a 

nossa unidade de escrita persuasiva. Os alunos tentarão convencer seus leitores a concordar com eles 

sobre algo importante! 

Em Estudos Sociais, vamos começar nossa unidade sobre o povo Wampanoag. Vamos aprender sobre 

seu modo de vida, sua conexão com Framingham e os desafios que eles experimentaram quando os 

colonizadores europeus chegaram. 

4
o 

Ano:
 

Leitura: Em dezembro os alunos estudarão tradições literárias, especificamente mitos e contos. No final 

do mês, os alunos do quarto ano começarão uma unidade de leitura de história! 

Redação: Em dezembro, nossos autores do quarto ano escreverão histórias de ficção realistas. Os 

alunos do quarto ano  desenvolverão seus próprios personagens e criarão um arco de história completo 

com um problema e solução! 

Matemática: Este mês, nossos matemáticos continuarão solidificando suas habilidades de divisão! No 

final de dezembro, os alunos também aprenderão sobre padrões. 

LISTRASLISTRASLISTRAS   



LISTRASLISTRASLISTRAS   

   4o 
Ano (continuação) 

Ciências: em dezembro, nossos cientistas começarão a aprender sobre plantas. Eles vão explorar 

as estruturas das plantas e como essas estruturas ajudam as plantas a sobreviver. 

Aprendizagem socioemocional: os alunos do quarto ano iniciarão o programa Second Step em 

dezembro. Durante o primeiro mês, os alunos se concentrarão na empatia e nas habilidades de 

escuta ativa! 

5
o 

Ano  

Redação - Os alunos estão escrevendo ensaios literários! Estamos aprendendo a ler textos com 

cuidado, desenvolver uma forte declaração de tese e apoiar essa afirmação com uma variedade de 

evidências do texto, como exemplos, mini histórias, resumos, citações e análise do trabalho do au-

tor. 

Leitura - Estaremos lendo literatura de ficção nos clubes do livro para aprender uma lição muito 

poderosa: que, lendo, podemos assistir personagens lidando com questões sociais como pressão 

dos colegas, bullying, pobreza, racismo e falta de moradia, e com isso podemos aprender sobre 

nós mesmos de como poderiamos lidar com questões tão desafiadoras do nosso mundo. 

Matemática - Nossos matemáticos estarão aprendendo estratégias para trabalhar com problemas 

de divisão! Vamos nos concentrar em estratégias mentais, operações com números inteiros, inter-

pretando os remanescentes, o algoritmo padrão e dividindo com decimais. 

Ciências - A matéria é tudo ao nosso redor que ocupa espaço, tem massa e tem peso. A matéria 

pode ser sólida, líquida ou gasosa e cada um desses estados possui propriedades únicas. Como 

cientistas, estudaremos como a matéria pode ser descrita por suas propriedades e como cada es-

tado da matéria é único. O que acontece quando o vinagre (líquido) é misturado com o bicarbonato 

de sódio (sólido)? Uma reação química! Também exploraremos como novas substâncias podem 

ser formadas em uma reação química. 

Estudos Sociais - Vamos dar uma olhada nos primeiros assentamentos no novo mundo. Vamos 

explorar as lições de Jamestown, o sucesso da colônia de Plymouth e o mistério de Roanoke. 

ESL: 

Em dezembro estamos nos preparando para o teste ACCESS, que começará em janeiro. ACCESS 

é uma avaliação de proficiência na língua inglesa do que os alunos aprendem anualmente. Os re-

sultados dessa avaliação mostrarão o quanto o inglês acadêmico e social dos alunos desen-

volveram desde o ano passado e nos ajudará a planejar as instruções. Estamos empolgados em 

nos preparar para este importante teste e começar a administrá-lo quando voltarmos do Recesso 

de Inverno! 

 



ESL [continuação]: 

A reunião mensal do Comitê Consultivo para Pais Bilíngues (BPAC) será realizada em 3 de dezem-

bro de 2019 às 18:30 na Biblioteca Pública de Framingham. Esperamos que muitas de nossas 

famílias multilíngues possam participar! 

 

Música: 

Boas festas da equipe de música da Hemenway! Dezembro está cheio de canto! As aulas do jardim 

de infância estão descobrindo os sons altos e baixos da música e de suas vozes. O primeiro e o se-

gundo ano estão estabelecendo suas bases no canto, aplicando suas vozes ao que aprenderam 

nos últimos meses. Os alunos do terceiro ano estão aprendendo sobre o período clássico da músi-

ca, com algumas aulas começando seu trabalho na flauta doce.  O quarto ano está se preparando 

para o seu Heritage Holiday Concert no dia 17 de dezembro (devido ao tamanho do local, pedimos 

desculpas por este concerto não ser aberto ao público). Enquanto que o Mr. Maxwell traz à tona a 

musicalidade de seus alunos do quinto ano, o Mr. Smock continua impressionado com a banda do 

quinto ano e sua própria musicalidade. Finalmente, um merecido parabéns à equipe de produção e 

aos alunos que fizeram outra peça fantástica com Willy Wonka Jr.! Boas Festas! 

 

Arte: 

É difícil acreditar que já é dezembro aqui na sala de arte! Os alunos levaram para casa seus formu-

lários de pedidos de arte Square 1 no mês passado e ficaram muito animados ao ver que sua obra-

prima será transformada em pequenos adesivos para que todos possam desfrutar! Todas as 

famílias que decidiram encomendar os catálogos, seus itens chegarão em meados de dezembro ... 

bem a tempo para as férias de inverno! 

Este mês, na aula de arte, exploraremos mais materiais detalhados, como tinta de têmpera líquida, 

fios, textura e muito mais através de aulas de várias semanas. Esperamos que os alunos se di-

virtam em nossa classe e saibam que são livres para explorar sua criatividade na sala de Arte! Não 

há resposta certa ou errada desde que cumpramos nossos objetivos de conteúdo! 

Tentamos usar principalmente materiais laváveis na sala de arte, mas há aventais disponíveis para 

todos os alunos que desejam usá-los durante a nossa aula ... Especialmente nos dias com mais su-

jeira!  Avise-nos se tiver alguma dúvida! 

Biblioteca de Mídia : 

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

bre 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 criticamente sobre 

os tipos de informações que desejam deixar para trás. 
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Biblioteca de Mídia [continuação]: 

Adicionalmente, leremos livros relacionados aos feriados de dezembro e o tema de aprendizagem 

socioemocional (SEL)  do mês: Responsabilidade. 

Por fim, apoiarei todas as series/anos com seu currículo de estudos sociais e de ciências, com re-

cursos adicionais sempre que possível. 

                     

 

 

 

Feliz Aprendizagem!!! 
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