
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! 

Maio 2019  

Anotem em seus Calendários 

Quarta-feira  - 1
o 

de Maio—PTO 18:30-20:30 

 Nossas reuniões do PTO são realizadas na Cafeteria 
Hemenway ... Aguardamos a sua participação e te conhecer 
enquanto trabalhamos em colaboração para apoiar nossos 
alunos, professores e famílias!      

Quinta-feira 2 de maio  -  Dispensa Antecipada 13;10 

  Conferências dos Pais ... Por favor, certifique-se de se in-
screver para uma conferência com o professor da sua criança! 

Terça-feira 7 de maio  - Dia Nacional de Apreciação aos 
Professores 

Nós AMAMOS os nossos professores e agradecemos tudo o que 
eles fazem todos os dias e para apoiar os nossos alunos e suas 
famílias !!! 

Quinta-feira 9 de maio Conferências à noite 17:00-20:00  

Quinta-feira 16 de maio - Dispensa antecipada 13:10 

 Conferências com os pais 

Domingo 19 de maio FEIRA DA PRIMAVERA 11:00– 15:00 

 Junte-se a nós para um dia de diversão!!! 

Segunda -feira, 20 de maio, reunião do conselho escolar 17:00 

 Sala de Conferência da Diretoria 

 Atualização sobre segurança e proteção do FPS 

Quinta-feira 23 de maio Dispensa Antecipada  13:10 

 Desenvolvimento profissional 

Segunda-feira, 27 de maio  - Memorial Day Não haverá aulas 

 O Memorial Day é observado na última segunda-feira de maio; 
honrando os homens e mulheres que morreram enquanto ser-
viam o nosso país nas Forças Armadas dos Estados Unidos. 

Thursday May 30 Memorial Day Program 9:40 am 

Quarta-feira, 29 de maio, dia de fitness na Hemenway !!! 

  

  O Sistema Compreensivo de Avaliação de Mas-
sachusetts (Massachusetts Comprehensive As-
sessment System) ou o teste MCAS continua 
este mês no terceiro, quarto e quinto ano. Por 
favor, certifique-se de que a sua criança tenha 
uma boa noite de sono e tome um café da 
manhã saudável! 

Durante o mês de maio, o 3o, 4o , e o 5o  ano 
terão duas sessões de teste de matemática. O 
quinto ano também terá duas sessões de testes 
de Ciência, Tecnologia e Engenharia. Por favor, 
faça todos os esforços para evitar marcar con-
sultas que exijam que você busque a sua cri-
ança mais cedo nos dias em que elas forem 
designadas para serem testadas. A pro-
gramação completa está no site da Hemenway. 

3o Ano Sessão 1 Matemática  Segunda-feira 6 de maio às 

9: 30 

3o Ano Sessão 2 Matemática  Quinta-feira, 9 de maio, às 

9: 30 

4o Ano Sessão 1 Matemática Terça-feira, 7 de maio às 9: 

30 

4o Ano Sessão 1 Matemática Terça-feira, 8 de maio às 9: 

30 

5o Ano Sessão 1 Matemática Segunda-feira,13 de maio às 

9: 30 

5o Ano Sessão 2 Matemática Quarta-

feira,15 de maio às 9: 30 

 

Sessão 1 ELA do 5o Ano Sexta-feira, 26 

de maio às 9: 30 

 
Anotações da Diretora Liz Simon 

LISTRASLISTRASLISTRAS   



 

 

 

 

 

LISTRASLISTRASLISTRAS   

Destaques do Currículo 

Jardim de Infância   

Este mês, nossos cientistas do Jardim estarão iniciando nossa unidade de ciência sobre coisas vivas e não-

vivas. Estaremos estudando o que as coisas vivas precisam para viver e crescer. Nós estaremos até 

mesmo recebendo nossos próprios animais de estimação da classe! Além disso, estaremos desenvolvendo 

nossos próprios jardins de sementes / lixo de classe. Estes não são lixos compostos como você pode 

pensar. Em vez disso, os alunos  do Jardim levarão sementes de alimentos que eles normalmente jogariam 

fora e veremos o quanto podemos crescer com esse lixo. Fique ligado para mais informações do professor 

da sua criança. 

Na leitura, estaremos iniciando uma unidade chamada "Enfrentando Palavras Difíceis; Partes Enganosas 

dos Livros". Analisaremos estratégias antigas e aprenderemos algumas estratégias novas para nos 

certificarmos de que estamos decodificando e compreendendo nossos livros. Em redação, começamos 

uma unidade de redação de opinião. Os autores do jardim de infância estarão declarando sua opinião sobre 

um tópico; bem como uma razão de apoio para apoiar a sua opinião. Alunos do jardim de infância 

Hemenway têm opiniões para compartilhar! 

Em matemática, nossos matemáticos do jardim de infância estão começando uma unidade em números 

“maiores”. Trabalharemos especificamente com os números 10-20, construindo esses números com 

manipuladores, criando equações para os números e escrevendo os números corretamente. 

1
o 

Ano:   

É difícil acreditar que é quase maio! Os alunos do primeiro ano estarão muito ocupados durante o último 

mês completo do primeiro ano. Estamos muito orgulhosos de todo o trabalho duro que fizeram este ano! 

Na leitura, estamos terminando nossa unidade de caráter pensando nas lições que nossos personagens 

aprenderam e nas lições que podemos aprender com um livro em geral. Vamos compartilhar nossas 

mensagens com amigos! Em seguida, voltaremos a ler a leitura de não-ficção. Os alunos aprenderão mais 

sobre os recursos de texto de não-ficção e os diferentes tipos de livros de não-ficção. 

Na redação, continuamos nossa unidade de poesia. Os alunos continuarão a aprender diferentes sobre os 

vários elementos da poesia. Em seguida, tentaremos usar alguns desses elementos em nossos próprios 

poemas. Uma grande parte da nossa unidade de poesia se concentra em maneiras que os cinco sentidos 

são incorporados na poesia. Alguns de nossos poemas que escrevemos serão poemas sensoriais. Vamos 

nos preparar para a nossa celebração escrita no início de junho. Fique ligado para mais informações sobre 

isso! 

Em matemática, nossos matemáticos estão aprendendo a contar o tempo em um relógio analógico e digital. 

Nós revisitaremos as muitas estratégias que aprendemos neste ano para resolver os fatos de adição e 

subtração. Estaremos aplicando essas estratégias aos fatos de adição e subtração com números maiores 

que 40. 

. 
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                   Destaques do Currículo 

 2
o 

Ano: 

Em matemática neste mês os matemáticos do segundo ano estão fazendo uma unidade composta de 

dados, dinheiro e medição. Os alunos estão usando dados para ler e criar gráficos de figuras, gráficos de 

barras e plotagens de linhas. Eles também estão praticando contando dinheiro e resolvendo problemas de 

adição e subtração usando dinheiro. Por último, eles estão revendo como medir com centímetros e, em 

seguida, comparando essas medidas em polegadas. 

Na aula de leitura, os alunos estão terminando uma unidade de não-ficção em animais. Os alunos do 

segundo ano estão focados em participar de clubes do livro e compartilhar informações que aprenderam 

através de textos de não-ficção, além de tomar notas sobre esses textos. Eles estão se mudando para sua 

última unidade do ano, uma unidade do clube de livros da série! 

Em redação, os alunos estão trabalhando em uma unidade de relatórios de laboratório! Este é um novo tipo 

de escrita para os alunos e eles adoram a oportunidade de participar de experimentos científicos e, em 

seguida, escrever sobre eles usando o método científico. Além disso, eles também farão conexões com a 

unidade de leitura de não-ficção escrevendo sobre animais. 

Em Estudos Sociais, os alunos estão começando uma unidade chamada mosaico cultural. Esta unidade 

enfoca tradições, ancestrais e cultura das pessoas. Esta unidade oferece uma oportunidade maravilhosa 

para os alunos compartilharem com seus colegas sobre sua própria família e herança cultural! 

3
o 

Ano: 

Nossos alunos do terceiro ano estão animados em iniciar uma nova unidade em leitura e escrita. Estamos 

mergulhando de volta em textos informativos e nos tornamos pesquisadores de animais! Os alunos estarão 

trabalhando em clubes de leitura para estudar vários animais. Isto será acoplado à sua unidade de escrita, 

durante a qual eles trabalharão juntos para criar um livro de clube sobre um animal que eles estudam. 

 

Em matemática, nossos matemáticos do terceiro ano estão concluindo seu estudo de frações e passarão 

para a geometria. Eles aprenderão como classificar e nomear polígonos. Eles também aprenderão sobre 

diferentes tipos de ângulos e linhas. No final do ano, às vezes é difícil para os alunos lembrarem de todo o 

material que aprenderam no outono. Para ajudar a prepará-los para a quarta série, voltamos às unidades 

estudadas anteriormente e fazemos uma rápida atualização em conceitos como gráficos, tempo, 

arredondamento, adição e subtração. 

 

Estamos prestes a começar nossa próxima unidade de ciência sobre movimento e matéria. Nesta unidade, 

nossos cientistas se engajarão em atividades práticas que os ajudarão a aprender sobre como os objetos 

se movem e como vários fatores influenciam seus movimentos. 
 

. 

 

  



Destaques do Currículo 

4o Ano: 

Matemática: Em matemática, nossos matemáticos do quarto ano estão trabalhando em uma unidade de conversão 

que se concentra no sistema costumeiro dos EUA. Os alunos estarão convertendo sistemas de peso, duração, 

capacidade e tempo. A unidade se concentra em problemas de várias etapas que exigem conversões. 

Leitura: Na leitura, os alunos estão trabalhando em pequenos grupos para conduzir um estudo do autor sobre alguns 

autores infantis populares! Os alunos irão analisar os personagens, configurações e elementos da história que se 

repetem em uma variedade de livros do autor atribuído. Os alunos farão conexões de história a história e terão uma 

noção do estilo de seu autor. 

Redação: Em redação nossos autores do quarto ano estão iniciando uma unidade sobre jornalismo. Os alunos se 

concentrarão em encontrar histórias interessantes em toda a escola para relatar. Eles vão trabalhar na elaboração de 

artigos concisos que se concentram em quem, o quê, onde, quando, por que e como. Os alunos também criarão 

manchetes cativantes e aprimorarão as estratégias para atrair a atenção dos leitores. 

Estudos Sociais: Em estudos sociais, os alunos começaram a unidade de regiões que se concentra nas regiões dos 

Estados Unidos. Os alunos aprenderão sobre cada região em profundidade, estudando a geografia, as características 

físicas, a indústria, os recursos naturais, as principais cidades e os pontos de referência da região, bem como as 

influências dos índios americanos e europeus. Os alunos trabalharão em grupos para apresentar conselhos regionais 

para a nossa Feira de Regiões que se concentre nesses tópicos. Os alunos também criarão individualmente folhetos e 

mesas para destacar seus estados designados. A feira será na sexta-feira, 14 de junho. Além disso, o pacote informativo 

do estado dos alunos deve ser entregue na sexta-feira, 3 de maio. 

5o Ano: 

Leitura - Estamos viajando para o mundo dos dragões, elfos e magos lendo livros de séries de fantasia! Ansiamos por 

aventura, por transformar os aspectos comuns da vida em extraordinários e em buscar um significado mais profundo e 

até mesmo épico nos problemas da vida. Como leitores, aprenderemos estratégias para lidar com a complexidade de 

personagens, linhas de trama entrelaçadas e várias configurações. Os alunos verão que os leitores de séries de fantasia 

são, muitas vezes, amantes de leitura ao longo da vida! 

Redação—Vamos escrever poesia! Depois de ler poesia no mês passado, aprendemos o que torna um poema único em 

estrutura e propósito. Agora, criaremos poemas usando técnicas como metáforas, personificação e onomatopéia para 

tornar nossos poemas poderosos. Vamos publicar poesia, considerando como as qualidades gráficas e cores 

contribuem para o significado geral ou tema do poema de cada escritor. 

Matemática Os matemáticos do 5o ano estão lançando um estudo de geometria neste mês. Como os polígonos são 

classificados? É pelos seus lados e ângulos! No entanto, os atributos pertencentes a uma categoria de figuras 

bidimensionais também pertencem a todas as subcategorias. Por exemplo, todos os quadrados também podem ser 

classificados como retângulos e quadriláteros. Aprendemos que todas as figuras podem ser organizadas em uma 

hierarquia baseada em propriedades. Também estamos nos preparando para fazer o teste de matemática do MCAS. 
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Destaques do Currículo 

 5o Ano (continuação) 

  

Estudos Sociais - Os colonos são livres e os estados são unidos! Vamos abrir as cortinas paa mostrar como a democra-

cia funciona. É hora de começar a construir o governo americano a partir do zero. Aprenderemos sobre a Constituição, 

os ramos do governo e os diferentes níveis de governo. 

  

Educação Física 

Neste mês, na Educação Física, começaremos a trabalhar em habilidades relacionadas ao voleibol. Para as turmas mais 

jovens, vamos nos concentrar no controle de objetos e manter nosso foco em um objeto em movimento. As turmas 

mais velhas trabalharão em habilidades mais avançadas, como o set, o toque e o saque. Depois da unidade de voleibol, 

passaremos a bater na bola. Isso incluirá golpear com nossas mãos, uma raquete e um bastão. No final do mês, no dia 

29 de maio, toda a escola participará do nosso dia anual de fitness. Neste dia pedimos que todos os alunos se lembrem 

de usar tênis, e tragam uma garrafa de água para se manterem hidratados para este evento muito divertido. 

Arte: 

Este mês na aula de arte muitas das nossas  atividades estarão mergulhando em projetos tridimensionais, incluindo 

ARGILA !!! Esta é uma época divertida do ano, quando podemos levamos nossos materiais e técnicas para o próximo 

nível. Artistas estudantis revisarão os conceitos que aprenderam sobre linha, cor, padrão e composição e os aplicarão 

de novas maneiras. Também estamos explorando como a arte pode ser exibida e visualizada. Isso inclui considerar a 

habilidade e a apresentação. Podemos até fazer um pouco de arte do lado de fora logo que  o tempo esquentar um 

pouco, e discutir exibições temporárias de arte usando a natureza. Maio será um mês emocionante nas aulas de arte! 

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. BREME– 5/2/2019 PORT 
 

  

 Feliz Aprendizagem!!! 
 

 


