
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! 

Fevereiro 2020 

Anotem em seus Calendários 

   Sexta-feira, 31 de janeiro, boletins 

Os boletins estão sendo enviados para casa na mochila da sua 
criança... Verifique hoje a mochila da sua criança! 

Quarta-feira  5 de Fevereiro Noite do Bingo em Familía 

 O PTO está organizando a Noite do Bingo em Família para 
pais e alunos do 3

o  
ao 5

o 
ano (irmãos são bem-vindos!] 

 O evento acontecerá às 18h30 no refeitório da Escola 
Hemenway ... Por favor, junte-se a nós! 

Sábado, 8 de Fevereiro  Dança VIP 

 Estudantes da Hemenway e seus acompanhantes VIP * 
Pessoa muito importante *. Os acompanhantes devem 
ter pelo menos 18 anos de idade. 

  

Segunda-feira 10 de fevereiro 

Conselho da Escola Hemenway às 17:00 na Sala de con-
ferências da diretoria 

 

Quinta-feira 13 de fevereiro Concerto de Coral de Inverno 

5o ano Música geral - se apresenta às 9:30 
4o ano se apresenta às 9:40 
3o ano se apresenta às 9:50 
2o ano se apresenta às 10:00 
1o ano se apresenta às 10:15 
Jardim da Infância se apresenta às 10:25 
 
Segunda-feira 17 de fevereiro—sexta-feira 21 de fe-
vereiro NÃO HAVERÁ AULAS 
 Férias de inverno 

Aproveite o seu tempo com a família e ami-
gos! 

 Tema de Caráter 
do Mês: 
O tema de caráter do mês de 
fevereiro é a Compaixão.  Os 
professores incorporarão te-
mas de mostrar compaixão 
nas aulas da sala de aula: 
Compaixão mostra pre-
ocupação ou empatia pelos 
outros. "Serei atencioso com 
os outros e pensarei em como 
eles se sentem." 

  

  

 

 

 

  

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

Loser / Perdedor: Jerry Spinelli 

 

A Chair for My Mother/ Uma cadeira para minha mãe: Vera Williams 

(Espanhol) 

 

The Invisible Boy/O menino invisível: Trudy Ludwig 

 

Amazing Grace/ Graça surpreendente: Mary Hoffman 

(Espanhol) 

 

The Hundred Dresses / Os Cem Vestidos: Eleanor Estes 

(Espanhol) 

 

The Giving Tree/ A árvore que dá: Shel Silverstein 

(Espanhol) 

 

Wings/ Asas: Christopher Myers 

 

The Little Bird in the Cage: O passarinho na gaiola: Camila Hurst 

 

Jardim de Infância: 

 Fevereiro é um mês muito emocionante para os alunos do jardim de infância da Hemenway. Celebraremos nosso centésimo dia, 

Dia de São Valentim, e também falaremos sobre a Marmota, George Washington e Abraham Lincoln. Somos alunos ocupados! 

 

Em redação continuaremos com nossa unidade de narrativa. Contaremos histórias verdadeiras e trabalharemos para garantir que 

nossas frases comecem com uma letra maiúscula e terminem com algum tipo de pontuação. Alguns de nossos amigos até 

começarão a adicionar detalhes à sua escrita. 

 

Na leitura, concluímos nossa unidade de Super Poderes e entramos na unidade "Livros Maiores, Músculos Maiores de Leitura". 

Esta unidade é excelente, pois ensina os alunos a perseverar e aplicar seus poderes de leitura, que aprenderam na unidade 

anterior, a livros novos e mais complexos! 

 

Na matemática do jardim de infância os matemáticos estão fazendo e quebrando números. Estamos usando ligações numéricas, 

dez quadros e cubos para representar o fazer dos números (adição) e o quebrar os números(subtração). Usamos as palavras 

parte, e a parte inteira para representar um problema de adição e as palavras parte, inteira, e parte para representar problemas 

de subtração. Também apresentamos aos alunos sentenças numéricas reais usando mais, menos e iguais. Feliz aprendizado! 
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                   Destaques do Currículo 

1o Ano: 

Os alunos do primeiro ano estão muito ocupados aprendendo coisas novas! 

Na leitura, os alunos do primeiro ano estão terminando de aprender sobre os personagens de seus livros. 

Os alunos foram ensinados a prestar atenção aos sentimentos e ações dos personagens em suas histórias. 

Os alunos trabalharão juntos em grupos de teatro do leitor para apresentar seus livros, incorporando 

sentimentos dos personagens. Depois de aprender sobre os personagens, mudaremos nosso foco na 

leitura para pensar em sermos leitores fluentes, fortalecer a compreensão e usar a fonética para nos ajudar 

a ler. O tema desta unidade é que os alunos podem ser chefes de sua própria leitura. 

Na aula de redação, os alunos continuam trabalhando nos seus livros de não-ficção  “tudo sobre”. Os 

autores de primeira mão continuam escrevendo livros informativos sobre um tópico em que são 

especialistas! Estamos trabalhando para incorporar muitos recursos de texto não-ficção em nossa redação, 

como um sumário, uma introdução e o uso de legendas ou rótulos nas imagens. Depois de publicarmos 

nossos livros de não-ficção, começaremos a aprender a escrever resenhas. Por exemplo, estudaremos 

resenhas de livros e de restaurantes e depois escreveremos as nossas. 

Em matemática, continuaremos aprendendo sobre medição. Esta é uma unidade prática que permite aos 

alunos medir ativamente objetos de sala de aula usando unidades não-padrão. Os matemáticos do primeiro 

ano irão comparar objetos usando as palavras "maior que" e "menor que". 

Em estudos sociais, os alunos do primeiro ano estão ocupados aprendendo sobre símbolos americanos. 

Também aprenderemos sobre o dia do presidente. Pergunte para a sua criança se ela pode lhe ensinar um 

fato sobre um símbolo americano! 

2o Ano: 

Os alunos do segundo ano estão terminando uma unidade de contos de fadas, contos populares e fábulas. 

Nesta unidade, eles têm se concentrado nos sentimentos e na linguagem figurada dos personagens. Em 

seguida, estamos mergulhando em uma unidade sobre a leitura de livros mais difíceis. À medida que os 

estudantes estão migrando para livros ilustrados mais difíceis, eles precisam se concentrar em linguagem, 

padrões e personagens complicados! 

Nossos autores do segundo ano continuam trabalhando em seus livros informativos. Eles estão trabalhando 

para adicionar introduções, glossários e recursos de texto aos seus livros. Eles também estão procurando 

outras fontes de pesquisa! Eles usarão essa pesquisa para ajudá-los a tornar seus livros melhores recursos 

para os leitores! 

Os matemáticos do segundo ano estão trabalhando na identificação e descrição dos atributos das formas. 

Eles também estão dividindo as formas em metades, terços e quartos. Os alunos estão aprendendo a 

contar o tempo em relógios analógicos e digitais! 

  

 



Destaques do Currículo 

2
o 

Ano (continuação) 
 

 Os alunos continuam aprendendo sobre os continentes e oceanos, bem como as direções 

cardeais. Os alunos também estão aprendendo sobre recursos físicos em mapas e comparando 

diferentes continentes! Os estudantes enviaram recentemente o Flat Stanley em uma aventura! 

Esperamos receber algumas cartas e fotos divertidas para compartilhar com as aulas. 

Os alunos do segundo ano iniciaram o currículo do Second Step/Segundo Passo e aprenderam as 

habilidades para aprender (ouvir, focar a atenção, ser assertivo e usar o diálogo interno). Nosso 

próximo segundo passo é ter consciência de si mesmo! 

 

3
o 

Ano: 
 

A equipe do terceiro ano  espera que todos da sua família tenham se mantido saudáveis durante 

esta temporada! 

 

Na aula de leitura, continuamos nosso estudo da literatura tradicional. Os alunos estão lendo 

contos populares, mitos e lendas de culturas de todo o mundo. No final do mês, começaremos a ler 

poesia. Os alunos sempre gostam de explorar um gênero completamente diferente do que estão 

lendo! 

 

Na aula de redação estamos comemorando o incrível trabalho do aluno em nossa unidade de 

ensaios persuasivos. Passaremos alguns dias praticando a redação de nossas leituras, 

concentrando-nos na incorporação de muitos detalhes do texto. Em seguida, iniciaremos nossa 

unidade de escrita de poesia. Nossos autores da terceira série aprenderão a escrever usando 

linguagem figurada, como símile, metáfora e hipérbole. Eles adicionarão muitos detalhes sensoriais 

para evocar emoções em suas peças. 

 

Os matemáticos do terceiro ano iniciarão seus estudos da Área. Eles trabalharão para relacionar a 

área de formas retangulares com o que aprendemos sobre multiplicação. Os alunos começarão 

simplesmente calculando a área e depois encontrarão o comprimento de um lado que falta. Por fim, 

eles praticarão a divisão de formas irregulares em retângulos para encontrar a área total. 

 

Em ciências, continuaremos com nossa unidade climática. Os alunos estão registrando a 

temperatura todos os dias e, eventualmente, farão um gráfico das tendências da temperatura aqui 

em Framingham. Vamos aprender sobre diferentes climas em todo o mundo. Finalmente, nossos 

engenheiros do terceiro ano  trabalharão juntos para criar um dique que possa impedir que uma 

inundação danifique uma vila. 

LISTRASLISTRASLISTRAS   
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Destaques do Currículo 
4o Ano: 
 
Leitura: Em fevereiro, os alunos do quarto ano encerrarão a unidade de Leitura de História com um estudo 
da vida de imigrantes nos Estados Unidos! Os alunos usarão suas pesquisas para desenvolver uma maior 
compreensão da história por trás da imigração para este país. No final do mês, os alunos criarão seus pró-
prios clubes de livros de ficção histórica. 
 
Redação:  Ao escrever, os alunos estão redigindo seus ensaios literários sobre contos. Os alunos identifi-
carão evidências textuais para construir argumentos sobre o desenvolvimento de temas e personagens. To-
dos os autores do quarto ano escreverão sobre uma pequena história de sua escolha! 
 
Matemática: Na matemática, alunos da quarta série trabalham duro estudando frações! Em fevereiro, os 
alunos aprenderão como multiplicar frações, adicionar e subtrair números mistos e criar numeradores e de-
nominadores comuns. Os matemáticos da quarta série terminarão o mês conectando seu aprendizado sobre 
frações às casas decimais. 
 
Estudos sociais: este mês Nos estudos sociais, os alunos continuarão seus estudos de geografia, história 
e culturas da América do Norte. Os alunos estão estudando os países da América do Norte e agora se con-
centrarão no México! 
 
Ciências: em fevereiro, os cientistas do quarto ano continuarão estudando energia. Vamos nos concentrar 
nas transferências de energia através do estudo da luz, som, calor e correntes elétricas! Os alunos contin-
uarão aprendendo através de experiências práticas. 

Aprendizagem socioemocional: os alunos do quarto ano estão aprimorando suas ferramentas de regu-
lação emocional por meio do programa Second Step. Este mês, os alunos praticarão compreendendo senti-
mentos complexos e respeitando diferentes perspectivas. 

 

5
o 

Ano: 

 

Leitura - Começamos uma nova unidade chamada "Argumento e advocacia", onde leremos para nos tornar-

mos cidadãos mais ativos e críticos! Você tem um tema pelo qual é apaixonado? Pode ser que os esportes 

radicais valham o risco? Devemos proibir sacolas plásticas? Os animais devem ser mantidos em zoológi-

cos? As escolas devem servir leite achocolatado? Estamos pesquisando essas questões discutíveis usando 

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

evidências e desenvolver pontos de vista informados sobre essas questões. 

Redação - Os autores do quinto ano estão escrevendo ensaios de argumentos baseados em pesquisa para 

comunicar nossos pontos de vista e opiniões sobre os tópicos que pesquisamos na oficina do leitor. Expres-

saremos nossas idéias e desenvolveremos uma voz apaixonada, acadêmica e escrita! Também apren-

deremos como citar fontes de textos de referência. 

 

  



                     Destaques do Currículo 

 5o 
Ano[continuação]: 

Matemática - aprenderemos a multiplicar frações usando modelos, números e linhas numéricas. 

Nossos matemáticos do quinto ano aplicarão essas habilidades aos problemas de palavras! 

 

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. 

 

Estudos sociais - Agora que as 13 colônias originais foram formadas, examinaremos mais de per-

to como era a vida nas colônias. Aprenderemos sobre educação, empregos, como o governo fun-

cionava e como o comércio de escravos chegou às colônias. 

 

Educação Física 

Durante fevereiro, o tema na aula de educação física será escalar e um foco contínuo nos temas de 

equilíbrio e transferência de peso. Introduziremos a rede de carga, cordas (também para balanços e 

apoios) e a parede de escalada transversal. Os alunos aprenderão como entrar e sair com se-

gurança de todos os equipamentos, além de serem conduzidos por uma série de habilidades pro-

gressivas em um nível adequado à idade. Lembre-se de enviar tênis com as suas crianças para que 

elas estejam seguras durante todas as atividades. (leve os tênis nas mochilas no dia da educação 

física da sua criança). 

Música: 

Por favor, venha ao concerto anual de coral de inverno na quinta-feira, 13 de fevereiro, às 9:30, na 

cafeteria! Todas as aulas de música em geral estão trabalhando duro em seu repertório para o 

show e estão empolgadas em mostrar seu canto. Estamos ansiosos para vê-lo no nosso Concerto 

de Inverno! 

 

A ordem das apresentações é: 

5
o
 ano Música geral - se apresenta às 9:30 

4
o
 ano se apresenta às 9:40 

3
o
 ano se apresenta às 9:50 

2
o
 ano se apresenta às 10:00 

1
o
 ano se apresenta às 10:15 

Jardim da Infância se apresenta às 10:25 

LISTRASLISTRASLISTRAS   
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Arte: 

Os alunos têm trabalhado arduamente em Arte este mês! Eles estão usando uma variedade de 

materiais, como tinta, cola, tesoura, pastéis de óleo e giz de cera. Os artistas do jardim de infância 

e do primeiro ano vêm criando arte com temas de inverno, como bonecos de neve e damas de 

neve e corujas nevadas. Classes superiores criaram obras de arte inspiradas por artistas ao longo 

da história, como Vincent Van Gogh e Leonardo Da Vinci. Em fevereiro, criaremos algumas obras 

de arte inspiradas em Valentine e no coração, olhando para o trabalho de Romero Brito. Parabéns 

especial aos 12 alunos da Hemenway que foram escolhidos para exibir obras de arte em Boston 

na exibição do Mês da Arte da Juventude !! 

Biblioteca de Mídia  

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

próxima unidade será Is Seeing Believing? / Ver para Crer? Que visa educar os alunos que o 

conteúdo da Web pode ser alterado digitalmente e identificar os motivos pelos quais alguém pode 

alterar o conteúdo da Web, incluindo fotos e vídeos. Os alunos aprenderão a fazer perguntas 

críticas sobre por que alguém pode alterar uma foto ou vídeo em primeiro lugar e aprimorar suas 

habilidades para questionar a diferença entre o que é real e o que é falso. 

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

https://www.commonsensemedia.org/ 

Os alunos menores aprenderão sobre o feriado do Dia dos Presidentes e por que reconhecemos 

os Presidentes anteriores em fevereiro usando uma nova ferramenta interativa digital da biblioteca, 

a Lightbox. 

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

cussões girarão em torno de demonstrar preocupação ou empatia pelos outros. 

Finalmente, durante a bibioteca de mídia, apoiaremos todas as séries com seu currículo de estu-

dos sociais e de ciências, com recursos adicionais sempre que possível. 

 

Feliz Aprendizagem!!! 


