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Caros Pais, 
 
MCAS: 
Nossos alunos começarão a participar da avaliação estadual MCAS este mês. Nossa equipe tem feito muitas mudanças na instrução 

para ajudar a preparar melhor nossos alunos para essa avaliação tão importante. Todos os alunos da 3ª, 4ª e 5ª série participarão desta 

avaliação on-line.    
 
CELULARES: 
Apenas um lembrete de que, se os alunos trouxerem celulares para a escola, eles devem ser guardados em suas mochilas e devem estar 

desligados. Os alunos não estão autorizados a usar celulares na escola ou no ônibus escolar. Quaisquer telefones celulares que forem 

apreendidos devem ser apanhados por um dos pais.   
 
PUTTY/SLIME (MASSA MALEÁVEL/GELECA): 
Os alunos estão trazendo putty/slime feita em casa para a escola.  O departamento de Edificações e Terrenos está preocupado com os 

produtos químicos que os alunos estão usando para fazer o putty / slime e trazendo para a escola. O departamento escolar usa apenas 

materiais “verdes” para limpar nossa escola. Portanto, não será mais permitido trazer putty / slime de casa. Se os alunos trouxerem 

esse material para a escola, ele será retirado e descartado. 

 

Os alunos IB são pensadores: 
Ao entrarmos na época do teste MCAS, é essencial que nossos alunos pensem em suas respostas antes de respondê-las no 

teste.  Pensar antes de responder permite que os alunos reflitam sobre a resposta que irão fornecer e assegurem-se que estão fazendo a 

escolha certa. Também incentivamos todos os alunos a pensar em uma ação antes de fazê-la. Ao pensar pode-se evitar problemas entre 

os alunos, e garante que os alunos tenham a capacidade de fazer as escolhas certas.    
 
Resolvendo problemas 
Quando os alunos estão trabalhando em suas habilidades acadêmicas, sociais ou comportamentais na escola, pedimos que eles 

resolvam seus problemas perguntando: O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? O que você pode fazer para resolver o 

seu problema? Estas três perguntas simples ajudam os alunos a pensar como encontrar respostas e são fáceis de experimentar em casa.  
 
Segurança Escolar 
Ultimamente têm aparecido muitas notícias de incidentes ocorrido nas escolas de todo nosso país.  A Wilson leva a segurança escola 

muito a sério. Nós sabemos que seus filhos podem fazer perguntas sobre o que acontece na escola onde essas tragédias ocorrem. 

Estamos anexando algumas informações que podem ajudá-lo a discutir isso com seu filho, caso ele faça perguntas. 
Tenham um excelente mês de Abril! 
   
Sr. Haidemenos      Sra. da Costa 
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