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Março, 2018    Feliz Primavera… bem,  quase lá! 
 

Caros Pais, 
 

MCAS: 
Nossos alunos estão se preparando para começar a avaliação estadual MCAS em abril e maio.  Nossa equipe fez 
muitas mudanças na instrução para ajudar a preparar melhor nossos alunos para esta avaliação tão 
importante.  Todos os alunos na 3

a
., 4

a
. e 5

a
. séries, participarão desta avaliação on-line. Haverá uma importante 

noite informativa para os pais no dia 16 de março - veja as mochilas para obter informações adicionais. 
 

CELULARES: 
Apenas um lembrete de que, se os alunos trazem telefones celulares para a escola, eles devem ser guardados em 
suas mochilas e desligados. Os alunos não têm permissão para usar telefones celulares na escola ou no ônibus 
escolar. Qualquer celular que seja retirado do aluno deverá ser pego por um dos pais.   
 

Os alunos IB são independentes 

À medida que nos aproximamos do ciclo de testes MCAS, ensinar nossos alunos a serem independentes é mais 
importante do que nunca. Durante a avaliação, os alunos devem trabalhar de forma independente e não podem 
pedir ajuda aos seus professores.  Nós trabalhamos diariamente para ajudá-los a se tornarem mais independentes 
em sua aprendizagem ao longo do ano. 
  
Resolvendo Problema 

Quando os alunos estão trabalhando em suas habilidades acadêmicas, sociais ou comportamentais na escola, nós 
sempre os levamos a resolver seus problemas perguntando: O que está acontecendo? Por que isso está 
acontecendo? O que você pode fazer para resolver esse problema?  Essas três perguntas simples ajudam os 
alunos a pensar e a encontrar respostas e são fáceis de tentar em casa.  
 

Segurança escolar  
Ultimamente temos ouvido notícias de muitos incidentes acontecendo nas escolas em todo o país. A Wilson leva a 
segurança escolar muito a sério. 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 se eles fizerem perguntas. 
 
Tenha um excelente mês de Março! 
 
 
Sr. Haidemenos      Sra. da Costa      
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