
PRECISA DE AJUDA? A Framingham High tem muitos recursos e pessoas para te ajudar! 
 

Necessidades médicas (D107) 
Enfermeira da 9ª serie (A-I): Alicia Arnold (ramal 27604) 
Enfermeira da 9ª serie (J-Q) e 11 ª serie: Ann Beaudet (ramal 
27606) 
Enfermeira da 9ª serie (R-Z) e 12 ª serie:  Maureen Tiberio (ramal 
27603) 

Enfermeiras de saúde adolescente: Cheryl Aglio-Girelli (ramal 27488) e Mynette Shifman (ramal 
27488) 
Se sentindo mal? Tem um problema de saúde que precisa de ajuda na escola? Pare na D107 para receber 

ajuda! 
----------------------------------------------------------------------- 
Tendo problemas na escola? Precisa de ajuda extra? 
Centro de Desenvolvimento Acadêmico (Academic Development Center) - ADC 
Localizado no A107, o ADC dá aos alunos uma oportunidade para ter ajuda dada 
por outros alunos. Uma ótima maneira de se organizar e obter ajuda nos seus 
cursos, o ADC precisa ser agendado pelo seu conselheiro acadêmico. 
Oportunidade para melhorar (Opportunity to Improve) – OTI   
Localizado no ADC (A107), o OTI funciona depois do horário escolar nas terças, 
quartas e quintas-feiras de 14:00 às 15:05. Esse é um espaço para os alunos 
obterem ajuda extra dada por outros alunos. Computadores, livros dos cursos e materiais estão 
disponíveis para uso dos alunos! 
 

**Mr. Stewart é o coordenador do ADC e OTI (cstewart@framingham.k12.ma.us /ramal 27741).** 
 

Ajuda extra depois da escola com os professores 
Muitos professores ficam depois do horário para dar uma ajudinha extra. Pergunte ao seu professor 
quando ele vai ficar apos o horário e planeje um horário para se encontrar com ele! 

 

Precisa de uma carona para casa depois de ter ficado até mais tarde?  
Ônibus que circulam mais tarde estão disponíveis de segunda a quinta às 
16:00. Há dois ônibus (para o sul de Framingham e para o norte de 
Framingham) e você deve se inscrever na secretaria (Main Office) 
durante o dia escolar para reservar uma vaga no ônibus. 

------------------------------------------------------------------------------ 
Departamento de Aconselhamento Acadêmico, assistentes sociais e psicólogos da FHS  
Turma de 2020 e 2022 no D102, secretária: Mrs. Poletti  

Conselheiros acadêmicos: Assistentes Sociais: 
Mr. Childs Ms. Preziosi (2020) 
Ms. Donovan Ms. Crisp (2022) 
Ms. Ramirez                Psicóloga: Ms. Leite 
Ms. Monaco  

Turma de 2021 e 2023 no D109, secretária: Mrs. Rossetti 
Conselheiros acadêmicos: Assistentes Sociais: 

Mrs. Khazai Mr. Curtiss (2021) 
Mr. Walcek Ms. Pucci (2023 e trilíngue) 
Ms. Uricchio               Psicóloga: Ms. Jaffarian 
Mrs. DeSimone    

Tendo problema em casa? Na escola? Com amigos ou família? Não está certo com quem falar a respeito? 
Visite D102 ou D109! 
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