
Bem vindo à Framingham High School! 
Informações gerais  

 Horários e calendários 
 

Horário diário 
Sala inicial (Homeroom): 7:25 às 
7:29 
    Aula termina às 13:55 
    Ciclo rotativo de 7 dias 
    Cada aula se reúne em um 
    período: A, B, C, D, E, F, ou G 
 
Legenda da tabela ao lado: 
H.R. = Home Room (sala inicial) 
 
 
 

 
 

Dia mais curto/saída antecipada  Os alunos podem sair às 10:45 

Colaboração de manhã   Os professores têm reuniões de manhã; a sala inicial começa às 8:15; os ônibus 
chegam no horário normal  

Colaboração de tarde  Os professores têm reuniões a partir de 13:00. O dia escolar dos alunos termina 
às 12:57; os ônibus saem às 13:05  

Frequência escolar  É importante para os alunos frequentarem a escola todos os dias. Se um aluno 
está doente ou precisa se ausentar/atrasar/faltar por uma consulta, etc., o 
pai/responsável deve ligar: 508-782-7080. 

 

Transporte 

Para se inscrever para os ônibus 
escolares:  

https://www.framingham.k12.ma.us/Page/5240 

Taxa do ônibus $$  $250/aluno; para alunos/famílias que se qualificam para ter almoço 
gratuito/valor reduzido, não há taxa a pagar. Para isso, por favor visite o link 
do site dos serviços de alimentação. 

Processo  1. Complete o formulário de pedido de transporte (Transportation 
Request Form) no site Aspen X2 

2. Você vai receber um e-mail de confirmação  
3. Fazer o pagamento 
4. Você vai receber um e-mail com a localização, horários, e numero do 

ônibus para pegar o aluno de manhã e deixar de tarde 
 

Serviços de alimentação: Como obter almoço/ café da manhã 

Café da manhã e almoço  Disponível todos os dias na cafeteria 

Para se inscrever  https://www.framingham.k12.ma.us/Page/2534 

Almoço com valor reduzido / gratuito  Se a família se qualifica, os alunos podem ter almoço por 
valor de custo reduzido ou gratuito. Para isso, você deve 
preencher um formulário próprio (Free/Reduced Lunch): 
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/2568 
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Secretaria de notas: Onde os vice diretores e secretaria de notas (Grade Office) estão localizados. Eles lidam com 
disciplina, atividades das aulas, atividades na sala inicial e outros.  

Turma de 2021 e 2023 secretaria de notas (Grade Office), sala B202 

Mr. Jeff Convery, vice diretor da turma de 2021/jconvery@framingham.k12.ma.us; ramal 27610 
Mr. Jon Kanavich, vice diretor da turma de 2023/ jkanavich@framingham.k12.ma.us; ramal 27630 
Mrs. Denise Dagle, secretaria de notas (Grade Office) /ddagle@framingham.k12.ma.us; ramal 27611 

Turma de 2020 e 2022 secretaria de notas (Grade Office), sala F120 

Mr. Greg Lagan, vice diretor da turma de 2020/glagan@framingham.k12.ma.us; ramal 27640 
Mr. Mark Albright, vice diretor da turma de 2022/malbright@framingham.k12.ma.us; ramal 27620 
Mrs. Linda Hendry, secretaria de notas (Grade Office) /lhendry@framingham.k12.ma.us; ramal 27641 

 

Salas do Departamento de Aconselhamento Acadêmico: Onde seu conselheiro acadêmico fica. Os conselheiros 
acadêmicos estão lá para ajudar com tabelas de horários, questões acadêmicas/pessoais, planejamento futuro e mais. 

Turma de 2021 e 2023, sala D109 conselheiros acadêmicos 

Mrs. Isabel Rossetti, secretaria de aconselhamento acadêmico/ramal 27501 
Mrs. Kathy Khazai, sobrenomes de A-Di (‘21)/A-De Leon (‘23)/kkhazai@framingham.k12.ma.us;ramal 27509 
Mr. Richard Walcek, sobrenomes de Dj-Li (‘21)/De M-La (‘23)/rwalcek@framingham.k12.ma.us;ramal 27503 
Ms. Anna Uricchio, sobrenomes de Ll-P (‘21)/Le-P(‘23)/auricchio@framingham.k12.ma.us;ramal 27504 
Mrs. Sue DeSimone, sobrenomes de Q-Z (‘21 & 23)/sdesimone@framingham.k12.ma.us;ramal 27505 

Turma de 2020 e 2022, sala D102 conselheiros acadêmicos 
 

Mrs. Alessandra Poletti, secretaria de aconselhamento acadêmico /apoletti@framingham.k12.ma.us; ramal  27502 
Mr. Jeff Childs, sobrenomes de A-De M(‘22)/A-Di(‘20)/jchilds@framingham.k12.ma.us;ramal 27506 
Ms. Susie (Irma) Ramirez, sobrenomes de De N-K (‘22)/D0-K(‘20)/iramirez@framingham.k12.ma.us;ramal 27498 
Ms. Kaitlin Donovan, sobrenomes de L-Pi(‘22)/L-Ph(‘20)/kdonovan@framingham.k12.ma.us;ramal 27508 
Ms. Lindsey Monaco, sobrenomes de Po-Z(‘22)/Pi-Z(‘20)/lmonaco@framingham.k12.ma.us;ramal 27564  
Ms. Emily Taylor, chefe de departamento & Cornerstone/Thayer/etaylor03@framingham.k12.ma.us; ramal 26724 

Centro de faculdade e carreira (College & Career Center), localizado na biblioteca A106; para planejamento de 
faculdade e carreira 

Mrs. Rachel Erikson, conselheira de faculdade e carreira/rschmid@framingham.k12.ma.us; ramal 27688 
 

Perguntas mais frequentes 

Perdi minha tabela de horários. Onde consigo uma cópia 
nova? 
Visite seu escritório de aconselhamento acadêmico (D102 
ou D109). 
 
Como consigo meu e-mail e conta da FHS? Ms. 
Courchesne, bibliotecária, e seu conselheiro acadêmico 
podem ajudar. 
 
Onde eu posso conseguir papeis para trabalhar? A 
secretaria (Main Office) ou secretarias de notas (Grade 
Office) podem ajudar! 

Eu gostaria de um armário. Onde eu consigo reservar um 
para mim? OU Qual é a combinação da senha do meu 
armário?  Fale com a secretaria de notas (Grade Office 
Secretary), com Mrs. Hendry ou Mrs. Dagle. 
 
Eu quero fazer um esporte. Onde me inscrevo? As 
inscrições são online no site www.flyerathletics.com.  

 
Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document, LUCC 09/04/2019 PORTUGUESE 
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