
                                                                                                                 20 de agosto de 2018 

Caro Equipe 217, 

Bem-vindos à 4ª série e ao quarto 217! Espero que você tenha um verão maravilhoso! Estamos ansiosos 
para vê-lo em breve e ouvir sobre suas férias! Você leu algum bom livro? Lembre-se de trazer seu mapa de 
leitura de verão e seu Bingo de Matemática! 

Nós teremos um ano diversão  cheio de inquérito e aprendizagem! O que você espera saber mais sobre 
este ano?  Na 4ª série, investigaremos muitos conceitos novos e emocionantes através de trabalho em grupos 
cooperativos, atividades práticas e muita reflexão sobre a nossa aprendizagem! Exploraremos essas grandes 
idéias através das nossas 6 unidades de inquérito do IB, desenvolvendo habilidades de leitura, escrita, matemática, 
arte, música e muito mais.  

Nossas salas de aula da 4ª série serão comunidades centradas em cooperação e compartilhamento. 
Teremos lanche comunitário  todos os dias e compartilharemos materiais da comunidade . O lanche comunitário 
significa que todos terão o mesmo tipo de lanche todos os dias, e nós revezaremos trazendo um lanche saudável 
para toda a classe. Materiais comunitários significa que os materiais escolares serão compartilhados entre a 
classe inteira. Por favor, não traga caixas de lápis individuais ou outros materiais individuais. Estes podem ser 
mantidos em casa como materiais "especiais" para incentivar os alunos a completarem o dever de casa a cada 
semana. 

Ao começar a preparar-se para escola, consulte a lista, em anexo, com itens e opções de lanches que 
poderíamos usar como comunidade para nos ajudar em nosso aprendizado e atividades do dia a dia. Muito 
obrigada!!! Vejo você no primeiro dia de aula - quarta-feira, 29 de agosto! 
 
                     As professoras da quarta série, 

Ms. Flugrad, Ms. St. Pierre, Ms. Aviles  

Aqui estão algumas fotos das nossas férias de verão: 

● Ms Flugrad na Grande Muralha da China 
● Ms St. Pierre com sua filha Evelyn em New Hampshire 
● Ms. Aviles com sua família na festa de aniversário de seu filho Dylan 

 

Por favor ”curta” a nossa página no facebook. Você nos encontra em @woodrowwilson4thgrade 

Nós usaremos esta página do facebook para nos comunicarmos com vocês  durante o verão e no próximo ano escolar. 


