
 
 

Volunteer Opportunity To Be A  

 

   ! 
Please consider becoming a mentor to support  

Woodrow Wilson 5th graders  
with their IB PYP Exhibition projects! 

 
2019 Exhibition theme and central idea: 

 Transdisciplinary theme:  How We Express Ourselves -An inquiry into the ways in which we discover and express ideas, feelings, 
nature, culture, beliefs and values; the ways in which we reflect on, extend and enjoy our creativity; our appreciation of the aesthetic. 

Central idea: Human beings express themselves by creating, reflecting and taking action. 

Key concepts:  change, responsibility, perspective 

Lines of inquiry: 

● Ways humans express themselves 
● Reflecting, learning, and taking action from mistakes and challenges in legislation 
● Solving citizens’ needs and rights with legislation and civic action   

See back of the flyer for details about mentoring for the Woodrow Wilson IB PYP Exhibition!  

Contact Heather Flugrad at hflugrad@framingham.k12.ma.us to sign up by April 10th or for more information! 
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We are looking for 25-30 volunteers to mentor the  

5th grade Exhibition small groups!  
 

What is the IB PYP Exhibition? 
● The IB PYP Exhibition is a culminating, collaborative learning experience in the final 

year of the International Baccalaureate Primary Years Programme.  
 

What is the role of a mentor? 
● Encourage and support the efforts of the students in your small group (4-5 students) 
● Help students set and meet their goals by asking questions, suggesting resources, and 

assisting as needed 
● Facilitate student inquiry and help students reflect on and document their learning 

 
When will the help of a mentor be needed? 

● Mentors will meet once a week for 30 minutes for six weeks. We can coordinate a 
weekly time during the school day (9am-3pm) that works for you! 

○ Week of May 6-10 
○ Week of May 13-17 
○ Week of May 20-24 
○ Week of May 27- 31 
○ Week of June 3-7 
○ Rehearsal on June 10 or 11 
○ Exhibition is on June 12  

 

Where will we meet? 
● Woodrow Wilson School, 169 Leland St., Framingham, MA 

 
Who do we need as mentors? 

● Any interested adult can be a mentor! You must submit a CORI form. 
● Looking for English and/or Portuguese speaking mentors! 
● You must be able to commit to meeting once a week May 6- June 12. 

 
How can I sign up to be a mentor or find out more information? 

● If you are interested or want more information, email Heather Flugrad  
(PYP Co-Coordinator) at hflugrad@framingham.k12.ma.us by April 10 

● Come to our PTO meeting on Wednesday April 3 at 6:30 in the Woodrow Wilson 
cafeteria to find out more about the Exhibition and the role of the mentor! 
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Oportunidade de voluntariado para se tornar um

 

   ! 
Por favor, considere se tornar um mentor para apoiar 

os alunos da 5ª série de Woodrow Wilson  

com seus projetos de exposição IB PYP! 

 

2019 Tema da exposição e ideia central: 

Tema Transdisciplinar: Como nos Expressamos - Uma investigação sobre as formas como descobrimos e expressamos 

ideias, sentimentos, natureza, cultura, crenças e valores; as maneiras pelas quais refletimos, ampliamos e aproveitamos 

nossa criatividade; nossa apreciação da estética. 

Ideia central: os seres humanos se expressam criando, refletindo e agindo. 

Conceitos-chave: mudança, responsabilidade, perspectiva 

Linhas de pesquisa: 

●     Maneiras de como os humanos se expressarem 

●     Refletir, aprender e agir com base em erros e desafios na legislação 

●     Resolver as necessidades e os direitos dos cidadãos com a legislação e a ação cívica 

Veja o verso do panfleto para obter detalhes sobre a orientação da Exposição Woodrow Wilson IB PYP! 

Entre em contato com Heather Flugrad em hflugrad@framingham.k12.ma.us para se inscrever até 10 de abril 

ou para mais informações! 
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Estamos à procura de 25-30 voluntários para orientar, em 

grupos, a exposição da 5a série! 

 
O que é a exposição IB PYP? 

● A Exposição IB PYP é uma experiência de aprendizado colaborativa que acontece no 

último ano do Programa de Anos Básicos do Bacharelado Internacional. 

 

Qual é o papel de um mentor? 

● Encorajar e apoiar os esforços dos alunos do seu grupo (4-5 alunos) 

● Ajudar os alunos a definir e atingir suas metas fazendo perguntas, sugerindo recursos 

e ajudando conforme necessário 

● Facilitar na pesquisa dos alunos e ajuda-los a refletir e documentar seu aprendizado 

 

Quando será necessária a ajuda de um mentor? 

● Os mentores se reunirão uma vez por semana durante 30 minutos durante seis 

semanas. Podemos coordenar um horário semanal durante o dia escolar (9:00-15:00) 

que funcione para você! 
○ Semana de 6 a 10 de maio 

○ Semana de 13-17 de maio 

○ Semana de 20 a 24 de maio 

○ Semana de 27 a 31 de maio 

○ Semana de 3 a 7 de junho 

○ Ensaio em 10 ou 11 de junho 

○ A exibição é no dia 12 de junho 

 

Onde nos encontraremos? 

● Woodrow Wilson School, 169 Leland St., Framingham, MA 

 

De quem precisamos como mentores? 

● Qualquer adulto interessado pode ser um mentor! Você deve enviar um formulário CORI. 

● Estamos procurando por mentores em inglês e/ou português! 

● Você deve se comprometer com a reunião uma vez por semana de 6 de maio a 12 de 

junho. 

 

Como posso me inscrever para ser um mentor ou ter mais informações? 

● Se você estiver interessado ou quiser mais informações, envie um e-mail para Heather 

Flugrad (Coordenadora do PYP) em hflugrad@framingham.k12.ma.us até 10 de abril 

● Venha à nossa reunião do PTO na quarta-feira, 3 de abril, às 18:30, no refeitório de 

Woodrow Wilson, para saber mais sobre a exposição e sobre o papel do mentor! 
Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. MAIE 3/18/19 PORT 
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