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8 de junho de 2021 
 
 
Prezado aluno do primeiro ano, 
 
Todos nós, professores do primeiro ano da Escola Pública Abby Kelley Foster Charter, gostaríamos de dar as boas-vindas a 
você no primeiro ano. Observe que o primeiro dia de aula será um dia inteiro na quarta feira, 25 de agosto de 2021 e 
esperamos você aqui entre 8h30 e 8h40 todos os dias. Lembre-se de que os alunos serão marcados como atrasados após 
8h45. Planeje seu transporte de acordo. 
 
O horário atualizado dos ônibus está disponível no site da escola. Se você gostaria de fazer alguma alteração na demissão 
de seu filho, entre em contato com Jenn Giusto pelo telefone 508-854-8400 x 2628 ou pelo e-mail jgiusto@akfcs.org antes 
do início do ano letivo. 
 
Aqui estão alguns materiais de sala de aula que você precisará trazer com você no primeiro dia de aula. Além disso, visite 
o site da nossa escola para livros de leitura de verão sugeridos. 
 
* Equipamento de proteção individual Máscaras faciais conforme necessário para mantê-las limpas e ter extras 
disponíveis todos os dias. Estamos aguardando orientação da Secretaria de Educação Básica. Máscaras faciais 
podem ser necessárias quando voltarmos para a escola. 
 
Material escolar do aluno: 

- uma (1) pasta branca de 3 argolas de 1 polegada com tampa de plástico transparente (para seu portfólio), 
- três (3) caixas de 16 ou 24 lápis de cor 
- dois (2) pacotes de marcadores Expo de apagamento a seco  
- dois (2) ) pares de tesouras 

Pedimos que todos os materiais escolares dos alunos venham em uma sacola Ziplock de galão etiquetada com o nome do 
seu filho e o professor da sala de aula (caso contrário, você precisará etiquetar cada item com o nome). Os itens da sala de 
aula e da lista de desejos podem vir em qualquer bolsa. Materiais não solicitados (marcadores, lápis com desenhos, etc.) 
podem ser enviados de volta para casa a critério do professor. 
 
Classroom Supplies: 

- two (2) caixas de lenços de papel 
- dois (2) toalhitas de bebé sem cheiro  
- duas (2) rolos de toalhas de papel 

 
Opcional (recomendado):  

- mouse de computador com fio ou sem fio 
- # 2 lápis amarelos (afiados) 
- marcadores Expo de apagar a seco (extras) 

 
Informações sobre a entrega de suprimentos serão enviadas por e-mail às famílias em agosto. Lembre-se de etiquetar 
todos os suprimentos com o nome do seu filho e o professor da sala de aula para que possam ser entregues na sala de 
aula correta. Obrigado pela sua compreensão. 
 
Se precisar de informações adicionais, visite nosso website em www.akfcs.org durante o verão para obter informações 
atualizadas. Estamos muito animados em conhecê-lo! Esperamos que você aproveite o verão e volte às aulas cheio de 
energia e entusiasmo para o novo ano letivo.  
 
Atenciosamente, 
Equipe da Primeira Série 
Srta. Danielle Armiger (darmiger@akfcs.org) 
Sra. Marissa (Tenore) Davis (mtenore@akfcs.org) 
Srta. Jillian Fiore (jfiore@akfcs.org) e Sra. Katelyn Cox (kcox @ akfcs. org)  
Sra. Kristin Hamel (khamel@akfcs.org)  
Sra. Kayla Mezzano (kmezzano@akfcs.org)   
Sra. Celeste Walsh (cwalsh@akfcs.org)  
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