
  

  
  

Recapitulação   de   Setembro   de   
2021   do   AKFCS   
Envolva-se   

Cori   Checks   
As   verificações   de   Informações   de   Registro   de   Criminosos   (CORI)   fazem   parte   de   uma   
verificação   geral   de   antecedentes   do   trabalho   voluntário.   Se   você   planeja   se   voluntariar   na   
escola   por   qualquer   motivo,   como   para   WatchDOGS,   para   ajudar   na   feira   de   livro,   ser   um   
acompanhante,   etc   ...,   consulte   Dely   Hippert   na   recepção.   Você   precisará   trazer   uma   forma   
válida   de   identificação   com   você.   Obrigado   por   ser   voluntário!   
  

PTO   
Bem-vindos   a   todas   as   nossas   famílias!   Estamos   ansiosos   para   conhecê-lo   e   nos   divertir   
juntos   este   ano.   Teremos   nosso   primeiro   PTO   Meeting   do   ano   letivo   na   segunda-feira,   4   de   
Outubro   às   18h30   no   Zoom.   Esperamos   que   você   possa   se   juntar   a   nós!   
Link   da   reunião:   
https://akfcs-org.zoom.us/j/96641276466?pwd=cXdQa3cvQTNteGRVVjVJWnJURGFxZz09   
ID   da   reunião:   966   4127   6466   
Senha :   840276   
Para   participar   por   telefone:   
Disque   1-929-205-6099     
ID   da   reunião :   966   4127   6466   
  

  
Página   do   diretor   
Foi   um   primeiro   mês   de   escola   maravilhoso   para   nossos   alunos!   Eles   puderam   desfrutar   de   um   
bom   tempo   ao   ar   livre   no   recreio,   um   concerto   de   música   clássica   e,   o   mais   importante,   estar   
de   volta   com   seus   amigos   e   professores.   As   famílias   puderam   se   encontrar   no   Popsicles   on   the   
Playground   e   aprender   mais   sobre   o   ensino   durante   a   Noite   de   Volta   às   Aulas.   
A   instrução   está   bem   encaminhada   em   todas   as   nossas   salas   de   aula.   Os   alunos   estão   quase   
concluindo   seus   diagnósticos,   que   usaremos   para   identificar   qualquer   aprendizado   inacabado   e   
seguir   em   frente.   Este   ano   estaremos   nos   concentrando   na   recuperação   acadêmica   e   no   
bem-estar   de   nossa   comunidade.   

https://akfcs-org.zoom.us/j/96641276466?pwd=cXdQa3cvQTNteGRVVjVJWnJURGFxZz09


Procure   cartas   que   chegam   em   casa   explicando   o   que   os   alunos   estão   aprendendo   em   
matemática,   bem   como   trabalhos   concluídos   em   todas   as   áreas.   Pergunte   aos   alunos   o   que   
estão   aprendendo   nas   ciências   ou   que   livro   estão   lendo   na   aula.   O   dever   de   casa   tradicional   
não   é   atribuído,   no   entanto,   os   alunos   devem   estar   lendo   ou   sendo   lidos   todas   as   noites.   A   
palavra   de   visão   e   prática   de   fatos   matemáticos   também   são   encorajados!   

Sempre   aprendendo   
Jardim   da   infância   
Foi   um   mês   emocionante   dar   as   boas-vindas   aos   nossos   novos   alunos   do   jardim   de   infância!   
Temos   trabalhado   muito   para   aprender   novas   rotinas   dentro   e   fora   de   nossas   salas   de   aula.   
Tem   sido   divertido   aprender   sobre   nossos   novos   alunos   e   vê-los   começar   a   fazer   novos   
amigos.   Estamos   começando   a   trabalhar   para   contar   e   reconhecer   números   em   matemática.   
Em   ELA,   começamos   a   aprender   letras   e   palavras   à   vista;   também   estamos   trabalhando   para   
escrever   nossos   nomes.   Nos   estudos   sociais,   aprendemos   sobre   regras   e   sobre   ser   respeitoso   
e   responsável   na   escola   e   em   casa.   Esperamos   muito   aprendizado   nos   próximos   meses!   

  
Primeira   série   
Foi   um   início   incrível   de   ano   letivo!   Todos   os   alunos   da   primeira   série   estão   trabalhando   
duro   para   dominar   as   rotinas   e   expectativas   da   sala   de   aula!   Em   matemática,   temos   
adicionado   usando   a   estratégia   de   contagem   e   apenas   começamos   a   aprender   fatos   sobre   
duplas   e   quase   duplas!   Em   ELA,   temos   trabalhado   em   letras   e   seus   sons,   bem   como   
palavras   de   visão.   Também   temos   trabalhado   muito   para   escrever   frases   completas   
usando   letras   maiúsculas   e   pontuação   adequadas!     Nos   estudos   sociais,   falamos   sobre   
comunidade   e   o   que   significa   fazer   parte   de   uma   comunidade.     
Por   último,   na   ciência,   estivemos   discutindo   plantas   e   animais   e   acabamos   de   plantar   nosso   
azevém   e   sementes   de   alfafa!   Adoramos   ver   o   quanto   eles   crescem   a   cada   dia.   A   primeira   
série   tem   trabalhado   arduamente!   

  
Segunda   série     
O    mês   de   setembro   foi   uma   maravilha!   Foi   um   prazer   conhecer   os   alunos   e   vê-los   tão   
entusiasmados   com   o   aprendizado.   Em   matemática,   temos   aprendido   a   somar   e   subtrair   
dentro   de   20   usando   estratégias   matemáticas   mentais.   Em   ELA,   temos   trabalhado   no   
domínio   de   misturas   e   diagramas,   bem   como   escrevendo   frases   completas   com   pontuação  
adequada.   Nos   estudos   sociais,   temos   aprendido   sobre   mapas.   Como   você   pode   ver,   os   
alunos   estão   trabalhando   muito   na   2ª   série!   

  
Terceira   série   
Os   alunos   da   terceira   série   começaram   muito   bem   este   ano   letivo!   Os   alunos   
estabeleceram   suas   rotinas   e   expectativas   em   sala   de   aula.   É   ótimo   estar   de   volta   à   sala   de   
aula   com   nossos   alunos!   Em   matemática,   os   alunos   da   terceira   série   têm   aprendido   a   
arredondar   os   números   de   três   dígitos   para   os   dez   e   cem   mais   próximos,   bem   como   

  



adicionar   e   subtrair   números   de   três   dígitos   com   reagrupamento.   Em   ELA,   lemos   textos   de   
ficção   e   não   ficção   para   responder   a   perguntas,   encontrar   a   ideia   principal   e   os   
detalhes-chave   e   aprender   como   responder   às   solicitações   corretamente.   Os   estudos   
sociais   têm   se   concentrado   em   nossas   cidades   natais   em   Massachusetts,   na   história   local   e   
no   governo   local.   Na   ciência,   os   alunos   da   terceira   série   têm   aprendido   tudo   sobre   o   clima   
em   nossa   unidade   de   água   e   clima.   Os   alunos   têm   gostado   de   estar   de   volta   à   escola   e   
esperamos   um   ótimo   ano   letivo!   

Bem   Informado   
Política   de   Bem-Estar   
Devido   ao   aumento   das   alergias   alimentares,   a   Escola   não   aceitará   mais   cupcakes,   bolos   ou   
alimentos   para   os   aniversários   dos   alunos.   Esteja   informado   e   entenda   que   quaisquer   
alimentos   trazidos   para   o   prédio,   que   não   sejam   para   consumo   individual,   serão   enviados   para   
casa   imediatamente   ou   doados   para   a   segurança   e   o   bem-estar   de   todas   as   crianças   sob   
nossos   cuidados.   Não   envie   convites   de   aniversário   para   distribuição   durante   o   horário   escolar;   
isso   deve   ser   feito   fora   do   horário   escolar.   A   escola   fornece   um   "Livro   de   aniversário"   para   
todos   os   nossos   alunos   do   jardim   de   infância   à   3ª   série   no   aniversário   de   cada   aluno.   

  
Chegada   e   Saída     
  

Gostaríamos   de   lembrar   aos   pais   o   nosso   horário   escolar   e   as   horas   de   saída   para   o   ano   letivo   
de   2021-2022.   As   portas   da   escola   primária   abrem   às   8h30,   e   os   alunos   são   marcados   como   
atrasados     a   partir   das   8h46.   Por   favor,   planeje   de   acordo.   
  

A   hora   de   saída   com   os   pais   buscando    na   escola   primária   em   meio   dia   é   11h40,   e   a   hora   de   
saída   com   os   pais   buscando    em   dias   inteiros   regulares   é   15h15.   Os   ônibus   deixarão   a   escola   
primária   às   11h55    em   dias   de   meio   dia   e   às   15h30   em   dias   inteiros   regulares.   
Observe: Conforme   especificado   em   nosso   Manual   para   Pais   /   Alunos,   que   está   disponível   no   
site   da   escola   em   www.akfcs.org,   os   alunos   que   não   forem   apanhados   até   as   15h30   em   um   dia   
inteiro   e   até   as   12h30   em   meio   dia   são   considerados   uma   retirada   tardia.   Os   pais   que   
atrasarem   para   pegar   seu   (s)   filho   (s)   depois   da   escola   deverão   pagar   uma   taxa   de   $   25   (por   
criança).   Além   disso,   os   alunos   que   forem   devolvidos   à   escola   mais   de   três   vezes   porque   um   
dos   pais   (ou   outra   pessoa   responsável)   não   está   na   parada   para   recebê-los,   perderão   seus   
privilégios   de   ônibus   na   unidade   de   pagamento   das   taxas.   Será   cobrada   uma   taxa   de   $   25   (por   
criança)   aos   pais   quando   eles   chegarem   atrasados     para   pegar   o   aluno   no   ponto   de   ônibus,   e   a   
criança   for   trazida   de   volta   para   a   escola   no   ônibus   escolar.   
  

Informações   da   Enfermeira   
Um   lembrete   da   enfermeira   de   que   os   alunos   com   QUALQUER   um   desses   sintomas   não   
estāo   de   acordo   com   os   protocolos   da   escola   e   DEVEM   permanecer   em   casa,   e   seu   médico   
primário   deve   ser   contatado   para   mais   instruções.   Por   favor,   notifique   a   enfermeira   ou   o   
professor   do   seu   aluno   por   e-mail   ou   ligue   para   a   recepção   da   escola   do   seu   aluno   quando   
ele   faltar   e   o   motivo   da   ausência.   

  



Lista   de   sintomas   COVID-19:   
● Febre   (100,0   °   Fahrenheit   ou   superior)   
● Calafrios   ou   calafrios   agitados     
● Dificuldade   em   respirar   ou   falta   de   ar     
● Nova   perda   de   sabor   ou   cheiro     
● Dores   musculares   ou   dores   no   corpo     
● Tosse   (não   devido   a   outra   causa   conhecida,   como   tosse   crônica)     
● Dor   de   garganta,   quando   em   combinação   com   outros   sintomas     
● Náusea,   vômito   ou   diarreia   quando   em   combinação   com   outros   sintomas    
● Dor   de   cabeça   quando   em   combinação   com   outros   sintomas     
● Fadiga,   quando   em   combinação   com   outros   sintomas     
● Congestão   nasal   ou   nariz   escorrendo   (não   devido   a   outras   causas   conhecidas,   como   

alergias)   quando   em   combinação   com   outros   sintomas     

  
  

Canto   do   Conselheiro   Escolar   
Como   um   departamento   de   aconselhamento   escolar,   esperamos   ter   muitos   programas   novos   e   
familiares   para   compartilhar   com   vocês   este   ano.   Começamos   o   ano   com   nosso   café   da   manhã   
anual   BOO-HOO   para   os   pais   do   jardim   de   infância.   O   atendimento   foi   maravilhoso   e   
esperamos   que   todos   tenham   saído   se   sentindo   um   pouco   mais   informados   e   seguros   de   que   
seus   filhos   estavam   tendo   um   ótimo   dia.   Além   disso,   tivemos   o   início   dos   WatchDOGs   na   
quinta-feira,   30   de   setembro.   Obrigado   a   todos   que   compareceram   no   Zoom!   Se   você   estiver   
interessado   em   ser   voluntário   durante   o   ano   letivo   e   não   puder   comparecer   à   nossa   noite   de   
informações,   sinta-se   à   vontade   para   entrar   em   contato   com   o   departamento   de   orientação.   
  

Sabemos   que   nem   sempre   é   fácil   fazer   seu   filho   contar   sobre   o   dia   na   escola.   Você   pode   
frequentemente   ouvir   a   resposta   "nada"   ao   perguntar   o   que   aconteceu   na   escola   naquele   dia.   
Abaixo   está   uma   lista   de   perguntas   criativas   que   podem   ajudar   a   iniciar   uma   conversa   com   
mais   alguns   detalhes.   
  

Perguntas   a   fazer   ao   seu   filho   depois   da   escola   para   iniciar   uma   conversa:   
● Qual   foi   a   sua   coisa   favorita   que   aconteceu   na   escola   hoje?   
● O   que   foi   uma   coisa   difícil   que   aconteceu   na   escola   hoje?   
● O   que   foi   interessante   que   você   fez   hoje?   
● Me   diga   algo   que   te   fez   rir   hoje   
● Conte-me   sobre   o   que   você   leu   na   aula   hoje.   O   que   seu   professor   leu   para   você   hoje?   
● Qual   é   a   maior   diferença   entre   o   ano   passado   e   este   ano?   
● Você   pode   me   mostrar   algo   que   aprendeu   hoje?   
● Quais   regras   de   aula   seu   professor   diz   que   são   importantes?   
● Conte-me   um   fato   interessante   sobre   seu   professor.   
● Qual   é   a   sua   hora   favorita   do   dia   na   escola?   Porque?   
● O   que   você   espera   na   escola   amanhã?   

  
  
  

  
  



Celebrações   
  

Character   Counts   
  

Setembro   dá   início   às   nossas   celebrações   semanais   de   Character   Counts.   A   cada   semana,   
os   professores   indicarão   um   membro   de   sua   classe   que   tenha   exemplificado   a   virtude   de   
caráter   daquele   mês.   Em   setembro,   a   virtude   do   caráter   é     a   responsabilidade   e   listados   
abaixo   são   os   vencedores   da   primeira   seman a.    Os   alunos   são   homenageado s     nas   suas   
salas   de   aulas   e      também   têm   um   bloco   de   recesso   extra   na   quinta-feira   da   semana   de   
nomeação.   
Uma   definição   simples   de   responsabilidade    é   fazer   as   coisas   que   devemos   fazer   e   aceitar   os   
resultados   positivos   ou   negativos   de   nossas   ações.   
  

As   indicações   da   primeira   semana   são:   
Jardim   da   infância   
Uriella   Nkansah   -   KJ   
Amelia   Hendricks   -   KM   
Pearl   Hiraldo   -   KT   
Ethan   Mwangi   -   KS   
Naomi-Grace   Annan   -   KC   
Mylah   Woodard   -   KP   
  

Primeira   série     
Selma   Boateng   -   1W   
Makai   Ayantola   -   1F   
Bobby   Kigamba   -   1M   
Cyrus   Acquista   -   1H   
Ariela   Souza   Monteiro   -   1A   
Kendric   Richard   Jr.   -   1D   
  

Segunda   série   
Jerome   Ofori   -   2W   
Chris-Joy   Mulbah   -   2K   
Rahnaya   Madison   -   2C   
Xavier   Saldana   -   2M   
Jerald   Owusu-Ansah   -   2S   
Hala   Makroum   -   2O   
  

Terceira   série     
Zoey   Kigo   -   3B   
Stella   Bram   -   3G   
Karim   Kong   -   3H   
Aida   Ankomanyi   -   3M   

  



Gianfranco   Espina   -   3Harms   
Vianna   Norford   -   3L   
  

Week   Two   nominations   are:   
  

Kindergarten   
Samuel   Dos   Santos   -   KJ   
Nehemiah   Ayala   -   KM   
Ariya   Charette   -   KG   
Tessa   Cravedi   -   KS   
Kingsley   Boachie   -   KC   
Elijah   Lockhart   -   KP   

  
First   Grade     
  Sefon   DeVone   -   1W   
  Anna   Bosompem   -   1F   
  Rhema   Fawel   -   1M   
Raelynn   Kariuki   -   1H   
Shelley   Escobar   -   1A   
Nariah   Madison   -   1D   

  
Second   Grade   
Vannyah   Owusu-Danso-   2W   
Adwin   Kroma   -   2K   
Kai   Cravedi   -   2C   
Ann-Britt   Kanjia-   2M   
Riley   Hernandez   -   2O   

  
Third   Grade     
Chief   Asafo-Boakye-   3B   
Samantha   Norford   -   3G   
Queen   Addy   -   3Hayes   
Raelyn   Jedeon   -   3M   
Kofi   Addo   Gyapong   -   3Harms   
Sara   Ojen   -   3L   

  
  

Parabéns   a   esses   alunos   e   a   todos   os   nossos   alunos   
que   demonstram   responsabilidade!   

  


