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Olá   famílias,   

Este   é   um   ano   muito   importante   para   nossos   alunos.   Os   professores   ficaram   maravilhados   
com   a   empolgação   dos   alunos   por   voltarem   a   estudar   na   escola   com   seus   amigos   e   
professores.   Esse   retorno   à   normalidade   vem   com   seus   próprios   desafios   inatos.   O   
aprendizado   foi   interrompido   e   as   rotinas   foram   interrompidas.   Todas   as   famílias   
enfrentaram   suas   próprias   lutas   ao   equilibrar   trabalho,   escola   e   cuidado.   Estas   são   as  
razões   para   as   nossas   áreas   de   foco   muito   claras   neste   ano:   recuperação   acadêmica   e   
aprendizagem   socioemocional.     

Você   pode   receber   uma   carta   informando   que   seu   filho   está   recebendo   serviços   de  
intervenção.   Essas   aulas   em   pequenos   grupos   têm   como   objetivo   ajudar   o   aluno   em   sua   
área   exata   de   necessidade.   Alguns   alunos   podem   ingressar   nas   aulas   de   matemática,   
enquanto   outros   estão   aprimorando   suas   habilidades   de   leitura.   Os   grupos   nos   quais   os   
alunos   foram   colocados   são   determinados   observando-se   os   trabalhos   de   classe,   
consultando   os   professores   e   o   desempenho   dos   alunos   em   nossos   testes   de   diagnóstico.     

Observe   que   a   colocação   de   um   aluno   pode   mudar   dependendo   do   que   ele   está   
aprendendo   em   sala   de   aula   e   do   progresso   que   está   fazendo   em   relação   a   seus   objetivos.   
Se   você   tiver   alguma   dúvida   sobre   em   qual   grupo   seu   aluno   está   e   por   quê,   entre   em   
contato   com   o   professor   de   seu   filho!     

A   aprendizagem   socioemocional   inclui   a   construção   de   habilidades   pessoais   de   
autoconsciência,   autogestão,   consciência   social,   construção   de   relacionamento   e   tomada   
de   decisão   responsável.   Essas   habilidades   tornam   os   alunos   (e   todos   nós)   mais   capazes   de   
lidar   com   o   estresse,   a   ansiedade   e   os   desafios.      

Este   ano,   nossos   alunos   continuarão   a   desenvolver   essas   habilidades   por   meio   da   
implementação   do   Responsive   Classroom,   que   inclui   coisas   como   começar   cada   dia   com   
uma   reunião   da   comunidade   e   consequências   lógicas   quando   apropriado.   Também   
adicionamos   uma   nova   classe   SEL   liderada   pela   Sra.   Hendricks.   Fique   atento   aos   boletins   
informativos   dela!     

Foi   um   início   maravilhoso   para   este   novo   ano   letivo   e   estou   ansioso   para   ver   o   que   o   resto   
deste   ano   trará!   

  

Atenciosamente,   

Kelly   Gould   
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kgould@akfcs.org   

Ext.   3618   

Sempre   Aprendendo   

Jardim   de   Infância   
Outubro   foi   um   mês   agitado   com   muito   aprendizado.   Estamos   muito   orgulhosos   de   nossos   
alunos   do   jardim   de   infância,   pois   eles   concluíram   com   sucesso   seus   primeiros  
diagnósticos   de   leitura   e   matemática   iReady!   Nossos   alunos   do   jardim   de   infância   têm   
estado   ocupados   trabalhando   na   contagem,   comparando   números   e   aprendendo   a   
decompor   os   números   neste   mês.   Muitas   salas   de   aula   têm   se   reunido   com   pequenos   
grupos   para   trabalhar   em   matemática   e   atividades   de   leitura   práticas.   Na   ciência,   
exploramos   maçãs   e   abóboras   e   estamos   concluindo   uma   unidade   sobre   árvores   e   
estações.   Estamos   ansiosos   para   outro   mês   cheio   de   diversão!   Por   favor,   lembre-se   de   se   
inscrever   para   uma   conferência   em   novembro,   caso   ainda   não   o   tenha   feito,   estamos   
ansiosos   para   vê-lo   pessoalmente   em   breve!   Quando   o   tempo   mais   frio   começar   a   cair,   
coloque   etiquetas   em   todos   os   casacos,   suéteres,   camisolas,   chapéus,   luvas   e   luvas.   

Série   1   
Os   alunos   da   primeira   série   estiveram   ocupados   durante   o   mês   de   outubro!   Todos   nós   
temos   trabalhado   muito.   Em   matemática,   temos   praticado   nossos   parceiros   numéricos   há   
10,   somando   e   subtraindo,   e   recentemente   começamos   a   trabalhar   com   problemas   de   
palavras!   Certifique-se   de   praticar   esses   fatos   matemáticos   em   casa   com   seus   alunos   para   
melhorar   sua   fluência   nessas   habilidades!   Em   ELA,   temos   praticado   a   combinação   de   
palavras   com   dígrafos   e   também   começamos   as   letras   bônus.   Temos   escrito   frases   
completas   e   usando   palavras   de   conjunção   para   conectar   duas   ideias   diferentes   em   uma   
frase!   Alguns   alunos   já   escreveram   mais   de   uma   frase!   Faça   com   que   seus   alunos   
continuem   a   praticar   suas   palavras   visuais   em   casa   também.   Na   ciência,   cultivamos   grama,   
criamos   terrários   com   percevejos   e   conversamos   sobre   animais.   Temos   aprendido   como   
todas   as   coisas   vivas   crescem   e   comparando   a   prole   com   seus   pais   animais.   Temos   
conferências   com   os   pais   em   novembro   e   mal   podemos   esperar   para   nos   encontrar   com   
todos   vocês   pessoalmente!   Certifique-se   de   procurar   informações   do   professor   de   seu   filho   
sobre   inscrições   e   horários!   

Grau   2   
Os   alunos   da   segunda   série   foram   duros   no   trabalho   em   outubro!   Em   matemática,   
resolvemos   problemas   complicados   de   palavras   em   duas   etapas   e   começamos   com   a   
adição   de   dois   dígitos.   Estamos   nos   tornando   matemáticos!   Peça   aos   alunos   que   
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continuem   a   praticar   os   fatos   de   adição   e   subtração   de   matemática   em   casa.   Em   ELA,   
praticamos   muita   fonética,   incluindo   sons   colados,   sufixos   e   palavras   multissilábicas.   
Também   escrevemos   alguns   parágrafos   detalhados   com   palavras   de   transição   por   escrito.   
Por   fim,   aprendemos   sobre   o   objetivo   principal   de   um   texto.   Peça   aos   alunos   que   
continuem   a   ler   em   casa   e   a   praticar   suas   palavras   à   vista.   Iniciamos   nossa   unidade   de   
ciências   em   sólidos   este   mês.   Aprendemos   sobre   as   propriedades   de   vários   sólidos.   
Também   construímos   torres   e   pontes   usando   uma   variedade   de   diferentes   objetos   sólidos.   
Foi   muito   divertido!   Boletins   e   conferências   de   pais   e   professores   acontecerão   em   
novembro.   Estamos   entusiasmados   em   vê-lo   pessoalmente   nas   conferências   de   
novembro.   Entre   em   contato   com   o   professor   de   seu   filho   se   tiver   alguma   dúvida.     

3ª   série   
Outubro   tem   sido   um   mês   agitado   para   os   alunos   da   terceira   série!   Na   matemática,   os   
alunos   foram   introduzidos   à   multiplicação   e   começaram   a   fazer   testes   de   multiplicação   
duas   vezes   por   semana.   Ajude   seu   filho   a   dominar   os   fatos   da   multiplicação,   ajudando-o   a   
estudar   para   o   dever   de   casa   todas   as   noites.   No   ELA,   os   alunos   da   terceira   série   
aprenderam   a   escrever   um   parágrafo   completo   com   uma   frase   de   tópico,   três   detalhes   de   
apoio   e   uma   frase   de   conclusão.   Como   estávamos   entre   as   unidades   de   estudos   sociais   
este   mês,   o   bloco   de   estudos   sociais   foi   usado   para   prolongar   o   tempo   de   ELA,   grupos   de   
leitura   guiada   e   grupos   de   re-ensino   de   matemática   para   alunos   que   lutavam   com  
arredondamento,   adição   e   subtração   com   reagrupamento.   A   ciência   tem   sido   tão   
empolgante   na   terceira   série   deste   mês,   quando   concluímos   nossa   unidade   de   Água   e   
Clima   com   um   projeto   de   prevenção   de   enchentes.   Os   alunos   tiveram   a   oportunidade   de   
trabalhar   em   equipe   para   construir   uma   casa   de   lego   que   resiste   a   enchentes!   Estamos   
ansiosos   para   nos   encontrar   com   os   pais   em   nossas   próximas   conferências   de   pais   /   
professores   que   acontecerão   nos   dias   22/11   e   23/11.   Certifique-se   de   se   inscrever   em   um   
horário   para   se   reunir   com   o   professor   da   classe   de   seu   filho.   

No   
  

noticiário   da   enfermeira,   
outubro   foi   um   mês   muito   agitado.   Passando   para   os   meses   mais   frios,   certifique-se   de   que   seus   alunos   
estejam   vestidos   apropriadamente   para   o   clima   e   que   todos   os   itens   estejam   etiquetados.   A   triagem   
obrigatória   estadual   para   visão   e   audição   (séries   1-3)   começará   em   breve,   e   o   IMC   para   a   1ª   série   
começará   em   meados   de   novembro.   Se   você   quiser   cancelar   a   triagem   de   IMC   para   seu   aluno   da   1ª   série,   
avise-me   por   escrito   até   15/11/21.     
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Como   sempre,   sinta-se   à   vontade   para   entrar   em   contato   com   qualquer   dúvida   ou   preocupação.   
Enfermeira   Melissa   Joubert   508-854-8400   x3604   Mjoubert@akkcs.org   

  

  

Canto   do   Conselheiro   de   Orientação   
Durante   o   mês   de   outubro,   tivemos   nosso   primeiro   WatchDOG   (pais   de   ótimos   alunos)   
como   voluntário   por   um   dia,   passando   um   tempo   na   sala   de   aula   de   seus   alunos,   ajudando   
em   todas   as   séries   e   ser   um   modelo   positivo.   Obrigado   a   Peter   Anderson   por   começar   
nosso   ano!   Se   você   está   interessado   em   ser   um   WatchDOG   e   ainda   não   se   inscreveu,   ligue   
para   Kate   Stockwell   em   508-854-8400   x3647   ou   use   o   link   de   inscrição:   
https://signup.com/go/iGNpZOh   

  

SEL   Sucesso!   
Durante   os   primeiros   meses,   os   alunos   aprenderam   que    Aprendizagem   Social   e   
Emocional    é   aprender   a   compreender   e   controlar   nossas   emoções   e   a   compreender   e   
ajudar   outras   pessoas.   Eles   aprenderam   que   atenção   plena   é   prestar   atenção   em   suas   
experiências.   Para   manter   a   calma,   os   alunos   praticavam   a   respiração   profunda,   
tensionando   e   relaxando   os   músculos,   visualizando   um   lugar   feliz   e   dizendo   palavras   gentis   
para   si   mesmos.   Eles   aprenderam   os   passos   para   resolver   conflitos   e   praticaram   o   uso   de   
filtros   sociais   para   ter   uma   comunicação   gentil   e   honesta,   transformando   pensamentos   
rudes   em   palavras   gentis.   Eles   também   aprenderam   a   regra   de   ouro:   se   você   não   tem   nada   
de   bom   para   dizer,   não   diga   nada!   Para   ajudar   a   focar   a   atenção,   os   alunos   praticaram   o   
uso   da   respiração   profunda   e   do   diálogo   interno   (“inspire,   expire”   e   “permaneça   focado”)   
para   trazê-los   de   volta   ao   momento   presente.   Peça   ao   seu   filho   para   mostrar   ou   explicar   
algo   que   aprendeu!   

Envolva-se   

PTO   
Junte-se   ao   PTO   para   a    reunião   de   novembro   na   segunda-feira,   8   de   novembro.    As   
reuniões   estão   sendo   realizadas   no   Zoom.   Junte-se   a   nós   a   partir   das   18h30.   

Informações   da   reunião:     

Participe   da   reunião   do   Zoom  

https://akfcs-org.zoom.us/j/98695921985?pwd=UGpxUnhIemxnMGlXZktqQjgweVZpdz09   
  

https://signup.com/go/iGNpZOh
https://akfcs-org.zoom.us/j/98695921985?pwd=UGpxUnhIemxnMGlXZktqQjgweVZpdz09
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ID   da   reunião:   986   9592   1985   

Senha:   299016   

  

Para   participar   por   telefone:   1-929-205-6099     
ID   da   reunião:   986   9592   1985   

  

  

  

Comemorações   
  

Contagem   de   personagens   A   
cada   semana,   os   professores   indicam   um   membro   de   sua   classe   que   exemplificou   a   
virtude   do   caráter   do   mês.   O   personagem   de   outubro   conta   a   virtude   é   a    verdade .   
Listados   abaixo   estão   os   vencedores   de   outubro.   Esses   alunos   são   reconhecidos   em   sua   
homeroom   e   também   têm   um   bloco   de   recesso   extra   na   quinta-feira   da   semana   de  
nomeação.    

Uma   definição   simples   de    verdade     é   falar   com   precisão   de   acordo   com   o   fato   ou   a   
realidade.     

  
Outubro   Personagem   Conta   Vencedores   

Semana   1de   
  

JardimInfância   
Jayliany   Miranda   
Amari   Clark     
Dustin   Dodoo     
Ahmad   Roberts   
Janice   Aggrey     
Neveah   Williams,     
  

Primeira   Série     
Emmanuella   Frimpong     
Jaiden   Kasozi   
Christina   Gyan   
Zaria   Shehata     
Gerald   Amoah   

Semana   2   
  

Kindergarten   
Dominic   Nunez   
Kamiel   Thomoson   
Elias   Clarence   
Jaiden   Encarnacion   
  

primeira   série     
Vidania   Rodriguez   
Cameron   Teixeira     
Deitrick   Boakye-Ansah     
Shelby   Frimpong     
Jorge   Jimenez   III     
Evita   Boachie     
  

Segundo   Grau   

Semana   3   
  

Kindergarten   
Mila   Fontanes     
Henry   Maragh     
Helena   Ramires     
Joshua   Tetteh   Owusa   
Nortey   Jr     
Armando   Nivar     
Melanie   Jimenez     
  

primeiro   grau     
Kyrsten   Sam    
Kayla   Boateng     
Alains   São   Fort   
Sheldon   Ampofo     

Semana   4de   
  

Jardiminfância   
Vanessa   Willie     
Ashlyn   Doty     
Jasiel   Kuteesa     
Samuel   Osei   Sarpong   
Michelle   Tacki   -   Yaoboi   
  

primeiro   grau     
  Samuel   Silva     
Kara   Donaldson    
Michelle   Enchill     
Jonathan   Rodriguez   
Benjamin   Ayeh     
Arianna   Hultquist     
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Você   Sabia   ...   

Uma   maneira   de   trazer   o   aprendizado   socioemocional   para   casa   é   sendo   criativos   juntos.   
Exemplos   de   tarefas   criativas   incluem   cozinhar   ou   assar   juntos,   fazer   quebra-cabeças,   
colorir   ou   projetos   de   arte,   jogar   jogos   de   tabuleiro   ou   escrever   um   poema   ou   uma   música   
juntos.     

10   maneiras   pelas   quais   os   pais   podem   levar   a   aprendizagem   socioemocional   para   casa   

  

  

Melissa   Amoako   
  

Segundo   Grau   
Tyler   Danh   
Elnatã   Mobindo   
Madison   Burns,   
Gabriel   Rodriguez   
Aiden   Kroma   
Cherish   Sam   
  

terceiro   grau     
Erica   Maasanah   Dery   
Nathaniel   Bosompem   
Isaías   Frimpong     
Arianna   Gachuhi   
Liam   Borges     
Eileen   Bosompem     
  

Damian   Hernandez  
Arianna   Garcia   
Ivana   Cepeda   Nieves   
Jeremy   Asare-Mensah     
Xander   Lim     
Louis   Amoako-Mensah   
  

Terceiro   Grau     
Ezra   Baafi   
Marsha   Zeno   
Reynaliz   
Perez-Martinez   
Ganiyahly   Perez   
Lucas   Tang   
Sophia   Graça   
Anderson   

  

Lilah   Martinez   
Isaías   Wisner     
  

Second   Grade   
Daniel   Colon     
Jeremy   
Owusu-Aboagye   
Casey   Ihesiene   
Talia   Mejia     
Josephine   Truong     
Iker   Rodriguez     
  

Terceira   série     
Zipporah   
Sarfo-Fordjour   
Alexandra   Salinas   
Meyer   Ihesiene     
Trenton   Reynolds     
Wesley   Ukpong   
Arianna   Gachuhi   

Segundo   Grau   
Jacob   Bourogaa   
Paisley   Malarney   
David   Acquah     
Kelly   Coleman     
Noelle   Adugyamfi     
Asiel   Boadu   
  

terceiro   grau     
Nassir   Elmaola     
Mimian   Le   
Jayden   Wright   
Juliana   Babaoye   
Elias   Giblin   
Brian   Anku   
  

https://www.edsurge.com/news/2020-04-02-10-ways-parents-can-bring-social-emotional-learning-home

