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16 de Junho, 2022

Caro Aluno da Primeiro Série,

Todos nós, professores da Primeira Série da Abby Kelley Foster Charter Escola Primária, gostaríamos de dar
as boas-vindas a você na Primeira Série. Por favor, observe que o primeiro dia de aula será um dia inteiro
na Quinta-feira, 25 de Agosto de 2022 e esperamos você aqui entre 8h30 e 8h40 todos os dias. Lembre-se
de que os alunos serão marcados como atrasados   após as 8h45. Por favor, planeje seu transporte de acordo.

O horário atualizado dos ônibus está disponível no site da escola. Se você quiser fazer alguma alteração na
demissão de seu filho, entre em contato com Jenn Giusto em 508-854-8400 x2628 ou via e-mail  no
jgiusto@akfcs.org antes do início do ano letivo.

Aqui estão alguns materiais de sala de aula que você precisará trazer no primeiro dia de aula. Além disso,
visite o site da nossa escola para livros de leitura de verão sugeridos.

Material Escolar do Aluno:
- um (1) 1-inch  3-ring binder  (fichário branco de 3 argolas) com tampa plástica transparente (para

seu Portfólio)
- três (3) caixas de 16 ou 24 crayons (giz de cera)
- dois (2) pacotes de thin Expo dry erase markers (marcadores finos de apagamento a seco)
- dois (2) pares de tesouras

Estamos pedindo que todos os materiais escolares dos alunos venham em um saco Ziplock de galão
etiquetado com o nome do seu filho e o professor da sala de aula (caso contrário, você precisará rotular cada
item com o nome deles). Os itens da sala de aula e da lista de desejos podem vir em qualquer bolsa. Os
materiais não solicitados (marcadores, lápis com desenhos, etc.) podem ser devolvidos a casa a critério do
professor.

Opcional (recomendado):
- mouse de computador com ou sem fio
- lápis padrão nº 2 (afiado)
- marcadores extras de apagamento a seco Expo

As informações sobre a entrega de materiais serão enviadas por e-mail para as famílias em Agosto. Por favor,
lembre-se de rotular todos os materiais 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 site www.akfcs.org durante todo o verão para informações
atualizadas. Estamos muito ansiosos para conhecê-lo! Esperamos que você aproveite seu verão e retorne à
escola cheio de energia e entusiasmo para o novo ano letivo.

Sinceramente,
A equipe da Primeira Série
Miss Danielle Armiger (darmiger@akfcs.org)
Mrs. Marissa Davis (mdavis@akfcs.org)
Ms. Crystal Ansiosa (ceager@akfcs.org)
Ms. Jillian Fiore (jfiore@akfcs.org)
Ms. Kayla Mezzano (kmezzano@akfcs.org) e Ms. Allyssa Boykin (aboykin@akfcs.org)
Ms. Elisa Williams (cwilliams@akfs.org)

Atualizada07/06/2022

A Abby Kelley Foster Charter Public School não discrimina com base em raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual, deficiência ou falta de
moradia e todos os alunos têm acesso igual ao programa de educação geral e a toda a gama de quaisquer programas de educação ocupacional/profissional oferecidos pelo

distrito.
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