
 Boletim do 

Superintendente Goguen 
 

20 de janeiro de 2023 

 

Prezados Alunos, Funcionários e Familiares, 

 

Um enorme OBRIGADO ao PTO da Park Avenue e aos 

voluntários por patrocinarem o Carnaval de Inverno no último 

final de semana. A comunidade escolar arrecadou cerca de 

$ 3.000 para viagens de campo e arrecadou uma minivan 

inteira cheia de doações para o Webster-Dudley Food Share! 

Orgulho Webster! 
 

     Obrigada por: 
          
         Becca Kerl 

         Alysha Smith 

         Sarah Phillips 

         Jill Recchia  

         Faith Veronis 

         Adrienne Charron  

         Erin Tetreault-McCrillis 

         Devon McCrillis 

         Tara Gelineau 

         Cari Reed  

         Tara Whiting 

         Leslie Kwasniewski 

         Leslie Pietz 

         Amanda Andersen 

 

Atualizações de liderança instrucional: 
 

1.  Estamos recebendo apoio adicional do TNTP (The New 

Teacher's Project) e temos consultores trabalhando diretamente 

com professores, orientadores acadêmicos e administradores 

no ensino fundamental e médio nas áreas de ELA e 

Matemática. O trabalho inclui: revisar o trabalho do aluno, 

realizar caminhadas de aprendizado e fornecer feedback e 

analisar guias de ritmo do conteúdo do nível da série. este 

passado semana houve um ELA Learning Walk na escola de 

ensino médio e um distrito/escola/reunião de Coach 

Acadêmico em matemática. Esses apoios adicionais foram 

implementados para aumentar a taxa de aproveitamento dos 

alunos no ensino fundamental e médio, pois estão em 

recuperação status. 

 

 

 

 

 

 

 

Bartlett High School 

Renovation Updates 

 

a. We are continuing our work 

with planning learning and 

school spaces with our 

Designer and OPM. Next week 

we have internal meetings to 

discuss the new Cafeteria and 

our Chapter 74 

Business/Marketing spaces! 

 

b. As you can see from the 

ground disruption, the 

engineers have been working 

outside the school and district 

offices doing testing on the 

grounds. The engineers have 

been doing subsurface 

investigations to aid in 

designing the stormwater 

management system. This 

system is part of the school 

building project and will 

manage surface water from 

driveways, parking areas, and 

play areas. 

 

c. The next School Building 

Committee meeting is virtual 

meeting on February 2nd. The 

zoom link will be posted on the 

district website. 
  
 

 

 



2. O Distrito/Escolas estão se preparando para a Revisão do Grupo B de Monitoramento de Foco 

em Níveis para o ano letivo de 2023-2024. Neste ano letivo, o Distrito/Escolas estão conduzindo 

uma autoavaliação para se preparar. O período de auto-avaliação permite que o 

distrito/escolas auto-analise os procedimentos e faça as melhorias necessárias antes da revisão. 

A revisão incluirá a coleta de feedback de todas as partes interessadas em várias áreas. As 

principais áreas da revisão incluirão: direitos civis, acesso equitativo e currículo culturalmente 

responsivo. 

 

     O que é a revisão de monitoramento de foco em camadas? A cada três anos, o Departamento de 

Ensino Fundamental e A Educação Secundária analisa o distrito/escolas para monitorar o progresso 

contínuo. 

      

 A revisão do Grupo B também incluirá uma revisão do seguinte: 
 

• Licenciamento e desenvolvimento profissional an 

• Engajamento de pais/alunos/comunidade 

• Observaciones de instalaciones y aulas 

• Supervisão 

• Tempo e aprendizado 

• Acesso igualitário 

 
Esta semana, a Equipe de Liderança Distrital juntamente com os Presidentes de Equipe participaram 

de um workshop liderado pela Consultora do DESE, Aleana Podmore. O workshop revisou áreas 

específicas que serão cobertas pela revisão do Monitoramento de Foco em Camadas. No dia de 

desenvolvimento profissional de 17 de janeiro, a Diretora dos Serviços de Apoio ao Aluno, Sra. 

Kathleen Baris, conduziu a equipe de educação especial através de um treinamento sobre o 

processo de autoavaliação e revisão. 

 

Próximas datas: 
 

24 de janeiro Reunião do Comitê Escolar às 18h. - Escritorio distrital 

25 de janeiro 
 

Reunião do ELPAC às 11h com almoço de pizza para as famílias no Escritório Central 
 

ELPAC é o Conselho Consultivo de Pais para famílias de alunos de inglês. O propósito 

deste conselho é oferecer às famílias uma oportunidade de contribuir com o distrito 

escolar enquanto buscamos aumentar o envolvimento da família em nosso 

programa. Estamos entusiasmados em oferecer esta oportunidade para você se 

encontrar conosco e compartilhar suas preocupações, ideias e comentários sobre 

como podemos melhorar a prestação de serviços aos nossos alunos que são alunos 

de inglês/multilíngues ou cujas famílias são multilíngues. 
 

27 de janeiro Noite de cinema – Top Gun Maverick, PG-13 na Bartlett High School para alunos e 

seus pais/responsáveis. Observação: este é um filme PG-13 e não foi projetado para 

um público mais jovem. 
 

2 de fevereiro Reunião do Comitê do Edifício Escolar - O link do Zoom será postado no site do 

distrito 
 

10 de fevereiro ½ Dia de Escola para alunos/funcionários dia de desenvolvimento profissional 

14 de fevereiro Reunião do Comitê Escolar às 18h. escritórios distritais 

20 a 24 de fevereiro Férias de Inverno - Sem Escola 

28 de fevereiro Reunião do Comitê Escolar às 18h. escritórios distritais 

3 de março ½ dia de escola para alunos/funcionários dia de desenvolvimento profissional 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

Ruthann Petruno-Goguen 

Dr. Ruthann Petruno-Goguen, Superintendent    


