17 de setembro de 2021
Caros alunos, famílias e funcionários,
É difícil acreditar que já tivemos três semanas de aula em nosso currículo! Esse velho ditado é
verdade, o tempo voa quando você está se divertindo!
Alunos e funcionários estão trabalhando duro e o aprendizado é evidente em todos os
lugares ... nas salas de aula, nos ginásios, no refeitório e nos corredores, e até mesmo do lado
de fora! A melhor parte de ver o aprendizado em ação é que ele é autêntico! Os alunos estão
pensando em voz alta, trabalhando em grupos colaborativos, questionando conceitos para
uma compreensão mais profunda e socializando com seus colegas. A realidade da
aprendizagem é apreciada por TODOS este ano! Nós realmente sentimos falta dos sons e
imagens de ter todos os nossos alunos na escola no ano passado, então este ano é baseado
na apreciação de nossa união.
Engajamento familiar:
Estamos buscando sugestões sobre os tipos de famílias de evangelismo que gostariam de ver
planejado para este ano. Pedimos que dedique alguns minutos para preencher este
questionário. Agradecemos antecipadamente pela sua contribuição.
Aqui estão os links de divulgação

English Link: https://forms.gle/vYSxyPAtB5MKcSEt8
Spanish Link: https://forms.gle/DfCyYpJo5xAUujcz8
Portuguese Link: https://forms.gle/n8aA3E4heqottQbH7
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A ligação da família, Sra. Margarita Nieves
pode ser contatada em:
Escritório central (O cina Central):
508-943-0104 Ext: 40032

Conselho Consultivo de Pais de Educação Especial Webster (WSEPAC)
O que é SEPAC?
SEPAC é um grupo de pais e membros da comunidade que aconselham o distrito a
respeito de seus programas e políticas de educação especial. O SEPAC pode se reunir
com funcionários da escola para se envolver em conversas e atividades signi cativas
que permitam ao SEPAC participar do planejamento, desenvolvimento e avaliação dos
programas e políticas de educação especial do distrito. O SEPAC oferece aos pais
uma plataforma para troca de informações, ideias, preocupações e soluções.
Venha participar da reunião em: 27 de setembro de 2021
Local: Webster District Administration O ces- 77 Poland Street, Webster
Horário: 6h00 - 19h00
Tópico: Treinamento para pais “Direitos básicos em educação especial” apresentado
por Mary A. Baker
Próximas datas para lembrar:
Webster Middle School Open House: 23 de setembro
Park Avenue Elementary Open House: 30 de setembro
Clínica de vacinação gratuita: 6 de outubro, das 9h às 13h, estacionamento traseiro de
Bartlett
Meio dia de aula para alunos: 8 de outubro
Que todos possam aproveitar a beleza da paisagem da Nova Inglaterra que nos cerca
enquanto nos aproximamos do outono!
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Atenciosamente,
Dr. Ruthann Petruno-Goguen, Superintendente

