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Caro Famílias da Escola Silvia,
Espero que seu verão tenha sido agradável, cheio de momentos especiais junto com a família. Estamos ansiosos
para o início da escola e preenchendo nossos corredores com os alunos. Há uma sensação de entusiasmo quando
nos preparamos para abrir nossas escolas. Nossos guardiões, secretários, pessoal de apoio e administração
fizeram um trabalho maravilhoso preparando a escola Silvia para o retorno de nossos alunos e professores.
Todo o nosso trabalho de verão foi focado no apoio à sala de aula. Nossos dedicados professores e funcionários
estão preparando suas salas de aula, refinando lições e materiais, e estão antecipando um novo grupo de
estudantes para guiar e apoiar.
Ao refletir sobre o propósito das escolas públicas, fica claro que as escolas públicas têm a responsabilidade de
educar e apoiar todas as crianças. É o papel fundamental das escolas públicas, em colaboração com as famílias,
proporcionar às crianças as habilidades necessárias para se tornarem membros contribuintes da sociedade. Em
particular, nossa escola Silvia está altamente comprometida em receber todos os estudantes e famílias em nossa
comunidade. Na Silvia e em Fall River, acreditamos fortemente na criação de um clima de equidade e inclusão
onde todas as crianças possam se sentir seguras, assumir riscos, aprender,crescer e apoiar umas às outras.
Temos sido e continuaremos comprometidos com a modelagem de um ambiente respeitoso e solidário de
diálogo e comportamento em todas as interações com nossos alunos e familiares.
Sou grato pela equipe altamente qualificada de administradores, conselheiros de ajuste escolar e outros
funcionários que estão preparados e prontos para ajudar seu filho enquanto eles navegam no próximo ano de sua
educação. Encorajo-o a entrar em contato conosco a qualquer momento para obter informações, orientação ou
suporte.
Um dos principais focos do último ano letivo foi a integração da aprendizagem social e emocional em nossa
programação acadêmica. Nós desenvolvemos nossa Escola Silvia Crenças Essenciais ( veja abaixo) e
continuaremos a olhar para essas crenças para guiar tudo o que fazemos quando se trata da educação de nossos
alunos. Este ano, continuaremos a elevar nossos Sistemas de Suporte Silestone Tiered (STSS). Este sistema não
apenas fornece um forte programa acadêmico e de aprendizado social e emocional, mas também dá aos grupos
pequenos e aos alunos individuais o apoio direcionado, conforme necessário. À medida que o ano avança,
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estaremos nos comunicando mais com você no que se refere ao STSS. Além disso, estarei realizando duas
sessões para famílias que serão dedicadas a conversas em torno do STSS (veja as datas abaixo).
As Crenças Essenciais da Silvia School são:
❏ Acreditamos que todos os alunos têm direito a um ambiente de aprendizado respeitoso, atencioso e
seguro, onde são incentivados a assumir riscos a fim de crescer academicamente, emocionalmente e
socialmente.
❏ Acreditamos que reconhecer e honrar a diversidade fortalece nossa capacidade de ensinar toda a criança
e construir um senso de comunidade.
❏ Acreditamos que todos os alunos desenvolveram as habilidades de enfrentamento necessárias para
construir autoconfiança, perseverança e autoconsciência, a fim de se tornarem pensadores independentes
intrinsecamente motivados em um ambiente colaborativo.
❏ Acreditamos que o aprendizado de maestria é melhor alcançado quando os alunos têm oportunidades de
aplicar suas habilidades
As seguintes são datas importantes para estar ciente do início do ano letivo:Quarta-feira, 14 de agosto

-

5:00 - 6:00 Popsicle Social para todas as famílias com alunos nos graus
de 1 a 5. As listas das classes também serão compartilhadas.

Terça-feira, 27 de agosto

-

Meet the Teacher de 2:30 - 3:30 (K estudantes se reunirão com toda as
professoras, como a colocação não estará completa até depois das
exibições)

Quarta-feira 28 de agosto

-

Classes de estudantes 1 - 5 primeiro dia de escola

28 de agosto , 29, 30 e 03
de setembro

-

Kindergarten Screenings (carta separada será enviada para todas as
famílias K)

Sexta-feira, 30 de agosto e
Segunda-feira, 2 de
setembro

-

NÃO HÁ ESCOLA

Terça-feira, 3 de setembro

-

Primeiro dia da escola para crianças em Pré-Kindergarten

Sexta-feira, 6 de setembro

-

Primeiro dia da escola para crianças em Kindergarten

Quarta-feira, 18 de
setembro

-

Silvia Open House das 17h00 às 18h30

Quinta-feira, 19 de
setembro e quinta-feira, 3
de outubro

-

“Café com o diretor” das 8h às 8h45 na sala da comunidade Concentre-se em Silvia Tiered Sistemas de Apoio ao Aprendizado Social
/ Emocional

Locais de Demissão:
Para o ano letivo de 2019-2020, os seguintes locais de levantamento da Silvia serão dispensados:
-

Jardim de Infância, 1º Grau e irmãos de alunos da 1ª série serão demitidos do refeitório
Grau 2 e Grau 3 ser demitido fora das portas da frente direita
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-

Grau 4 e 5 ª série será demitido fora da entrada principal / porta da frente esquerda

Um lembrete de que devemos demitir ônibus em primeiro lugar e por favor não multidão a entrada principal
para que possamos fazer isso o mais rapidamente possível.
Nós somos ESTRELAS de Silvia:
Na Silvia e como parte de nosso programa de Intervenção e Suporte a Comportamento Positivo (PBIS),
seguimos e reforçamos nossa sigla STAR. Pedimos que as famílias também reforcem nosso foco de
comportamento positivo em casa. Quando os alunos ouvem uma mensagem consistente da escola e em casa,
eles sabem que estamos todos na mesma página e trabalhando juntos no melhor interesse deles.

S

Mantenha-se seguro

T

Trate os outros com gentileza

A

Sempre faça o seu melhor

R

Respeite a si mesmo, aos outros e à
nossa escola

Conexões do Home-School:
Continuaremos a usar o máximo de comunicação digital possível. Por favor, encontre nosso site aqui. Além
disso, você pode seguir a Silvia School no TWITTER @frps_Silvia.
Política de Portas Abertas:
Na Silvia, estamos comprometidos em trabalhar em conjunto com as famílias no melhor interesse de todos os
alunos. Acreditamos que as famílias e os funcionários da Silvia são parceiros iguais na educação dos nossos
alunos. Também entendemos a importância de vir diretamente à escola com perguntas e / ou preocupações que
você possa ter em relação ao seu próprio filho. Por favor, saibam que estou comprometido em ter uma política
de portas abertas e saúdo qualquer e todo o seu feedback, perguntas e / ou preocupações.
Desejando-lhe o melhor como você aproveite os últimos dias do verão.
Atenciosamente,

_______________________________
Patrick Lenz
Diretor: Silvia Elementary School
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