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a As Escolas Públicas de Maynard estão comprometidas com uma experiência 

acadêmica superior para os alunos de Maynard que os preparam para serem 

cidadãos produtivos em um mundo tecnológico interconectado. 

 

A comunidade da Fowler School acredita em nossos valores:  

essenciaisrespeito, responsabilidade e resultados. 

 

 

 

SE VOCÊ PRECISAR DESTE DOCUMENTO TRADUZIDO, NÓS ENVIAREMOS O 

MANUAL EM SUASDO IDIOMA NATIVO 

ESCOLAS PÚBLICAS MAYNARD 

3-RMOVIMENTAÇÃO DO TIGRE 

MAYNARD DA, MA 01754 

(978) 897-2222DESENVOLVIMENTO 

 

 

MANUAL DODO 

TIGRE DO ESQUERDO, MA ENVAREMOS EL MANUAL EN SU LENGUA MATERNA 

MAYNARD ESCUELAS PÚBLICAS 

3-R TIGRE 

MAYNARD, MA 01754  

(978) 897-2222 

 

 

MANUAL DO ALUNO 

SE VOCÊ PRECISAR DESTE DOCUMENTO TRADUZIDO, NÓS LHE ENVIAREMOS O 

MANUAL EM SUA LÍNGUA NATIVA 

ESCOLAS PÚBLICAS MAYNARD 

3-R TIGRE DRIVE 

MAYNARD, MA 01754 

(978) 897-2222 
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Declaração de Missão da Fowler 

Educação da Educação Infantil e Básica da Qualidade 

VISÃO: Dedicamo-nos a desenvolver gerações sucessivas de cidadãos preparados para 
participar construtivamente em sua sociedade. 

MISSÃO: Vamos criar um ambiente de grandes expectativas e expandir nossos esforços e 
habilidades para ver que todas as crianças em cada disciplina têm um nível de 
proficiência ou superior. 

OBJETIVO: Ajudar a construir um ambiente escolar de alta expectativa acadêmica e social 
por meio de uma comunicação eficaz com a administração da escola, os pais e a 
comunidade em geral. 

É da responsabilidade dos adultos mobilizar o esforço efetivo das crianças em relação aos padrões de 
aprendizagem e desempenho em níveis de proficiência ou superiores. Esforço e atitude são os fatores 
mais importantes na aprendizagem e no desenvolvimento infantil. Todos os adultos na vida do aluno 
compartilham a responsabilidade de gerenciar o crescimento e o desenvolvimento de seus filhos com 
padrões elevados.  

Vamos mobilizar o esforço de educadores, pais e alunos para o desenvolvimento. O sucesso da nossa 
escola pode ser medido pelo seu sucesso no desenvolvimento de todos os seus filhos. 

O desenvolvimento requer: 
● Proporcionar uma comunidade segura e estimulante onde a diversidade é apreciada, o respeito 

mútuo entre adultos e crianças é praticado e os pais e cuidadores são vistos como parceiros 
valiosos na promoção da aprendizagem ao longo da vida. 

● Estar comprometido em ajudar cada criança a obter proficiência ou superior através de desafios 
intelectuais, criativos e físicos em um ambiente livre de riscos.  

● Instruir todos os alunos em um currículo de nível desafiador baseado em altos padrões. 
● Comunicar a crença genuína na capacidade de todos os estudantes para atender altos padrões; 

Um esforço eficaz é a base para aumentar a capacidade de uma pessoa. 
● Usar os resultados de testes referenciados por critério para alinhar o currículo de nível de série e 

avaliar o progresso dos alunos. 
● Colaborar, pesquisar e desenvolver práticas instrucionais eficazes. 
● Usar estratégias instrucionais efetivas para acelerar aqueles que ficam para trás e fornecer 

acomodações apropriadas para aqueles que as requerem.  
● Aplicar serviços e referências que correspondam às necessidades sociais, emocionais e 

acadêmicas de todos os alunos. 
● Garantir um ambiente de aprendizagem ordenado e seguro para o desenvolvimento contínuo 

das crianças. 
● Organização da escola e agendamento de programas e atividades especiais que atendam às 

necessidades únicas de desenvolvimento da faixa etária que atendemos. 
● Incentivar os alunos a adotar a atitude de que a aprendizagem é um processo vitalício.  
● Expondo todos os alunos a uma variedade de experiências enriquecedoras que aumentam sua 

consciência cultural, ambiental, física e social. 
● Desenvolver o senso de responsabilidade de nossos alunos como aprendizes autodirigidos com 

confiança em suas ideias, opiniões e talentos.  
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Entende-se que praticamente todos os alunos possuem habilidades únicas e são capazes de atingir seu 
potencial. A proficiência é desenvolvida através das ações de esforço efetivo, atitude positiva e bom 
atendimento.   Esforço eficaz = Desenvolvimento = Proficiência 

Relatórios Student Progress 

 
Rcartões elatório são uma maneira para os professores para se comunicar como os alunos 
estão a progredir na sua aprendizagem. Eles indicam a realização em todas as principais áreas 
temáticas e assuntos especiais. O boletim também informa estudantes e pais sobre 
comportamento e cidadania. Se você tiver dúvidas sobre o progresso acadêmico do seu filho, 
entre em contato com o professor. 

Relatórios de progresso podem ser verificados regularmente no TylerSIS. Os boletins são 
emitidos três vezes por ano e serão publicados on-line no TylerSIS. Os boletins não são enviados 
para casa, a menos que o escritório seja notificado para fazê-lo. O número de dias ausentes e 
atrasados será registrado.  

 

Escala de classificação 

A + = 100 - 97 C + = 79 - 77 

A = 96 - 93 C = 76 - 73 

A - = 92 - 90 C - = 72 - 70 

B + = 89 - 87 D = 69 - 65 

B = 86 - 83 F = 64 ou menos 

B- = 82 - 80  

 

Honor Rolls 

Os alunos do ensino fundamental (6ª, 7ª e 8ª séries) qualificam-se para honrar ganhando 80% 
ou mais em todas as áreas e não podem receber um Insatisfatório por comportamento e 
cidadania. qualquer aula. 

De acordo com o espírito de desenvolver um programa elementar apropriado para a idade, os 
professores reconhecerão o desempenho dos alunos dentro da sala de aula na quarta e quinta 
séries. 
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Descrições do 
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Fowler Descriçõesclaro, 2019-2020 
 

Grau 4 
● ELA:O currículo 4ª série centra-se nas seguintes normas ELA: compreensão de leitura, 

fluência de leitura, escrita, fala e escuta. Os padrões são abordados usando uma 
variedade de textos fictícios e expositivos em todas as áreas de conteúdo principais. Os 
alunos se envolvem na literatura e no texto do contexto. Os alunos praticam a precisão 
de leitura e fluência de leitura, e se envolvem em raciocínio e questionamento de ordem 
superior. Os alunos trabalham de forma colaborativa para discutir literatura e se engajar 
em tempo de redação estendida usando gramática e convenções para uma série de 
tarefas, propósitos e audiências. 

● Matemática: O4ª série Go Math da currículoconcentra-se na multiplicação e divisão de 
números inteiros e frações. Conceitos de geometria e medição, habilidades e resolução 
de problemas são implementados usando uma abordagem multissensorial de instrução.  

● Imersão em espanhol (também conhecido como SLA ou Spanish Language Arts): os 
alunos são expostos ao mesmo currículo de seus colegas e também têm a oportunidade de 
aprender uma segunda língua. As culturas são exploradas enquanto os alunos trabalham e 
aprendem juntos, preparando-se para um futuro de sucesso no mundo multicultural em que 
vivemos. 

● Espanhol (também conhecido como FLES ou Língua Estrangeira na Escola 
Primária): Todos os alunos da 4ª série serão apresentados ao espanhol uma vez por 
semana, concentrando-se na pronúncia básica, vocabulário e gramática. 

● Estudos Sociais: O currículo de estudos sociais da 4ª série concentra-se nas 
habilidades do mapa e na geografia norte-americana, incluindo as regiões dos Estados 
Unidos. 

● Ciência: O currículo de ciências da 4ª série centra-se em sete ideias principais; O lugar 
da terra no universo; Sistemas da Terra; Terra e atividade humana; organismos e 
moléculas; estruturas e processos em ciências da vida; Ciência física; energia e ondas; 
e design de engenharia. 
 

 

Grau 5 
● ELA:A 5ª nota do curso ELA usa voz alta leitura interativos projetados para enriquecer as 

habilidades de leitura e escrita dos alunos. Os alunos escreverão em vários gêneros, 

incluindo diários pessoais, poesia, narrativa, informações e artigos de opinião. 

● Matemática: o currículo de matemática do 5º ano usa o Go Math texto. O texto está 

alinhado com os padrões do Common Core. As principais áreas de foco são: valor do 

lugar para bilhões; Operações Decimais; Expressões Algébricas; Ordem de operações; 

Todas as operações com Frações, Geometria, Medição e Dados. 
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● Imersão em espanhol (SLA ou Spanish Language Arts): os alunos são expostos ao 

mesmo currículo que seus pares ELA e também têm a oportunidade de continuar 

desenvolvendo suas habilidades no segundo idioma. As culturas são exploradas 

enquanto os alunos trabalham e aprendem juntos, preparando-se para um futuro de 

sucesso no mundo multicultural em que vivemos. O foco é desenvolver altos níveis de 

proficiência em espanhol e inglês, ajudar os alunos a alcançar um desempenho 

acadêmico de nível acadêmico em espanhol e inglês, desenvolver o bilinguismo, o 

biliterismo e o biculturalismo, além de atitudes e comportamentos transculturais 

positivos. 
● Estudos Sociais: O curso de Estudos Sociais do 5º ano foi desenvolvido para enriquecer a 

compreensão do seguinte: Geografia dos EUA, Colonização, Guerra Revolucionária, 

Governo dos EUA e Legado da Guerra Civil. 

● Ciência: O curso de Ciências da 5ª série estuda as ciências físicas, da Terra e da vida por 

meio de investigações baseadas em investigações que promovem a compreensão, a 

colaboração e o desenvolvimento do pensamento crítico.  

 

 

Grade 6 
● ELA: 6ª série ELA explora vários gêneros, temas, idéias e estilos / fins dos autores, 

através da leitura de vários textos incluindo romances, contos, artigos e poesia. 

Desenvolvemos habilidades de escrita narrativa, persuasiva e informativa por meio de 

diferentes atividades e formatos de aprendizado, incluindo workshops de leitura / 

escrita, redação baseada em evidências e revisão usando rubricas específicas. O objetivo 

final dessa aula é envolver os alunos em literatura significativa e capacitá-los como 

escritores. 

● Matemática: O ano começa com uma revisão de multiplicar e dividir decimais, depois 

passa para as mesmas operações com frações. Principais novos tópicos para a série são 

a introdução de proporções, taxas e porcentagens, escrever e avaliar expressões 

variáveis e resolver equações de uma etapa. Finalmente, o ano termina com uma 

exploração da área de polígonos, a área de superfície dos poliedros e o trabalho com 

exibição de dados para as medidas decentral tendência (média, mediana e moda).  

● Idiomas Espanhol / Francês: Estes cursos apresentam aos alunos a língua e a cultura do 

mundo de fala hispana ou francófona. Usando suas habilidades de falar, ler, escrever e 

ouvir, eles aprenderão a se comunicar sobre muitos tópicos, incluindo: descrevendo a si 

mesmos e aos outros, coisas de que gostam e do que não gostam, famílias, animais e 

animais de estimação. 

● Imersão em espanhol (SLA ou Spanish Language Arts): Na imersão em espanhol na 6ª 

e 7ª séries, os alunos podem esperar ler textos narrativos e informativos curtos e 

romances em espanhol. As atividades de classe incluirão discussões, respostas de 
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periódicos, diários de vocabulário, redação criativa, resumos de texto e jogos de 

gramática para ajudar a desenvolver habilidades de redação. Os alunos praticarão todas 

as habilidades linguísticas, incluindo leitura, escrita, fala e audição em espanhol. 

● Estudos Sociais: Este curso de Estudos Sociais do 6º ano foi desenvolvido para 

enriquecer a compreensão dos estudantes sobre as Primeiras Culturas, o Crescente 

Fértil, o Vale do Rio Nilo, a Grécia Antiga, a Roma Antiga e uma revisão abrangente dos 

conceitos básicos de geografia. Além disso, os alunos serão obrigados a concluir os 

eventos atuais quinzenais. 

● Ciência: 6ª série A ciência se concentra em três áreas principais: Ciências da Terra e do 

Espaço, Ciências da Vida e Ciências Físicas. A unidade de Ciências da Terra e do Espaço 

concentra-se no lugar da Terra no Universo e nos Sistemas da Terra. Células e interações 

entre sistemas do corpo humano são os tópicos abordados na unidade Life Science. A 

unidade de ciência física enfoca a matéria e suas interações. 

 

 

Grau 7 
● ELA: Na 7ª Série ELA, os alunos lêem ativa e discutir uma variedade de textos 

(romances, contos, poemas, jogos, artigos) e analisar as conexões entre textos através 

de gêneros e temas. Os alunos escrevem narrativas, ensaios e poesia para explorar 

como os elementos literários interagem.  

● Matemática: O7º curso de matemática doano concentra-se em cinco conceitos 

principais: (1) Taxas, Proporções e Proporcionalidade, (2) Operações de Número Inteiro 

e Racional, (3) Expressões e Equações, (4) Geometria, Área e Volume de Sólidos e (5) 

Estatística e Proporcionalidade. Os estudantes aumentam as habilidades de pensamento 

crítico e concentram-se em aprender aplicações do mundo real. 

● Idiomas Espanhol / Francês: Este curso foi concebido como uma turma de um ano 

inteiro em que os alunos são expostos ao francês ou espanhol idiomadesde o primeiro 

dia. Combinando uma ampla gama de estratégias e prestando muita atenção às suas 

habilidades de comunicação, eles têm a chance de usar ativamente o conteúdo que 

estão aprendendo através de conversas, apresentações orais, jogos, músicas, etc., para 

que possam falar sobre uma variedade de tópicos como suas famílias, eles mesmos, 

seus hobbies, a sala de aula, ir às compras, contar o tempo, etc. 

● Imersão em espanhol (SLA ou espanhol): Na imersão de espanhol na 6ª e 7ª série, os 

alunos podem ler textos narrativos e informativos curtos e romances em espanhol. As 

atividades de classe incluirão discussões, respostas de periódicos, diários de 

vocabulário, redação criativa, resumos de texto e jogos de gramática para ajudar a 

desenvolver habilidades de redação. Os alunos praticarão todas as habilidades 

linguísticas, incluindo leitura, escrita, fala e audição em espanhol. 
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● Estudos Sociais: Na 7 ª série, os alunos examinam como as perspectivas da ciência 

política, economia, geografia e história se aplicam ao estudo das regiões e países. Eles 

estudam o desenvolvimento de civilizações antigas da Ásia, Oceania e Europa. O curso 

conclui com um estudo de um governo na Grécia clássica e Roma, que serve como um 

prelúdio para o estudo de Civic no grau 8.  

● Ciência: alunos do 7º ano serão introduzidos em unidades científicas baseadas em 

questionários que combinam palestra, discussão, uso de tecnologia e atividades de 

laboratório. Os alunos aprenderão sobre movimento e energia térmica e como essas 

formas de energia interagem nas esferas da Terra, incluindo a hidrosfera, a geosfera e a 

biosfera. Os alunos também serão desafiados a incorporar habilidades do século XXI, 

incluindo criatividade e inovação; pensamento crítico; Solução de problemas; 

comunicação e colaboração ao executar o currículo de ciências do 7º ano. 

 

Grade 8 
● ELA: Na 8ª sérieELA,os alunos usam ficção, não-ficção, peças de teatro e poesia para 

lançar na escrita em uma variedade de formatos, incluindo escrita persuasiva, 

informativos e criativa, tanto em contextos formais e informais. As palavras do 

vocabulário são dissecadas em seus prefixos, sufixos e raízes para aumentar a 

proficiência em leitura. Os alunos também se aprofundam na gramática, nas partes da 

fala e na estrutura das frases, aprimorando as ferramentas necessárias para uma escrita 

forte. 

● Matemática: Este curso centra-se em cinco componentes: (1) O sistema numérico, (2) 

Expressões e Equações, (3) Funções, (4) Geometria e (5) Estatística e probabilidade.  

● Álgebra Acelerada: Este curso enfoca os componentes matemáticos do 8º ano, além de 

(1) escrever, representar graficamente e interpretar equações lineares, funções e 

desigualdades, (2) operações com polinômios e (3) equações e funções exponenciais e 

quadráticas.  

● Idiomas Espanhol / Francês: O espanhol II tem como objetivo levar as habilidades de 

comunicação dos alunos para além do nível A1 (nível básico) nas quatro diferentes 

atividades desempenhadas em uma língua: leitura, compreensão oral, escrita e 

conversação. Os alunos poderão usar a linguagem em forma escrita e falada em relação 

a tópicos muito familiares para eles. Os tópicos abordados são os seguintes: (1) falar 

sobre si mesmos, (2) descrever sua família, (3) a sala de aula e a escola, (4) a casa e o 

bairro e (5) comprar roupas e pedir em um restaurante. 

● Estudos Sociais: O8º currículo de Estudos Sociais doano foi desenvolvido para 

aprofundar a compreensão dos estudantes sobre o seguinte: o sistema político dos 

Estados Unidos (incluindo seu desenvolvimento e instituições), os direitos e 

responsabilidades de um cidadão dos Estados Unidos, a estrutura do Estado de 
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Massachusetts e os governos locais. a Constituição (incluindo as alterações), as decisões 

do Supremo Tribunal, a liberdade de imprensa e a literacia noticiosa / mediática.  

● Ciência: Na 8ª série, os estudantes de Ciências começam o ano na Ciência Física com 

foco na matéria e suas interações, seguidas de forças e movimento. O meio do ano traz 

os estudantes para o lugar da Terra no universo e nos sistemas da Terra, incluindo a 

geologia do interior da Terra. Os alunos terminarão o ano com Life Science, 

aprofundando a Genética Mendeliana, herdando variações de características e evolução 

biológica. 

 

Especiais 
● Habilidades de Alfabetização Informativa(Séries 4 e 5): Os alunos que participam deste 

curso aprenderão a usar os recursos da biblioteca de forma eficaz, eficiente e 

responsável, a fim de desenvolver habilidades de alfabetização informacional e 

tornarem-se pesquisadores independentes do século XXI. O conteúdo do curso será 

alinhado com a Associação Americana de Bibliotecários Escolares e com os Padrões da 

Associação de Bibliotecas Escolares de Massachusetts, bem como com as Estruturas 

Curriculares de AM. Quando possível, o conteúdo será integrado ao currículo básico do 

aluno. Os alunos aprenderão como localizar de forma independente os recursos 

impressos e eletrônicos no Centro de Mídia, desenvolver uma compreensão firme da 

recuperação, avaliação e síntese de informações eficazes, aprender a ser usuários 

responsáveis de informações, compreendendo o significado de direitos autorais, plágio 

e uso justo. tornar-se cidadãos digitais e usar a tecnologia de forma responsável e 

apropriada, promover a leitura para os outros por meio de seu conhecimento 

demonstrado das ferramentas da Web 2.0 e ler e apreciar uma variedade de gêneros 

literários. 

● Gêneros de Literatura (Grades 6, 7 e 8): Os alunos de Gêneros de Literatura irão 

explorar uma seleção de gêneros literários. Eles estudarão e se familiarizarão com as 

características de um gênero em particular, descobrirão os autores que escrevem no 

gênero, entenderão como algumas literaturas se cruzam em múltiplos gêneros e 

participarão de uma série de atividades que os imergirão no gênero. O curso inclui 

leituras de vários comprimentos, incluindo romances. Os alunos usarão uma variedade 

de recursos informativos, tradicionais e digitais, paraa responderperguntas de pesquisa 

e preencher pequenos textos que ilustrem sua compreensão e apreciação pela 

literatura. 

● Arte: Este curso é projetado para abranger os elementose princípios do design 

relacionados à mídia, materiais e técnicas de arte. Através de uma série de lições 

sequenciais, os alunos têm a oportunidade de demonstrar seus poderes de observação, 

abstração, invenção e expressão, enquanto exploram uma grande variedade de mídias 

tanto na arte bidimensional quanto na tridimensional. As aulas estimularão e 
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fortalecerão o desenvolvimento da percepção visual através de experiências práticas e 

através do contexto cultural e histórico das artes. A ênfase será dada ao fortalecimento 

da estima dos alunos através do desenvolvimento de habilidades e vocabulários 

relacionados à arte, e a compreensão do processo criativo. 

● Educação Física: O objetivo da Educação Física é obter três resultados únicos. O 

primeiro é a conquista de um nível de condicionamento físico personalizado. O segundo 

é o desenvolvimento da competência em uma variedade de habilidades físicas para 

garantir que o aluno possa funcionar efetivamente em atividades físicas ao longo da 

vida. O terceiro resultado requer que o aluno tenha uma sensação de prazer com 

atividade física e condicionamento físico. 

● Saúde e bemestar-: A saúde é projetada para permitir que os alunos prosperem, 

preservem e mantenham uma atitude positiva e umsaudável corpo. Problemas de saúde 

podem ter um impacto disruptivo em todos os seres vivos. O objetivo é educar os 

alunos de forma que eles possam aliviar alguns desses problemas durante a 

adolescência e além deles. O currículo está mudando continuamente à medida que as 

necessidades dos alunos e os problemas da sociedade mudam. Os tópicos incluem 

bem-estar, nutrição, tabaco / vaping, sistemas corporais, álcool, imagem corporal e 

primeiros socorros / CPR. 

● Banda / Música: O Fowler Band Program foi projetado para oferecer aos alunos uma 

educação musical enriquecedora e diversificada. Aulas instrumentais e ensaios 

ensemble grande fornecem oportunidades de crescimento musical através da prática de 

grupo e execução de inúmeros gêneros e estilos usando instrumentos de sopro e 

percussão. Os alunos da banda completam cada currículo de música em uma série de 

concertos culminantes. 

● Ciência da Computação: 

○ Na 4ª série de Ciência da Computação, os alunos aprendem mais sobre 

codificação em code.org através de um projeto de arte e design de histórias. Eles 

também praticam codificação com o Microbit, como trabalhar com robôs VEX IQ 

e como coletar e representar dados com sensores de temperatura da Vernier. 

Além disso, eles são apresentados a como os computadores funcionam. 

○ Na 5ª série de Ciência da Computação, os alunos continuam sua prática de 

codificação em code.org com um projeto de arte envolvendo polígonos e 

projetando um simplesFlappy Birdjogo de computador. Eles também codificam 

com o Microbit usando o botão e os sensores, aprendem como programar os 

Robôs VEX IQ para mover e como coletar e representar dados com os Sensores 

de Luz de Vernier. Eles concluem suas lições sobre como os computadores 

funcionam. 

○ Na 6ª série de Ciência da Computação, os alunos continuam sua prática com 

codificação em code.org com um projeto de arte avançada envolvendo loops e 
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polígonos e criando um simples jogo de computador de Star Wars. Eles também 

fazem jogos que envolvem habilidade e probabilidade com o Microbit, 

aprendem como programar os Robôs VEX IQ para se mover e reagir ao ambiente 

com sensores, e como coletar e representar dados com os Sensores Magnéticos 

de Campo de Vernier. Eles começam a aprender sobre como a Internet funciona. 

○ Na 7ª série de Ciência da Computação, os alunos continuam sua prática de 

codificação em code.orgusando com um projeto de arte avançada envolvendo 

espirais e criando um complexojogo de computadorestruturas de controle. Eles 

também aprendem sobre circuitos e entradas e saídas mais avançadas com o 

Microbit, trabalham para completar desafios com o VEX IQ Robot, e coletar e 

representar dados com os Sensores Sonoros de Vernier. Eles continuam 

aprendendo mais sobre como a Internet funciona. 

○ Na 8ª série de Ciência da Computação, os alunos são apresentados à 

programação baseada em texto usando Python e criam um design ASCII, bem 

como um jogo baseado em Python. Eles completam aplicações de resolução de 

problemas usando o Microbit, trabalham para completar desafios com o VEX IQ 

Robot, e coletam e representam dados com os Detectores de Movimento da 

Vernier. Eles concluem suas lições sobre como a Internet funciona. 

● Seja incrível na Internet!  Este curso desenvolvido pelo Google, realizado por todos os 

alunos na 4ª série (e na 5ª série em 2019-2020) prepara os alunos para o programa de 

dispositivos 1: 1 da Fowler, ensinando os alunos a tomar decisões inteligentes quando 

estiverem online.  Seja incrível na Internet! ensina aos alunos os fundamentos da 

cidadania digital e segurança para que possam explorar o mundo on-line com confiança. 

Lições são reforçadas por jogos. Existem cinco tópicos fundamentais de cidadania digital 

e segurança que formam o “Código de Incrível Internet”: 

1. Compartilhe com Cuidado (Seja Inteligente na Internet) 

2. Não Seja Fingido (Seja Alerta na Internet) 

3. Proteja seus Segredos (Seja Forte na Internet) 

4. É Legal Seja gentil (seja Internet) 

5. Em caso de dúvida, fale com 

 

outros programas 
● A CASE Collaborative: Aárea de Educação Especial da Concord (CASE) A Collaborative 

atende alunos e professores de nossos onze distritos, bem como muitos de fora a região 

CASE. O CASE Collaborative reúne os parceiros do distrito escolar, escolas, especialistas 

do corpo docente, funcionários e famílias para criar um aprendizado excepcional e 

individualizado para todos. Nosso foco é criar e fornecer programas e serviços 

educacionais que ajudem os alunos a crescer, desenvolver e alcançar seu potencial 

como indivíduos.  
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Oferecemos aos alunos e suas famílias abordagens personalizadas que promovem a 

excelência, o conhecimento e a criatividade de uma talentosa equipe de profissionais 

para atender às necessidades específicas de cada aluno. Sabemos que responder às 

necessidades em evolução de nossos distritos escolares, estudantes e famílias significa 

reservar tempo para cuidar; conhecê-los; identificar suas necessidades; e ser 

engenhoso, especialista, inovador e coordenado em nossa resposta. O cuidado, a 

colaboração e a excelência são a base de tudo o que fazemos. 

 

Programas CASE sintetizam o significado da inclusão. Nossos programas altamente 

individualizados atendem alunos de 3 a 22 anos de idade em 18 salas de aula separadas, 

que estão alojadas em escolas públicas de nossos distritos membros. Assim, oferecemos 

aos alunos que precisam de programas altamente especializados a oportunidade de 

receber sua educação em ambientes acadêmicos tradicionais, com acesso a pequenas 

turmas independentes e a oportunidades de inclusão com colegas do nível de ensino. 

Colebrook School, nossa escola secundária alternativa, oferece um ambiente 

personalizado e intimista, proporcionando aos alunos a oportunidade de fazer cursos na 

Acton-Boxborough Regional High School. 

 

Nossas vertentes de programas educacionais atendem aos alunos com uma variedade 

de desafios de aprendizado, incluindo: deficiências de desenvolvimento; deficiências 

múltiplas; medicamente frágil; comunicação social; autismo; social / emocional; e 

deficiências baseadas na linguagem. Somos formados por um grupo excepcional de 

professores altamente treinados, terapeutas (OT, PT, Fala / Linguagem), Especialistas 

em Autismo, Enfermeiros, Conselheiros, BCBAs, tutores da ABA e Assistentes de Ensino. 

 

● Fowler After School Club (FASC): O FASC é um programa de creches operado pela 

escola pública (com base em aulas). O programa oferece um ambiente seguro para as 

crianças em um ambiente "casa longe de casa". Os pais são convidados a visitar o 

programa a qualquer momento. Para mais informações, ligue para Lois V. Cohen, 

Diretora, ou Michelle King, Assistente Administrativa, no número (978) 897-8021. O 

escritório está localizado na Green Meadow School, 5 Tiger Drive, Maynard.  Uma ampla 

variedade de atividades apropriadas para a idade é oferecida nas áreas curriculares de 

artes e ofícios, jogos, esportes, culinária, artes da linguagem, música, ciência, 

computadores e teatro. O programa oferece apresentações especiais para convidados, 

visitas a museus e parques, natação, mini-golfe, boliche, tubos de neve e atividades 

comunitárias. Viagens de campo são opcionais por um custo adicional. O tempo de lição 

de casa supervisionado é fornecido para os graus 3-7. 
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● Homework Club: Homework Club é um ótimo lugar para desenvolver os hábitos de 

estudo de lição de casa dos alunos e melhorar as notas. Ele se reúne todos os dias 

depois da escola das 14h25 às 15h15, de segunda a quinta-feira. Não há nenhum 

Homework Club nos primeiros dias de lançamento ou nos dias em que há reuniões de 

equipe. A casa de transporte não está disponível após o Homework Club. Para mais 

informações, entre em contato com o professor do seu filho. 


