
  

19 de agosto de 2019 

 Bem-vindo de volta por mais um ano emocionante na Maynard High School! 

Esperamos que todos tenham tido a oportunidade de aproveitar o verão e estejam prontos para ter 
um ótimo ano escolar pela frente. Nada ajuda a garantir o sucesso do aluno, a ponto de estar no 
horário todos os dias e participar de todas as aulas do início ao fim. Este ano, todos os estudantes 
devem fazer da assistência sua primeira prioridade e, quando o fizerem, descobrirão que fazer 
bem é o resultado natural. 

Para o ano letivo de 2019-2020, o Sr. Caragianes continuará como o Diretor de Currículo, 
Instrução e Avaliação, enquanto o Sr. Caruso manterá seu papel como Diretor de Liderança e 
Operações, além de ser o Diretor de Atletismo. A Sra. Carter e a Sra. Lucas continuarão a 
administrar de forma soberba a área de recepção da nossa área de recepção. 

Em conjunto com toda a equipe da Maynard High, Caragianes e Caruso trabalharão juntos 
durante todo o ano para garantir que a Maynard High School seja um lugar seguro, pacífico, 
otimista e estimulante que apóia o aprendizado para cada aluno. Eles também estarão 
trabalhando com toda a equipe para garantir que a qualidade do currículo, materiais e instrução 
seja de primeira linha. 

Ao longo do ano, caso você tenha dúvidas ou preocupações sobre o desempenho acadêmico de 
seu filho em uma determinada classe, é sempre melhor iniciar a discussão com o professor. Caso 
necessite de mais assistência, entre em contato com o Conselheiro de Orientação do aluno ou 
com o Sr. Caragianes, pois ele cuidará desses assuntos acadêmicos. Questões sobre currículo em 
geral, bem como testes e avaliações gerais, também devem ser direcionadas ao Sr. Caragianes. 
Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre disciplina, clima escolar e cultura, atletismo ou 
operações de construção, entre em contato com o Sr. Caruso. 

 É digno de nota este ano que haverá várias mudanças em nosso Escritório de Orientação, que 
muitos de vocês encontrarão no início do ano letivo. 

A Sra. Gallanter estará de volta este ano com seu nome de casada Sra. Petroskey (Parabéns pelo 
seu casamento, Sra. Petroskey!) E estará conosco 5 dias por semana nas manhãs trabalhando com 
alunos cujos sobrenomes comecem com as letras AG. Com a aposentadoria da Sra. MacLean 
(Parabéns pela aposentadoria, Sra. MacLean!), Estamos muito felizes em contar com a 
conselheira altamente respeitada, a Sra. Nicole Fernald, que trabalhará com os alunos cujos 
nomes começam com as letras HZ. Além disso, a Sra. MacPhee assumirá responsabilidades de 



aconselhamento muito maiores quando retornar de sua licença maternidade no início de 
novembro (Parabéns pelo seu novo bebê, a Sra. MacPhee!). 

Não temam em setembro e outubro, enquanto MacPhee está fora, no entanto. Enquanto a Sra. 
MacPhee está em sua licença maternidade, temos a sorte de contar com uma orientadora 
experiente e capacitada, a Sra. Cindy Brangiaforte, que se junta a nós aqui na Maynard High para 
ajudar os estudantes durante esse período. A Sra. MacLean também gentilmente concordou em 
se juntar a nós 2 dias por semana durante o final de agosto, setembro e outubro para facilitar este 
período de transição em direção ao início do nosso ano escolar. Os serviços de orientação serão 
excelentes para o ano letivo de 2019-2020 e além. 

Você também notará mudanças no consultório da enfermeira enquanto recebemos a enfermeira 
Janet Lamey em nossa equipe substituindo a enfermeira aposentada Mary Ferranti (Parabéns pela 
sua aposentadoria, a Sra. Ferranti!). As mudanças também serão vistas no Centro de Mídia e em 
algumas salas de aula, assim como os membros da equipe mudaram por várias razões. 

Todos os nossos novos membros da equipe, juntamente com nossos funcionários de primeira 
linha, estão prontos e ansiosos para começar a trabalhar, ajudando todos os nossos alunos a terem 
seu melhor ano letivo aqui na Maynard High. 

Em suma, estamos ansiosos para começar mais um ano na Maynard High School. Nós gostamos 
de trabalhar com todos os jovens acadêmicos da MHS, e estamos confiantes de que este ano será 
bom. 

 Durante cada verão, podemos refletir e procurar melhorar a experiência educacional na Maynard 
High School. Mas a verdadeira diversão e emoção vem quando seus filhos passam por nossas 
portas como Maynard High School Tigers. Por favor, saibam que nossas portas estão sempre 
abertas, e se você tiver alguma dúvida ou preocupação, por favor, não hesite em nos contatar por 
telefone ou e-mail. 

  

Atenciosamente, 

Sr. Caragianes & Sr. Caruso 

 


