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 Agradecemos por nossas famílias! 
 

 É difícil acreditar que o final do primeiro semestre de marcação é 5 de novembro. O 

primeiro semestre foi repleto de aprendizado, crescimento e construção de amizades. Esta-

mos ansiosos para continuando a oferecer a todos os nossos acadêmicos experiências de 

aprendizagem envolventes e rigorosas e a construir relacionamentos e comunidade de sala 

de aula.  

 É importante para o seu aluno frequentar a escola no horário todos os dias com seu 

uniforme CAP. A frequência é monitorada de perto, pois afeta diretamente a aprendizagem 

de seus alunos. Se houver necessidade de ausência do seu bolsista, forneça um atestado  

médico ou um nota por escrito da família no prazo de 5 dias após a ausência. 

 Nós encorajamos você a discutir o Boletim do 1º Período, que será distribuído em 12 

de novembro, com seu filho. Este é um ótimo momento para comemorar os sucessos e criar 

metas para áreas que precisam de melhorias. Este também é um ótimo momento para  

agendar uma reunião com o professor do seu filho para discutir as metas que você definiu 

com ele e as formas de apoiar e enriquecer seu aprendizado. Nossa primeira noite de  

conferência de pais está programada para quarta-feira, 17 de novembro, das 16h30 às 18h30. 

 Queremos desafiar nossos acadêmicos a serem ativos em sua educação e no futuro. 

Aprender requer ação e comunicação. Aproveite esta oportunidade para incentivar seu filho 

a participar e concluir todos os projetos, desafios de tarefas de leitura, lição de casa e lição 

de casa. Lembrete que todos os alunos Chipman levarão seus laptops para casa às terças e 

quintas-feiras com tarefas a serem concluídas no Google Sala de aula. Certifique-se de ficar 

conectado com o professor do seu filho e a escola no Class Dojo. Você também pode 

siga Chipman Elementary no Facebook e através do site da escola em 

www.wcboe.org/ces.  
 

 

  

Dream Big & Shine Bright! 
Mrs. Antionette Perry      Ms. Lauren Monroe 

Principal          Assistant Principal 

Our Mission 

Charles H. Chipman is a community of connected, capable and contributing individuals that work together to build lifelong learners. 

http://www.wcboe.org/ces


 

 

 

Prek-3: 
 É um momento emocionante no Prek-3! Concluímos com sucesso o Tema 1 e  

estamos ansiosos para iniciar o Tema 2, “Minha família e amigos”. Este tema começa com 

o foco em nossas famílias imediatas e, em seguida, se estende a parentes, animais de  

estimação e a comunidade. 

 Nossos estudiosos Prek-3 discutirão as semelhanças e diferenças em seus 

famílias e vão comemorar o apoio que recebem de seus parentes e membros da  

comunidade. 

 Continue a enviar uma muda de roupa e máscara extra com seu aluno diariamente. 

Prek-4: 
 Estamos começando a Unidade 2 do nosso currículo Connect4Learning® este mês. 

Esta unidade começa perto de casa com investigações do ar livre e outros ambientes  

familiares. Então, nosso foco mudará para o ambiente mais exótico de um recife de coral. O 

termo meio ambiente é usado para descrever a área em que vivem pessoas ou animais. 

 

 Os acadêmicos explorarão os componentes de um ambiente, os recursos que vêm 

de um ambiente e como os animais, plantas e características da Terra estão conectados. 

Comparar e contrastar é uma habilidade de pensamento chave que é apresentada em toda 

a unidade e começaremos comparando e contrastando nosso próprio ambiente com um 

recife de coral. 

 

 Este será um mês agitado e emocionante de aprendizado! Estamos ansiosos para 

compartilhar o aprendizado com você. Abaixo estão algumas sugestões sobre como você 

pode apoiar todo esse aprendizado em casa: 

 

• Ao perguntar a seu filho sobre seu aprendizado, concentre-se nos ambientes, incluindo 

o que estamos aprendendo sobre animais, plantas, habitats, reciclagem e recife de coral 

• Divirta-se com jogos de rimas e leia livros com rimas. Rimar é uma importante ha-

bilidade de consciência fonêmica. 

• Converse com seu filho sobre as amizades que fizeram na escola, 

incluindo a importância de trabalharmos juntos. 
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Jardim da infância: 
 

 Os alunos do jardim de infância continuam a trabalhar arduamente e a seguir as  

regras da nossa escola! 

 Em leitura este mês, continuaremos a trabalhar na identificação de letras e sons.  

Revisaremos nossas palavras de visão "I", "a" e "the" e praticaremos nossas palavras  

coloridas. Estamos ansiosos para começar a ler livros em nosso nível! Estamos trabalhando para 

rastrear a impressão durante a leitura, identificando palavras à vista e emitindo palavras 

desconhecidas. Certifique-se de ler com seu filho todas as noites! Os alunos do jardim de infância 

estão aprendendo e crescendo em matemática. Em novembro, estaremos trabalhando na criação 

de conjuntos de objetos, contando, resolvendo problemas de palavras e histórias de números e 

identificando formas e descrevendo seus atributos. 

 Estamos entusiasmados com o nosso projeto de levar para casa “Disfarce uma  

Turquia” para que os estudiosos completo com suas famílias! Como sempre, continuamos a  

trabalhar para seguir as regras da nossa escola, trabalhando juntos como uma equipe e  

resolvendo nossos problemas de forma independente, usando nossas palavras. 

 O computador do seu aluno chega em casa às terças e quintas para fazer o dever de casa. 

Faça login no computador usando o Clever Badge no verso da pasta do dia do seu filho. Você 

também usará o Clever Badge para fazer login no Clever! O dever de casa deve ser feito por 

meio do Google Sala de aula, que pode ser acessado pelo Clever. Se você está tendo dificuldade 

ao fazer login, entre em contato com seu professor bolsista por meio do Class Dojo. 

 

Primeira série: 

Saudações, famílias da primeira série! No mês de novembro, teremos experiências 

de aprendizado emocionantes. Leremos histórias sobre a importância da gentileza e  

celebraremos a diversidade. Alguns títulos maravilhosos que serão apresentados são Jamai-

ca Tag-Along, The Name Jar e Mice and Beans. As celebrações da escrita ocorrerão con-

forme encerramos nossa unidade sobre escrita narrativa. Em seguida, começaremos uma 

unidade sobre livros If / Then e How-To no Writer’s Workshop. Com a instrução fonética, 

continuaremos trabalhando com sons de vogais curtas. 

Em matemática, os estudiosos se concentrarão em histórias de adição e números. 

No final do semestre 1, mudaremos de Estudos Sociais para Ciências. Começaremos com 

uma introdução a ciência e, em seguida, aprenda sobre as quatro estações. Os bolsistas da 

primeira série participarão do programa Junior Achievement. O tema do Junior Achieve-

ment para a 1ª série é Nosso Famílias. 

Estamos muito animados em trabalhar com seus alunos este mês em todos os nos-

sos novos empreendimentos. Continue a praticar as habilidades com seu aluno em casa e 

leia pelo menos 20 minutos por dia. Agradecemos sua parceria, é inestimável. 
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Nurse’s Notes: 

Feliz outono! Com a aproximação do Dia de Ação de Graças, paramos para pensar em 

tudo pelo que somos gratos. Somos gratos por trabalhar com os alunos e funcionários  

maravilhosos aqui na Chipman Escola Primária e desejamos a todos um Feliz Dia de Ação de 

Graças! 

 Novembro foi um mês agitado no escritório das enfermeiras da escola. Começamos 

os exames de saúde, incluindo exames de visão, audição e odontológico para as notas  

exigidas. Uma carta será enviada para casa se seu filho precisar de acompanhamento com o 

provedor apropriado. Os alunos têm saído para o recreio quase todos os dias. À medida que 

começa a ficar mais frio, lembramos os alunos de colocarem seus moletons e jaquetas antes 

de sair. Em breve, eles também vão precisar de chapéus e luvas! Sinta-se à 

vontade para entrar em contato comigo pelo telefone 410-677-5878 ou 

pelo e-mail mgwaltney@wcboe.org.                      

Mrs. Gwaltney, RN  

Enfermeira escolar 

 

Sistema da Casa: 
 Todos os nossos estudiosos Chipman foram classificados em suas casas e receberam 

seuscarta de boas vindas. Cada uma das cinco casas também tem um lema. 

 

• O lema de Kulike é “Sempre mostramos integridade fazendo a coisa certa”. 

• O lema de Viongozi é “Não dizemos a você o que fazer, nós mostramos a você”. 

• O lema do Respe é “Respeitamos a nós mesmos, aos outros e à propriedade”. 

• O lema da Synergasia é “Trabalhamos juntos como uma família”. 

• O lema de Kkeungi é "Podemos fazer qualquer coisa que definirmos." 

 

 Estamos ansiosos para que os bolsistas comecem a participar das reuniões da Câmara 

a partir deste mês! 

 

 À medida que os alunos ganham pontos de Classe Dojo, também é 

um ponto ganho por sua Casa. Também estaremos nos concentrando na 

gentileza neste mês, no sábado, 13 de novembro é o Dia Mundial da  

Bondade! Tire uma foto de como você mostra gentileza com seu aluno e 

compartilhe-a com o professor da sala de aula dele através do Class  

Dojo! 
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Notícias do Media Center: 
 Os livros estão sendo verificados no jardim de infância e na primeira série. Este mês, o 

Pre-K começará a retirar os livros !! Ler é uma das habilidades mais importantes que seu fil-

ho aprenderá na escola. Como todas as habilidades, a melhoria vem com a prática, e a Bibli-

oteca da Escola Chipman oferece uma ampla variedade de livros para os alunos emprestarem 

para prática de leitura, informação e diversão. A classe do seu aluno visitará a biblioteca da 

escola uma vez por ciclo para selecionar livros. Você pode ajudar seu aluno lendo para ou 

com ele e fazendo perguntas sobre a história. Incentive seu filho a passar algum tempo lendo 

em casa todos os dias. 

Os alunos são responsáveis por manusear os livros da biblioteca com cuidado, uma vez que 

são para todos para compartilhar. 

 

• Mantenha os livros longe de animais de estimação, alimentos e todos os líquidos. 

• Qualquer dano ao livro deve ser relatado à biblioteca o mais rápido possível para que 

possamos tentar reparos. 

• Os livros da biblioteca podem ser mantidos por um ciclo e, em seguida, devem ser de-

volvidos. 

• Um livro pode ser renovado (retirado novamente) se o aluno não terminar de lê-lo. Um 

livro vencido (atrasado) significa que um aluno não pode pegar outro livro emprestado 

(até que o livro vencido seja renovado ou devolvido). 

• Se sua família planeja se mudar da Chipman Elementary, devolva 

todos os livros antes de se mover. 

 Você sabia que temos um Chipman Virtual Media Center?  

Confira acessando https://sites.google.com/wcboe.org/chipmanmedia/ 

ou digitalizando o código QR: 
 

 

Educação Física: 
 Olá, famílias Chipman! No mês passado na Saúde e na P.E. Começamos a aprender  

sobre o Coração e a fazer escolhas alimentares saudáveis. Os estudiosos falaram sobre várias 

maneiras de se exercitar em casa, como passear com um cachorro com um adulto, dançar, 

correr e brincar ao ar livre. Também aprendemos sobre as regras, expectativas e  

procedimentos da academia em outubro. 

 Para o mês de novembro, revisaremos agilidade, equilíbrio, coordenação e flexibilidade, 

que são componentes do condicionamento físico. Também vamos nos concentrar nos  

músculos do braço, como o bíceps braquial e tríceps braquial. Vamos falar sobre onde eles 

estão localizados e o que os exercícios visam esses músculos. Para o nosso componente 

Saúde deste mês, discutiremos o estabelecimento de metas, emoções, autoconsciência e  

consciência social. 
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Arte: 
 A aula de arte tem sido cheia de aprendizado e criatividade. Alunos da primeira série 

até criaram vídeos colaborativos em stop motion baseados em seus personagens rabiscados 

inspirados na história “Eu não sou apenas um rabisco”. Todos os acadêmicos se concentrarão 

nas habilidades com a tesoura enquanto exploram os elementos da arte Forma e Linha. 

Fique atento para algumas belas artes criadas por seu estudioso! 

 

 
 

 

Orientação: 
 Feliz outono para as famílias de Chipman! 

 Esta é a época de uma “Atitude de Gratidão”. Estudos descobriram que 

a gratidão está ligada à felicidade das crianças aos cinco anos. Incutir gratidão nas crianças 

desde tenra idade pode ajudá-las a crescer e ser pessoas mais felizes. Para ajudar a ensinar 

seu filho a ter uma atitude de gratidão, é importante incentivá-lo a dizer “obrigado”  

regularmente. Oferecendo lembretes gentis como "Seu irmão deixou você ir primeiro. O 

que você deve dizer a ele? " ou "O que você diz quando alguém abre a porta para você?"  

pode ajudar as crianças a processar e reconhecer quando alguém lhes deu algo tangível ou 

fez algo por elas; para dizer obrigado. 

 Por último, é sempre a época de realizar atos de gentileza e demonstrar gratidão por 

seus filhos. As crianças podem mostrar seu apreço por outras pessoas simplesmente 

escrevendo um bilhete de agradecimento, fazendo um desenho ou emprestando um  

brinquedo a um amigo gentil. Criando uma família o projeto de gratidão é uma ótima  

maneira de envolver todos. Por exemplo, você pode criar um quadro de avisos para a família 

onde todos podem adicionar notas sobre o que são gratos. Quer você use notas adesivas, 

um quadro branco onde todo mundo escreve com um marcador ou páginas coloridas que 

podem ser pregadas, de qualquer forma, é um ótimo projeto familiar! 

 

 Não importa que tipo de projeto familiar você comece, faça algo que faça com que  

todos pensem e falem mais sobre gratidão. Ouvir as coisas pelas quais todos são gratos pode 

encorajar ainda mais gratidão na família. 

 

 Você sabia que temos um site de aconselhamento escolar  

virtual com informações sobre as zonas de regulação, mindfulness e 

muito mais! Confira o site digitalizando o código QR à direita. 
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Canto Título I: 

 Que momento “Otterly” incrível que tivemos em nossa primeira Noite em Família 

em 20 de outubro. Agradecemos a todos que se juntaram a nós e apoiaram nossa escola. 

Nosso próximo evento familiar será a reunião do Conselho Consultivo de Pais em  

dezembro. À medida que continuamos a trabalhar juntos, faremos a diferença. 

Enquanto você e seu filho fazem a lição de casa este ano, consulte o Compacto da nossa 

escola. Estamos incluindo outra cópia na página seguinte. Certifique-se de ver se eles estão 

se esforçando ao máximo, fazendo a lição de casa diariamente e entregando-a ao professor 

no dia seguinte. 

 É muito importante ler todas as noites. Incentive seu aluno a ler os livros da  

biblioteca que eles pegam emprestado da biblioteca da nossa escola e do Bookmobile que 

visita nossa escola a cada mês. Os acadêmicos também podem pegar livros emprestados da 

“Pequena Biblioteca Gratuita” em frente à nossa escola. Outro grande recurso de  

biblioteca é a Biblioteca Pública Wicomico no centro da cidade. Tem uma seleção maravil-

hosa de livros infantis que podem ser emprestados usando o número do almoço do seu 

aluno.   Estamos muito orgulhosos de como nossos alunos estão trabalhando duro em ma-

temática. Continue a trabalhar com seus filhos em casa com estes conceitos: 

• Pré-jardim de infância-3 

• Conte os objetos até 5 

• Pré-jardim de infância-4 

• Conte objetos até 10 

• Faça grupos de objetos até 10 quando receber o número 

• Jardim da infância: 

• Conte até 20 (com e sem objetos) 

• Escrevendo numerais de 0 a 10 

• Adicionando a 5 

• Primeira série: 

• Conte até 100 (com e sem objetos) 

• Escrevendo numerais 0-20 

• Somando a 10 

 Obrigado por seu apoio contínuo. Juntos, podemos fazer a diferença na vida do seu 
filho. 
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 Todos os meses, os funcionários da escola têm a oportunidade de 

recomendar um colega para o Prêmio Chipman Elementary Sunshine. Os  

funcionários homenageados no mês de setembro são a Sra. Harmon e a Sra. 

Gwaltney. 

 A Sra. Harmon é uma assistente instrucional do jardim de infância. Ela tem 

a missão pessoal de espalhar positividade, alegria e esperança em toda a co-

munidade escolar.  

 A Sra. Gwaltney é a enfermeira da escola. Ela tem sido um recurso incrível 

para nossa família escolar, pois buscamos garantir que todos os alunos e fun-

cionários estejam saudáveis e disponíveis para aprender. 



 

 

 Durante o verão, os novos alunos da primeira série participaram do pro-

grama Kids Read Now. Os estudiosos selecionaram os livros para receber pelo 

correio dos Estados Unidos durante o verão. Os estudiosos tiveram que ler e 

fazer uma revisão dos livros que receberam. Ficamos entusiasmados em home-

nagear os bolsistas que seguem completando o programa Kids Read Now: 

Aiyana Cullen, Jacob Audet, Kai Smith, Zariyah Purnell, Noah White, 

Zareiah Vessels, Cameron White, Theo Johnson, Jeffrey Avellaneda Diaz, 

Kimberly Alvarez Gramajo e Aubrey Haynes. (Alguns estudiosos não são  

mostrados acima). 
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W

G Cinnam
on 

Toast Crunch 
Bread 

 

 

 
Assorted Yogurt 
w

/ W
G Graham

s 
 

Assorted  
W

G Cereal 
w

/ W
G Graham

s 
 

W
G Chocolate 

 Chip French 
Toast 

 

W
G M
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 W

affles 
 

W
G Confetti 
Pancakes 

W
G Cinnam

on 
Bagel-ful 

  

Assorted  
W

G Cereal 
w

/ W
G Graham

s 
 

W
G Cinnam

on 
W

affles 
 

Turkey Ham
 

And Cheese  
English M

uffin 
 

W
G Blueberry 
W

affles 

 
 

M
anagers 
Choice 

 
 

No  
School 

 
 

 

No  
School 

Assorted Yogurt 
w

/ W
G Graham

s 
  

Assorted  
W

G Cereal 
w

/ W
G Graham

s 
 

In addition to the entrée, the below
 breakfast item

s are offered daily. 
Fresh/C

upped or Packaged Fruit, A
ssorted Juice, 

A
ssorted N

onfat M
ilk 

A
 com

plete m
eal consists of a m

inim
um

 of 3 Item
s 

  

 
 

W
G

= W
hole G

rain 

W
G M

uffin 
 

W
G Straw

berry  
Bagel-ful 

 

W
G Banana 
 Bread 

 

W
G M

aple  
Pancakes 
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Pepperoni Pizza Kit  
Fresh Broccoli & Dip 
M

andarin Oranges 
Fresh Fruit 

 

 

Chicken Tenders & Roll 
W

affle Fries 
 Pineapple Tidbits 

Fresh Fruit 
 

Cheeseburger 
Seasoned Corn 

Fresh Carrots & Ranch 
Peaches 

Fresh Fruit 
  

Beef Hot Dog 
Baked Beans 

Fresh Broccoli & Dip 
Applesauce 
Fresh Fruit 

 

Cheese Calzone 
Seasoned Green Beans 

Fresh Carrots & Dip 
M

andarin Oranges 
Fresh Fruit  

 

Bagel Bites 
Sw

eet Potato Fries 
Fresh Carrots & Dip 
Pineapple Tidbits 

Fresh Fruit 
  

Chicken Patty Sandw
ich 

Seasoned Corn 
Garden Salad 

Peaches 
Fresh Fruit 

 

Pizza Crunchers & Sauce 
Baked Beans 

Fresh Broccoli & Dip 
Applesauce 
Fresh Fruit 

 

Hot Turkey Sandw
ich 

M
ashed Potatoes 

Gravy 
Seasoned Green beans 

Fruited Jell-O 
Fresh Fruit 

 

PB&J/Sun-Butter 
M

unchable 
Fresh Carrots & Dip 
M

andarin Oranges 
Fresh Fruit 

  
Corn Dog Nuggets & Roll 

W
affle Fries 

Carrots & Ranch 
Pineapple Tidbits 

Fresh Fruit 
 

M
anagers 
Choice 

 
 

No  
School 

 
 

 

No  
School 

W
ild M

ikes Cheese Bites 
w

ith m
arinara sauce 

Potato W
edges 

Fresh Carrots & Dip 
Pineapple Tidbits  

 Fresh Fruit 
  

Chicken & Cheese Quesadilla 
Seasoned Corn 
Garden Salad 
Applesauce 
Fresh Fruit 

 

M
enu is subject to change

 
 

All items on this menu meet the dietary guidelines for school nutrition as established by the United States Department of Agriculture. 
 

 

W
ild M

ikes Cheese Bites 
w

ith m
arinara sauce 

Baked Beans 
Fresh Carrots & Dip 

Pears 
Fresh Fruit 

 

PB&J/ Sun-Butter 
M

unchable 
Fresh Carrots & Dip 
Pineapple Tidbits 

Fresh Fruit 
  

Chicken Patty Sandw
ich 

Sw
eet Potato Fries 

 Peaches 
 Fresh Fruit 

 

M
eat Lovers Strom

boli 
Baked Beans 

Fresh Broccoli & Dip 
 Peaches 

Fresh Fruit 
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Charles H. Chipman 

Novembro de 2021 

Domingo 
Segunda-

Feira 
Terça 

Quarta-
Feira 

Quinta-
Feira 

Sexta-Feira Sábado 

 1 

Semana do  

Espírito 

Dia louco 

2 

Semana do  

Espírito 

DIA DE  

ESPORTES 

 

Pastas de terça-feira 

enviado para casa 

3   Semana do  

Espírito 

REP YOUR 

HOUSE DAY! 

 

Instrucional 

Equipe de Liderança 

Reunião das 16h às 

18h 

4 

Semana do  

Espírito 

DIA DE  

PERSONAGEM 

DE LIVRO / 

FILME! 

5 

Semana do  

Espírito 

Dia casual 

 

Fim do 1º mandato 

 

 

6 

7 

 

 

8 

 

Virtual 

Instrução com 

dispensa  

antecipada 

 

2º mandato começa 

9 

 

Pastas de terça-feira 

enviado para casa 

10 11 

 

Banco Alimentar 

Doar 

17h00 - 18h00 

Loop de  

barramento frontal 

12 

 

Boletins do 1º  

semestre publicados 

no Portal da Família 

 

Casa Virtual 

Reunião 

14h30 - 15h00 

13 

 

Dia Mundial da 

Bondade 

14 

 

15 

 

 

  

16 

 

Pastas de terça-feira 

enviado para casa 

17 

 

Noite da  

conferência de 

pais 4: 30-6: 30 

18 19 

 

Visita ao  

Bookmobile da  

Biblioteca Pública de 

Wicomico 

20 

 

 

21 22 

 

 

23 

 

Pastas de terça-feira 

enviado para casa 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 29 

 

 

30 

 

Pastas de terça-feira 

enviado para casa 

1 de Dezembro 2 de Dezembro 3 de Dezembro 4 de Dezembro 

Escolas fechadas - feriado de Ação de 

Graças 

Conquista da 1ª série Júnior - Programa Virtual 


