
 

 

  

Notícias Chipman 
711 Lake Street 

Salisbury, MD 21801 

410-677-5814 

410-677-5882 (fax) 

Edição de Maio/Junho 2022 

Feliz Maio! 
 

 As chuvas de abril trazem flores de maio. Aproveitamos o início da primavera, que traz 

belas flores, pássaros cantando e dias para aproveitar a luz do sol. Nossos alunos cresceram 

em tantas áreas diferentes. É difícil acreditar que o quarto mandato está agora na metade do 

caminho! Com isso em mente, os relatórios de progresso do 4º período serão publicados na 

quarta-feira, 11 de maio. Por favor, reserve um momento para revisar o relatório e solicitar 

uma conferência de pais se tiver alguma dúvida. 11 de maio também é um dia de demissão 

antecipada para bolsistas às 12h30. 

 Nossa equipe elementar Chipman realmente SONHA GRANDE e BRILHA todos os 

dias! A semana de apreciação de professores/funcionários é de 2 a 6 de maio. Esta é uma 

oportunidade perfeita para enviar uma nota especial ou desenho para mostrar seu apreço 

por tudo o que eles fazem. 

 Estamos entusiasmados em compartilhar que nossas famílias poderão participar de 

atividades de final de ano, como dia de campo e cerimônias de premiação. Informações mais 

detalhadas serão compartilhadas sobre a logística de cada evento. Salve as próximas datas: 

• 20 de Maio ~ Dia de Campo  

• 9 de Junho 

• 9h30 Cerimônia de Premiação do Pré-jardim 3 e 4 

• 11h00 Cerimónia de entrega de prémios do 1.º ano 

• 13h00 Cerimônia de Premiação do Jardim de Infância 

 
  

Sonhe grande e brilhe! 
Sra. Antionette Perry      Sra. Lauren Monroe 

Diretora         Diretora Adjunta 

Nossa missão 

Charles H. Chipman é uma comunidade de indivíduos conectados, capazes e  

contribuintes que trabalham juntos para construir aprendizes ao longo da vida. 



 

 

 

Feira de Saúde Mental Infantil 

 

Quinta-feira, 5 de maio, das 17h às 19h 

Atividades divertidas para a família 

Inscrição Prek-3, Prek-4 e Jardim de Infância 

* Kona Ice grátis (primeiro a chegar, primeiro a ser servido, oferta limitada disponível) 

Parceiros e recursos da comunidade 

Fotos com nosso mascote - Charles Chipmunk 
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Reunião do Conselho Consultivo de Pais da Primavera e  

Festa da Família 

JOGOS,  

    COMIDA  

        DIVERSÃO 

Quarta-feira, 25 de maio de 2022 

17h00 - 18h30 

Chipman Elementary - Car Rider Loop 

Your Sua voz é desejada para orientar as decisões da  

escola sobre nossa brochura de engajamento da família 

Title I, compacto para toda a escola, orçamento e muito 

mais. 

Deixe-nos ajudar a sua aprendizagem a subir neste verão 

com ferramentas de aprendizagem de leitura e  

matemática envolventes e atividades para toda a família 

se divertir! 



 

 

Desafio da Palavra de Visão em toda a escola 
 

 Será incrível ver se nossos alunos ganham o desafio de palavras e sons de letras de 

abril. Nosso objetivo é que pelo menos 40% dos acadêmicos aprendam os sons das letras 

identificadas e as palavras visuais. Se eles atingirem a meta, ganhamos uma Festa “Clip” do 

Filme para toda a escola. Em maio, nosso desafio de palavras visuais e sons de letras  

continua com uma meta para toda a escola de 50% dos alunos aprendendo os sons das  

letras e as palavras visuais para suas series. 

 

Prek-3 / Prek-4:   sons de 5/8 letras 

 

 

 

 

 

 

 

Jardim de infância:   15/20 Palavras à vista 

 

 

 

 

 

 
 

1ª série: 19/24 Palavras à vista 

 

 

 

O Incentivo de Maio é Slime a Staff. Fique ligado no 

Class Dojo e no Facebook para mais detalhes. 
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Week 1 Hh Qq 

Week 2 Ww Xx 

Week 3 Yy Zz 

Week 4 Flex Flex 

Week 1 my by well not now 

Week 2 big up do there into 

Week 3 when then but of his 

Week 4 her him had as out 

Week 1 my by well not now let 

Week 2 big up do there into give 

Week 3 when then but of his going 

Week 4 her him had as out round 



 

 

 

Prek-3: 
 A primavera chegou! Andar, correr, dançar, escalar, pular – crianças de três anos 

estão constantemente em movimento! Eles andam de bicicleta, triciclos, elevadores,  

escadas rolantes, trens, ônibus, aviões, skates e carros. Na Semana 1, aprenderemos sobre  

como nossos corpos se movem. Nas semanas seguintes, aprenderemos a nos mover com 

a ajuda de rodas e asas. Vamos terminar nossa unidade explorando maneiras de se mover 

na água. Reserve um tempo para observar todas as maneiras pelas quais você e seu filho 

estão em movimento todos os dias! 

 

Prek-4: 
 Os  bo l s i s t a s  do  P reK -4  i n i c i a ram uma nova  un id ade ,  

C u l t i v a n d o  n o s s o  j a r d i m !  N ó s  s e r e m o s 

explorando sementes e plantas e observando como elas crescem ao longo do tempo.  

Investigaremos hortas e hortas. Será divertido aprender sobre o que as plantas precisam 

para crescer. Os estudiosos também aprenderão sobre o ciclo de vida dos seres vivos, 

i n c lu i ndo  borbo l e ta s  e  sapos . Termina remos  noss a  un i dade  

comemorando com uma festa no jardim! 

 

Kindergarten:  
 

 Olá Famílias do Jardim de Infância! Esperamos que você esteja aproveitando o  

clima quente da primavera! Em maio, os alunos do jardim de infância continuarão a brilhar 

e crescer em leitura, escrita, matemática e muito mais! Ao ler, estamos trabalhando para 

aplicar nosso conhecimento de sons de letras, palavras visuais e estratégias de leitura. 

Você pode praticar isso em casa lendo livros com seu filho e fazendo perguntas sobre o 

texto.  

 Continuamos a trabalhar na escrita de frases de jardim de infância. Você pode  

praticar isso em casa fazendo com que seu filho escreva frases simples contendo suas  

palavras visuais e soando palavras desconhecidas. Lembre-se, não há problema se as  

palavras não forem escritas exatamente corretamente, os estudiosos estão aprendendo a 

escrever os sons que ouvem.   

 Desafie seu estudioso a resolver problemas de adição/subtração dentro de 5 

fluentemente sem usar quaisquer manipulativos! Continuaremos a trabalhar na resolução 

de problemas de história de adição/subtração usando diferentes estratégias, incluindo 10 

quadros, usando dedos, desenhando uma imagem e usando pequenos objetos. Faça com 

que seu filho use diferentes estratégias para resolver problemas em casa! 

 

Como sempre, sinta-se à vontade para entrar em contato com qualquer dúvida! 
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First Grade:  
 

Feliz maio, famílias! Estamos animados para focar em livros sobre “Journeys Near and 

Far” e “Exploring the Animal World”. Este é um ótimo momento para conversar com seu 

estudioso sobre animais no mundo ao nosso redor ou lugares para visitar. Não se esqueça 

de conferir a biblioteca pública para mais livros e recursos. 

 Os alunos da primeira série continuarão a trabalhar com adição e subtração de dois 

dígitos em matemática, juntamente com geometria. Algumas maneiras de apoiar seu  

estudioso com geometria são falar sobre os atributos definidores das formas. Por exemplo, 

os triângulos são fechados e de três lados. 

 Maio é uma época incrível para explorar a ciência à medida que o mundo ao nosso 

redor se aquece. As plantas estão crescendo, as flores estão desabrochando e os animais e 

insetos estão ao nosso redor. Estamos animados para aprender sobre hereditariedade e  

recursos externos durante a ciência este mês. 
 

Notas da enfermeira: 
Saudações Famílias! À medida que nos aproximamos de maio, temos alguns lembretes do 

Health Suite: 

• Notas do médico:  são necessárias para retornar à escola após qualquer doença 

transmissível, hospitalização, ossos quebrados ou doença prolongada. 

• Exames Físicos/Imunizações: Por favor, mantenha a enfermeira da escola informada 

sobre quaisquer mudanças na saúde de seu filho ou quaisquer problemas que ele esteja 

tendo. Envie uma cópia de quaisquer novos exames físicos ou imunizações para garantir 

que o arquivo de saúde do seu filho permaneça atualizado. 

•  

• Febre: Se o seu filho tiver uma temperatura superior a 100 graus, por favor, mantenha-

o em casa e notifique a escola. A temperatura deve estar abaixo de 100 graus por 24 

horas antes de seu filho retornar à escola. Por favor, notifique a enfermeira de qualquer 

doença que possa ter sido contagiosa. Seu filho pode retornar à escola após 24 horas de 

tratamento com antibióticos. 

• Vômitos/diarréia: Se seu filho vomitar ou tiver diarréia durante a noite ou de manhã 

antes da escola, por favor, mantenha-o em casa até passar por pelo menos 24 horas. 

• Conjuntivite / Olho Rosa: Os sintomas incluem coceira, corrimento duro nos cílios e 

olhos injetados de sangue. Por favor, mantenha seu filho em casa e chame o médico. As 

crianças podem retornar à escola 24 horas após o tratamento. 

• Pediculose/piolhos: Lembre-se de verificar a cabeça do seu filho periodicamente; se 

você acha que seu filho tem piolhos, informe a enfermeira para garantir que as medidas 

adequadas sejam tomadas levado. 

Obrigado por todo seu apoio, 

Sra. Gwaltney, RN, Enfermeira Escolar (410-677-5878 mgwaltney@wcboe.org) 
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Notícias da Central de Mídia: 
 Um amor ao longo da vida pela leitura começa em casa. Tornar a leitura uma rotina 

agradável em sua casa ajudará a despertar a paixão pela leitura em seu filho. Considere  

experimentar uma destas estratégias: 

 

• Encontre o seu espaço de leitura. Isso pode ser tão simples quanto uma cadeira 

aconchegante, a mesa da cozinha ou um tapete no chão. Escolha um lugar onde você e 

seu filho possam sentar e ler juntos. 

• Faça caixas de livros. Você pode organizar ou classificar suas caixas da maneira que 

quiser. As caixas de livros podem estar todas em um só lugar ou você pode tê-las em 

toda a sua casa. 

• Leia o mesmo livro durante alguns dias. Você pode ler partes do livro e voltar a 

ele no dia seguinte. Essa também é uma ótima maneira de mostrar às crianças como 

usar um marcador. 

• Faça uma visita à nossa biblioteca local. A Biblioteca Pública de Wicomico tem 

muitos livros e recursos excelentes para crianças e adultos também! Eles também têm 

programas e eventos para as famílias.  

Leitura feliz! 

 

Educação Física: 
 Olá, acadêmicos e pais! No mês passado, em Saúde e Educação Física, discutimos o 

estresse e as maneiras pelas quais a nutrição, o exercício e a atenção plena são úteis.  Em 

maio, estaremos nos preparando para o Dia de Campo de 2022 deste ano. Os acadêmicos 

participarão de uma variedade de atividades internas e externas. No Dia de Campo,  

certifique-se de que os alunos estejam vestidos com roupas que possam se molhar e  

coloquem protetor solar neles antes da chegada à escola. Por favor, envie seus alunos com 

protetor solar extra, uma toalha, tênis, uma muda de roupa e uma bolsa para roupas 

molhadas. Por favor, rotule os itens pessoais do estudioso com marcador permanente. 

Fique atento para mais informações em breve com os detalhes do Dia de Campo! 

 

Arte: 
 A arte continua a desenvolver habilidades motoras finas através da exploração de 

diferentes materiais de mídia/arte. Estamos misturando ciência, matemática e literatura 

com arte e aprendendo muito ao longo do caminho. Incentive seu filho a compartilhar  

algumas das coisas que aprendeu com você! Você pode até tentar um projeto de arte em 

casa e enviar uma foto usando o Class Dojo! 



 

 

Orientação:  

NOSSAS PALAVRAS SÃO PODEROSAS 

 Pesquisas mostram que os pais podem ter um impacto poderoso na mentalidade de 

seus filhos. A linguagem que você usa e as ações que você toma mostram aos seus filhos o 

que você espera. Elogiar o processo, falar sobre o cérebro, aceitar os erros como  

oportunidades de aprendizado e entender o papel das emoções no aprendizado são práticas 

que você pode começar hoje. Por exemplo:  

  Eu posso ver que você trabalhou tão duro nisso!” 

   Diga isso porque ajuda seus filhos a entender que você valoriza o esforço 

   deles.  

  "Você é tão esperto!"  

   Não diga isso porque faz as crianças pensarem na inteligência como uma 

   qualidade fixa.   

Para obter mais informações sobre a criação de mentalidade de crescimento, confira este  

recurso: https://www.mindsetworks.com/parents/growth-mindset-parenting. 

 
 

Miles of Smiles Playgroup:  

 Todas as terças-feiras, das 10h às 11h, via Zoom, a Sra. Cordrey organiza um playgroup 

para famílias com crianças até 3 anos. A Sra. Cordrey compartilha histórias, rimas, atividades e 

muito mais para as famílias brincarem com seus alunos menores. Para mais informações, ou 

para registrar, entre em contato com a Sra. Cordrey através do email kcordrey@wcboe.org 

ou ligue para o escritório em 410-677-5814. 

 
 
Título I Canto:  

 Agora que o tempo está mais agradável, este é um bom momento para encontrar um 

local para ler com seu aluno do lado de fora. Enquanto você está lendo, peça ao seu aluno 

para procurar as palavras visuais que eles conhecem nas histórias. A leitura está em todo lu-

gar! Desafie seu aluno a procurar palavras que ele conhece em placas enquanto você anda 

pela cidade, em revistas, em caixas de cereal e em todos os lugares ao seu redor. Continuem 

a gostar de ler juntos!  

  

 A matemática também está em todo lugar! Para alunos do Prek-3 e Prek-4, por favor, 

pratique contar e fazer grupos de objetos em casa. Os alunos do jardim de infância podem 

praticar adição e subtração dentro de 5, por exemplo, 3 + 2 = 5 ou 5 - 1 = 4. Os alunos da 

primeira série devem adicionar e subtrair números dentro de 10, como 6 + 3 = 9 ou 8 - 4 = 

4.  Don não se esqueça de fazer o login dos alunos do jardim de infância e da primeira série 

no Dreambox. 
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House System/PBIS: 

 Foi incrível ter nossa primeira Reunião e Celebração da Casa, com os acadêmicos 

juntos em uma área. Estávamos tendo nossas reuniões virtualmente. Confira algumas fotos 

das nossas 5 Casas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 No mês de maio, falaremos sobre trabalho em equipe. Nossos acadêmicos discutirão 

como trabalhar em conjunto e o que fazer quando alguém não está disposto a trabalhar 

em equipe. Não se esqueça de enviar fotos do seu aluno mostrando o TEAMWORK 

professor usando Class Dojo. 
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RESPE SYNERGASIA 

KULIKE 

VIONGOZI KKEUNGI 



 

 

Charles H. Chipman 

Maio de 2022 

Segunda-feira Terça Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

2 

 

 

3  

 

 

 

Pastas de  

terça-feira  

enviadas para casa 

4 5 

 
 
 

 

Feira de Saúde  

Mental Infantil  

17h às 19h Frente da 

Escola 

Use a cor verde Dia 

6      

 

9 

 

 

10 

Pastas de  

terça-feira  

enviadas para casa 

11 Demissão antecipada 

para bolsistas 12h30 

Publicação dos relató-

rios de progresso in-

termediário do 4º 

período 

12 

Reunião da Casa 

9h30-10h 

13      

 

16 

 

17 

Pastas de  

terça-feira  

enviadas para casa 

18 

 

19 

 

20 

 

Dia de Campo 

23 

 

24 

Pastas de  

terça-feira  

enviadas para casa 

25 

Spring PAC Meeting 

& Family Bash  

17:00-18:30 

 Loop de piloto de 

carro 

26 

Celebração da 

Casa 14h às 15h 

27 

 

30 

 

31    Pastas de  

terça-feira enviadas 

para casa 

Junho 1 

 

Junho 2 Junho 3 

 

Semana de Valorização da Equipe 

Memorial 

Day - Escolas 

Fechadas 

Diagnóstico iReady para K/1st 

Diagnóstico iReady para K/1st 

iReady começa 

para K/1st 

Crescimento do MAP para diagnóstico de matemática para K/1st 

Crescimento do MAP para diagnóstico de matemática para K/1st 



 

 

Charles H. Chipman 

Junho de 2022 

Segunda-feira Terça Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Maio 30 

 

Maio 31 1 2 

 
 
 

 

 

3      

 

6 

 

 

7 

 

Pastas de  

terça-feira  

enviadas para 

casa 

8 

 

9 Cerimônias de 

premiação 

PK 9:30am 

1º ano11:00am 

Jardim de Infância 

13h00 

10      

 

13 

 

14 

 

Demissão ante-

cipada para 

bolsistas 12h30 

15 

 

Demissão anteci-

pada para bol-

sistas 12h30 

16 

 

Demissão antecipada 

para bolsistas 12h30 

 

ÚLTIMO DIA DE  

ESCOLA 

17 

 

20 

 

21 

Boletins do 4º 

Período  

Postados no 

Portal da 

Família 

   

Memorial 

Day - Escolas 

Fechadas Crescimento do MAP para diagnóstico de matemática para K/1st 


