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Mensagem da Administração:

ÍNDICE

Mal podemos acreditar que dezembro já chegou! Quando o
tempo começa a esfriar, muitas famílias comemoram feriados e

SEMANA DO

as escolas fecham para as férias de inverno. Sabemos que as

ESPÍRITO DE

reuniões de família parecem diferentes este ano. No entanto,

INVERNO

dezembro continua sendo um mês incrível para atividades em
família, como escrever cartas e cartas para a família e amigos

ATUALIZAÇÕES

próximos e distantes, ler receitas e assar guloseimas doces,

DE NÍVEL DE

jogar jogos e guardar memórias para os próximos anos.

SÉRIE

Estamos muito animados com a nossa Winter Spirit Week de

PLATAFORMAS DE

segunda, 14 de dezembro a sexta-feira, 18 de dezembro.

APRENDIZAGEM

Durante a Semana do Espírito, os alunos não precisam usar
Traje Consistente, ao invés disso, eles podem se vestir de

ATUALIZAÇÕES DE

acordo com o tema do dia! Certifique-se de compartilhar uma

DEPARTAMENTO

foto de seu aluno no Spirit Wear a cada dia com seu professor
através do Class Dojo!

DATAS
IMPORTANTES

As escolas estarão fechadas para as férias de inverno de 19 de
dezembro a 3 de janeiro.

Boas Festas e Feliz Ano Novo!

Mrs. Antionette Perry, Principal

Ms. Lauren Monroe, Assistant Principal
Esteja ciente de que o Google Translate, um serviço terceirizado gratuito que Wicomico County não controla, fornece
traduções automatizadas por computador que podem não fornecer uma tradução exata. O distrito não pode garantir a
precisão das traduções por meio deste serviço, portanto, as traduções não devem ser consideradas exatas;
portanto, use apenas como um guia aproximado.
Please be aware that Google Translate, a free third-party service that Wicomico County does not control,
provides automated computer translations that may not give an exact translation. The district cannot
guarantee the accuracy of translations through this service, so translations should not be
considered exact; therefor, use only as a rough guide.
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WINTER SPIRIT WEEK
14 de Dezembro
WINTER WONDERLAND
Use as cores azul e branco ou balance seu boneco de
neve / equipamento de boneco de neve favorito!

15 de Dezembro
USE TOUCAS FESTIVAS

Use seu chapéu festivo favorito, bandana
ou outro acessório de cabeça!

16 de Dezembro
USE ROUPAS FESTIVAS

Queremos ver sua roupa, suéter, vestido,

etc. mais doidos e mais divertidos festivos.
DIA DO PERSONAGEM DE INVERNO

17 de Dezembro

Vista-se como um personagem de inverno (boneco de neve, rena,
Papai Noel, Sra. Noel, elfo, Grinch e muito mais)! Seja criativo!

DIA DO PIJAMA
18 de Dezembro

Use um pijama quente e apropriado para a
escola, sem macacão, por favor

Certifique-se de tirar uma foto todos os dias e compartilhá-la conosco no
Facebook ou enviá-la para a Sra. Perry ou a Sra. Monroe.
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ATUALIZAÇÕES DE NÍVEL DE GRAU
PREKINDERGARTEN:
Este mês, estamos iniciando a Unidade 3 do programa
Connect4Learning®. Esta unidade se concentra em como as
ferramentas e estruturas funcionam e como fazer ou fazer coisas!
Estaremos observando formas e usos de objetos e como eles se
movem na ciência.
Na matemática, continuaremos a desenvolver nossas habilidades
de contagem e aprender o padrão mais um, reconhecer
rapidamente pequenas quantidades sem ter que contar,
duplicando / estendendo padrões e adicionando ou subtraindo
dos padrões. Também aprenderemos como as formas 2-D se
tornam formas 3-D, comparando seus recursos.
Para a alfabetização, os estudiosos serão apresentados a textos
de instruções, que explicam como fazer ou fazer algo. Eles
também explorarão sequências de eventos para explicar um
processo. Continuaremos aprendendo mais letras, palavras que
rimam e sons iniciais em palavras.
Continue a fazer com que seu filho mude suas tarefas assíncronas
a cada dia e entre em suas aulas especiais que podem ser
encontradas em suas salas de aula do Google.
Esperamos que todos tenham um feriado de inverno repousante e
relaxante.
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ATUALIZAÇÕES DE NÍVEL DE GRAU
Jardim da infância
Olá, famílias do jardim de infância!
Obrigado por sua flexibilidade, paciência e envolvimento com a educação de seu
acadêmico até agora este ano. Dezembro será mais um mês cheio de aprendizado!
Na leitura, continuaremos a revisar letras e sons, identificar palavras à vista e
responder a perguntas de compreensão sobre o que foi lido. Você pode praticar
isso em casa revisando o Gráfico de Ligação do Alfabeto, Cartões de Palavras à
Vista e lendo histórias e respondendo a perguntas sobre o que foi lido.
Na matemática, continuaremos a praticar a identificação dos números 1 a 20,
contando / criando conjuntos até 20 e usando pequenos objetos para
representar os problemas da história. Você pode praticar isso em casa jogando o
jogo Roll and Record, referindo-se a sua grade de números de 1 a 100 e usando
pequenos objetos para contar / criar conjuntos e representar problemas de
história.
Na Ciência, continuaremos aprendendo sobre ferramentas científicas,
investigando e fazendo observações sobre o mundo ao nosso redor usando
nossos 5 sentidos! Também estamos ansiosos para aprender sobre feriados em
todo o mundo! Aprenderemos como alguns países celebram o mesmo e diferente
de nós.
Aqui estão alguns lembretes para ajudar o seu jardim de infância a ter o MELHOR
ambiente de aprendizagem e experiência:
A programação do seu aluno está localizada no Google Sala de aula do professor,
em Informações gerais. Estamos muito animados para continuar nosso longo dia
com instruções de zoom à tarde! A programação também ajuda a garantir que
seu filho esteja participando do especial apropriado e que esteja conectado às
aulas na hora certa.
Certifique-se de que seu aluno tenha os materiais fornecidos pela escola
prontos para instrução diariamente. Se você ainda não pegou esses materiais ou
trocou o laptop de seu aluno, ligue para a secretaria da escola no telefone 410677-5814 para marcar um horário para coleta.
As tarefas do Google Classroom devem ser concluídas diariamente. Muitas das
notas de seus alunos vêm dessas tarefas concluídas e entregues.
Se precisar de ajuda para fazer login no Clever, entre em contato com o
professor do seu aluno.
Obrigado por seu apoio contínuo e esperamos que você tenha uma pausa de inverno
repousante e relaxante!
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ATUALIZAÇÕES DE NÍVEL DE GRAU
Primeira série:
Saudações às famílias e estudiosos da primeira série!
Obrigado famílias por seu apoio contínuo enquanto nos adaptamos e
trabalhamos juntos para fornecer a cada bolsista a MELHOR
experiência de aprendizado possível! Embora tenha sido breve,
gostamos de ver muitos de nossos alunos da primeira série
pessoalmente antes de retornar ao ensino 100% virtual.
Lembre-se de famílias, é muito importante ficar conectado com a
escola e seu professor bolsista no Class Dojo, Google Classroom, email e ouvindo as chamadas automatizadas que são enviadas.
Com o mês de dezembro, estamos ansiosos por todo o incrível
aprendizado que acontecerá.
Em matemática, aprenderemos como medir objetos usando
unidades não padronizadas e continuaremos a praticar a resolução
de histórias de números.
No Writer’s Workshop, continuaremos a trabalhar com
acadêmicos sobre como escrever e ilustrar livros de forma eficaz.
À medida que mergulhamos na ciência com o Termo 2, estaremos
usando nossos cinco sentidos para explorar e investigar tudo
sobre luz e som.
Continue a concluir e enviar as Tarefas do Google Sala de aula em
tempo hábil. Também pedimos que os alunos continuem a concluir os
quebra-cabeças de matemática ST, as lições do DreamBox e as lições
do i-Ready My Path diariamente.
Esperamos que todos tenham uma pausa de inverno relaxante e
divertida!
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PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM
É muito importante que o seu acadêmico faça logon nessas plataformas
diariamente. i-Ready, ST Math e Dreambox são atribuídos ao seu aluno
pelo professor. i-Ready My Path e Dreambox estão alinhados aos
resultados de seus bolsistas das avaliações Fall i-Ready e MAP. Além
disso, os professores monitoram essas plataformas para identificar os
pontos fortes e as áreas que exigem o re-ensino do seu aluno.
Os alunos devem completar 40 minutos de
instrução em seu Meu Caminho.
i-Ready My Path é uma plataforma de
aprendizagem individualizada para leitura,
inglês e artes da linguagem. Scholars 'My
Path é determinado pelos resultados da
avaliação i-Ready.

Os alunos devem completar 40
quebra-cabeças por semana.
Em ST Math, os acadêmicos progridem
através de níveis e quebra-cabeças
que se concentram no raciocínio
matemático.
Espera-se que os alunos concluam no
mínimo 5 aulas por semana.
Na Dreambox, os acadêmicos realizam
desafios de matemática individualizados.
Esses desafios estão alinhados às suas
pontuações na Avaliação de Crescimento
do MAP.
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Guidance
Olá, famílias Chipman! Estou animado em compartilhar com vocês que agora temos
uma nova página de Orientação para você se conectar com a Sra. Chareka Harris,
Conselheira Escolar, Sra. Beverly Davis, Assistente Social, e Sra. Shaquia Johnson,
Coordenadora do Programa Comunitário. Estas senhoras constituem a nossa equipa de
apoio Chipman.
Usando o site, você pode entrar em contato diretamente com a Equipe de Suporte
Chipman, visitar a sala virtual Calming e ficar por dentro dos últimos recursos da
comunidade disponíveis para sua família! Para visitar o site,

Clique aqui!

ou escaneie o código QR abaixo.

Educação Física e Saúde
Olá,

alunos

e

pais!

Neste

mês,

revisaremos

agilidade,

equilíbrio,

coordenação e flexibilidade, todos componentes do condicionamento
físico. Também nos concentraremos nos músculos do braço, como o bíceps
braquial e o tríceps braquial. Falaremos sobre onde eles estão localizados
e quais exercícios direcionam esses músculos. Para o nosso componente de
saúde este mês, discutiremos o estabelecimento de metas, emoções,
consciência pessoal e social.
Lembre-se de concluir as atividades assíncronas que se encontram no
Google Classroom. Você também pode encontrar os dias, horários e
informações de zoom para nossas instruções síncronas ao vivo no Google
Sala de aula. Fique saudável, fisicamente ativo e bem!
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Arte
A arte síncrona está de volta para o segundo semestre. Certifique-se
de verificar a sala de aula do Art Google do seu aluno para
atualizações, tarefas e vídeos sobre como fazer upload de arte. Se você
precisar de alguma coisa, não hesite em entrar em contato por e-mail,
ClassDojo ou Google Classrooms e farei o possível para ajudar. Arte é
um assunto graduado e a frequência é crítica, certifique-se de verificar
novamente se eles (e todos os acadêmicos) estão participando de suas
aulas de Zoom Síncrono.

Biblioteca de mídia
Estratégias de leitura para casa:
Convide seu acadêmico para ler com você todos os dias.
Aponte palavra por palavra enquanto lê. Isso ajudará seu acadêmico a
aprender o que lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo.
Leia o livro favorito de seus estudiosos uma e outra vez.
Leia histórias com palavras que rimam e versos que se repetem.
Discuta novas palavras. Por exemplo, "Esta casa grande é chamada de
palácio. Quem você acha que mora em um palácio?"
Leia uma variedade de livros infantis, como contos de fadas, livros de
canções, poesia, histórias e textos informativos.

Não se esqueça do
nosso Centro de Mídia
Virtual. Digitalize o
código QR para
acessar o site.
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Do Gabinete da Enfermeira
Há muitas coisas divertidas para fazer ao ar livre no inverno. No entanto, é importante
considerar a segurança. Embora tenhamos desfrutado de um clima excepcionalmente
quente em dezembro, ainda é um bom momento para revisar as dicas de saúde e
segurança de inverno da Academia Americana de Pediatria.
Hemorragias nasais:
Se seu filho sofre de hemorragias nasais de inverno, tente usar um umidificador de ar
frio no quarto da criança à noite. Gotas nasais salinas ou vaselina também podem ajudar.
Se for grave, consulte o seu pediatra.
Hipotermia / Geladura:
Quando (ou se) ficar frio do lado de fora, lembre-se de definir um limite de tempo
razoável para as brincadeiras ao ar livre e faça com que as crianças entrem
periodicamente para se aquecer. O melhor é vestir-se em camadas.

Dicas para falar com crianças sobre COVID-19
(de CDC.gov)
Fique calmo. Lembre-se de que as crianças reagirão tanto ao que você diz quanto ao modo como
você o diz. Eles perceberão as dicas das conversas que você tiver com eles e com outras pessoas.
Tranquilize as crianças de que estão seguras. Tranquilize as crianças de que estão seguras.
Deixe-os saber que está tudo bem se eles se sentirem chateados. Compartilhe com eles como
você lida com seu próprio estresse, para que possam aprender como lidar com você.
Disponibilize-se para ouvir e falar. Deixe as crianças saberem que podem vir até você quando
tiverem dúvidas.
Preste atenção ao que as crianças veem ou ouvem na televisão, rádio ou online. Considere
reduzir o tempo de tela focado no COVID-19. Muita informação sobre um assunto pode causar
ansiedade.
Forneça informações verdadeiras e apropriadas para a idade e o nível de desenvolvimento da
criança.Forneça informações verdadeiras e apropriadas para a idade e o nível de
desenvolvimento da criança. Fale com as crianças sobre como algumas histórias do COVID-19 na
Internet e nas redes sociais podem ser baseadas em rumores e informações imprecisas. As
crianças podem interpretar mal o que ouvem e podem ter medo de algo que não entendem.
Ensine às crianças ações cotidianas para reduzir a propagação de germes. Lembre as crianças
de lavar as mãos com frequência e ficar longe de pessoas que estão tossindo, espirrando ou
doentes. Além disso, lembre-os de tossir ou espirrar em um lenço de papel ou no cotovelo e, em
seguida, jogue o lenço no lixo.

DEZEMBRO DE 2020

BOLETIM CHIPMAN

PÁGINA 10

House System / PBIS
Os bolsistas participaram da revelação da Casa Virtual na sexta-feira, 20 de
novembro, e receberam uma Sala de Aula Google com o nome de sua Casa
identificado (Viongozi, Kulike, Respe, Synergasia, Kkeungi). Os bolsistas
trabalharão para ganhar pontos para suas Casas e participar das atividades
da Casa. Fique atento às próximas informações sobre as reuniões e
celebrações da casa que serão realizadas em dezembro. Os acadêmicos
usarão as salas de aula do Google para se conectar a reuniões.
Perguntas a serem feitas aos estudiosos sobre sua casa:
Qual é a sua característica de House? (Cooperação, Integridade,
Liderança, Persistência, Respeito)
O que significa o traço de sua casa?
Como você pode colocar o traço de sua casa em ação? Em casa? Em
aprendizagem virtual?
Qual cor representa sua casa? (Azul, Roxo, Dourado / Amarelo, Verde,
Vermelho)
Que animal representa sua casa? (Tigre, Águia Careca, Elefante Africano,
Salmão, Leão)

Canto Título I
Estamos entusiasmados com nosso primeiro Workshop de estratégia para
pais virtuais! Obrigado a todas as famílias que responderam à pesquisa e
compartilharam ideias e sugestões conosco.
Obrigado por todo o apoio e incentivo que você está oferecendo ao (s) seu
(s) acadêmico (s) enquanto viajamos juntos pelo aprendizado virtual. Aqui
estão algumas coisas para lembrar:
Verifique Class Dojo diariamente
Certifique-se de fazer o login no prazo e com todos os materiais prontos
e acessíveis
Conclua tarefas infantis do Google Classroom, ST Math, Dreambox, iReady e RAZ diariamente.
Esperamos vê-lo em nosso Workshop de estratégia para pais virtuais!
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DATAS IMPORTANTES
4 de Dezembro - Entrega da pesquisa para pais /
família Título I no Google Classroom
4 de Dezembro - Reunião em Casa 14:30 - Zoom
link na sala de aula do Google House do seu aluno
14 de Dezembro - Dia do País das Maravilhas do
Inverno
15 de Dezembro - Use toucas festivas
16 de Dezembro - Use roupas festivas
17 de Dezembro - Dia do Personagem de Inverno
18 de Dezembro - Dia do pijama
19 de Dezembro - 3 de Janeiro - Férias de Inverno
/ Sem Escola
4 de Janeiro - Currículos de instrução

