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  Boletim 

de setembro de 2022  
 

Escola Secundária 

Hanson 
http://www.whrsd.k12.ma.us0n Twitter @HansonMiddleMA 

781-618-7575 – Sede Central 

781-618-7375 – Linha de Ausentes 

 

próximos eventos 

Quarta-feira 31 de agosto 

Primeiro dia de aula 7h40 

 

quinta-feira 1 de setembro 

Dia da foto 
 

Sexta-feira, 2 de setembro 

Liberação antecipada 11:00 am 
 

segunda-feira, 5 de setembro 

Sem Escola - Dia do Trabalho 

 

quinta-feira, 15 de setembro 

Open House/Encontro com o 

professor 17h30 

Quarta-feira 28 de setembro 

Alunos da 8ª série ao ensino médio 

para apresentação de Mike Herrin 

TBA 

 

 
 

Eventos da comunidade 

 

Reunião do Comitê Escolar 

 15 de setembro, 

 

  

 

 Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.com 

http://www.whrsd.k12.ma.us/
https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
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_____________________________________________________________________ 

Setembro é sempre um mês movimentado com muita emoção 
e atividades quando começamos o Ano Novo. Teremos nossa 
casa aberta para os pais na quinta-feira, 15 de setembro. 
Começaremos pontualmente às 17h30 com uma apresentação 
para os pais apresentada pela promotora adjunta Amanda 
Fowler. Ela estará discutindo os perigosque a adolescência 
enfrenta usando a internet e as mídias sociais. Esta é a versão dos 
pais da apresentação que ela fez para os alunos na primavera. 
Após a apresentação, os pais terão a oportunidade de acompanhar 
a programação de seus alunos. Consulte os horários e horários 
nesta newsletter. Entendemos que o estacionamento é limitado 
ao redor do ensino médio, portanto, planeje adequadamente para 
que possamos iniciar a apresentação a tempo. 

Por favor, revise o Manual do Aluno, que pode ser encontrado 

na página do Distrito. Por favor, revise a política de bullying 

para que os pais e o aluno estejam familiarizados com a 

política. 

Neste boletim, você encontrará informações da enfermeira da 
escola,orientação e o vice-diretor. Estamos no processo de 
apresentar atividades extracurriculares que irão interessar aos 
alunos. Enviaremos as informações aos pais e alunos assim que 
estiverem prontas. 

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-

nos. 

Conta 

 

 

 

 Da Orientação - Sra. Levy, Sra. Sweeney e Sra. Fischbach  

 

Bem-vindo de volta a um novo ano letivo! Os conselheiros escolares da HMS são a Sra. Levy 

(5ª e 6ª séries) e a Sra. Sweeney (7ª e 8ª séries) e a Sra. Fischbach e estamos aqui para 

apoiar seus filhos e você durante os anos do Ensino Médio. Se seu filho está tendo 
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dificuldades com questões acadêmicas, sociais ou emocionais, podemos ajudar aqui na 

escola ou encaminhá-lo para apoios e serviços externos. Por favor, não hesite em nos ligar! 

 

Ao ajudar seu filho a se adaptar ao início do ano, lembre-se de que as crianças 

apresentam o melhor desempenho possível quando estão bem descansadas, com um bom 

café da manhã, são organizadas, têm uma rotina definida (hora de dormir, silêncio hora e 

lugar para fazer a lição de casa.) Sabemos como a vida pode ser ocupada e essas coisas 

podem parecer quase impossíveis às vezes, mas são boas metas para se atingir! Também é 

muito importante que as crianças se envolvam em uma atividade que não seja acadêmica 

(instrumento musical, teatro, esporte, etc.). Oferecemos muitas atividades extracurriculares 

aqui na escola e há muitos programas oferecidos pela cidade. Normalmente, existem 

custos associados aos nossos programas, mas nunca deixe que uma dificuldade financeira 

seja a razão pela qual seu filho não participa. Ligue para nós e resolveremos as coisas para 

que seu filho possa participar. 

 

Estamos ansiosos para trabalhar com você e seus filhos este ano! 

 

 

 

Do vice-diretor 

Devolução matinal/retirada à tarde: 

Os alunos devem estar preparados para o início do dia letivo às 7h35 e devem estar na sala de 

aula às 7h40 para evitar serem marcados como atrasados. Os alunos podem ser deixados a partir 

das 7h25, mas devem esperar no refeitório até o sinal das 7h30 soar. As portas não serão abertas 

para os alunos até as 7:25, por favor, não desça antes disso. 

A segurança do aluno é sempre uma prioridade. Tenha cuidado, pois pode ser difícil enxergar 

perto de outros veículos. Certifique-se de não passar por ônibus escolares ou vans quando as 

luzes vermelhas estiverem piscando, pois isso põe em risco a segurança e é ilegal e sujeito a 

multas. Além disso, tome cuidado para não bloquear os ônibus ao entrar na área de 

embarque/desembarque, pois a visibilidade deles ao dobrar a esquina do auditório é ruim. 

Por favornão estacione na pista de incêndioou na calçada ao lado do auditório (entre o prédio 

e o estacionamento lateral).O estacionamento na pista de incêndio restringe o acesso a veículos 

de emergência e acesso a rampas para cadeiras de rodas. Estacionamento ao lado do 

auditóriofaz com que os motoristas de ônibus tenham que atravessar para a faixa da esquerda, 

onde taqui há frequentemente uma fila de carros esperando na pista contrária, dificultando a 

passagem dos ônibus com segurança.  

Atividades após a escola: 
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Em breve estaremos reunindo informações sobre as atividades pós-escolares. Esperamos ter 

informações disponíveis para os alunos nas próximas duas semanas, com data de início na 

semana de 26 de setembro. Fique de olho em nosso site e Twitter para atualizações. 

Caminhada/Cavalgada: 

Na Hanson Middle, recomendamos que todos os alunos andem de ônibus ou sejam motoristas de 

carro para ir e voltar da escola. No entanto, entendemos que alguns pais/responsáveis desejam 

permitir que seus alunos caminhem ou andem de bicicleta para a escola. Alunos do ensino 

médio podem ir e voltar da escola sem permissão escrita ou verbal dos pais/responsáveis. A 

decisão de caminhar ou andar de bicicleta é entre o aluno e os pais/responsáveis. Os 

pais/responsáveis são lembrados de que as empresas locais pediram que os alunos não fiquem 

nas lojas ou estacionamentos. Caminhar para casa sem a supervisão de um adulto é uma 

grande responsabilidade e as crianças devem levar isso a sério. Se você se sentir confortável com 

seu filho andando sozinho, revise as dicas de segurança a seguir com seu filho. 

Dicas gerais de segurança: 

• Nunca fale com estranhos e nunca aceite caronas de estranhos. 

• Atravesse a rua somente quando a placa diz caminhar. Se não houver um sinal de 

ande/não ande, atravesse apenas na luz verde. 

• Cuidado com os carros que fazem curvas à direita em uma luz vermelha. 

• Sempre olhe para os dois lados antes de atravessar a rua – olhe para a esquerda, olhe 

para a direita, olhe para a esquerda novamente – então prossiga com cuidado. 

• Caminhe, não corra pela rua. 

• Sempre cruzar na esquina. Não atravesse no meio do quarteirão ou caminhe entre carros 

estacionados. 

• Preste atenção às imagens e sons do tráfego. Não use fones de ouvido ou fale ao celular 

no caminho para a escola. 

• Fique alerta o tempo todo enquanto caminha. Acidentes podem acontecer quando não 

estamos prestando atenção. Viaje sempre com um amigo. Duas cabeças pensam melhor 

que uma, especialmente se houver uma emergência. Estranhos geralmente escolhem 

uma pessoa, não duas. 

• Se um carro o seguir ou acenar enquanto você estiver andando, não se aproxime do 

carro; em vez disso, vire-se e caminhe rapidamente na outra direção. 

• Se você acha que está em perigo, grite e corra para a loja mais próxima, para casa ou 

para a escola. 

• Evite estranhos que parecem estar rondando banheiros públicos ou campus da escola. 

Diga ao seu professor ou a outro adulto de sua confiança. 

• Se você estiver em uma situação que o faça se sentir desconfortável de alguma forma, 

você tem o direito de dizer não, em voz alta e clara, e sair. 

• Sempre siga a mesma rota segura ao ir e voltar da escola, e nunca pegue carona! 
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• Se você for abordado de forma inadequada, denuncie a um adulto e/ou ligue para o 911 

imediatamente. 

Comparecimento: 

Por favor, certifique-se de revisar nossas políticas de presença e atraso. Os alunos devem estar 

preparados para o início do dia letivo às 7h35 e devem estar na sala de aula às 7h40 para evitar 

serem marcados como atrasados. Se um ônibus estiver atrasado, os professores de sala de aula 

serão notificados e os alunos não serão marcados como atrasados. A frequência à escola é 

esperada de todas as crianças em uma base regular. Se seu filho estiver ausente, ligue para a 

linha de ausência escolar antes das 10:00 no telefone (781) 618-7375. De acordo com a Lei Geral 

de Massachusetts, Leis do Capítulo 222 de 2012: A escola notificará os pais ou responsáveis no 

caso de um aluno ter perdido 5 ou mais dias letivos, sem justificativa, em um ano letivo, 

solicitando uma reunião para desenvolver medidas de ação para a frequência do aluno . 

 

Dia da fotografia de outono - 1º de setembro 

Você pode encomendar fotos da escola diretamente da Lifetouch: em mylifetouch.com - ID do 

dia da foto EVTF9SD2D ou você pode devolver o envelope que seu filho levará para casa na 

quarta-feira com o pagamento exato. Se você perder o envio do formulário ou dinheiro, você 

pode entrar online em mylifetouch.com. Observe que todos os alunos serão fotografados. Se você 

deseja que seu filho NÃO seja publicado, envie um e-mail para o assistente administrativo da 

escola emlaferriere.leone@whrd.orgaté sexta-feira, 9 de setembro.É sempre uma boa idéia levar 

uma foto sem data de seu filho. 

Viagem de campo da 8ª série para o ensino médio: 

Os alunos da 8ª série irão para a High School em 28 de setembro para ver uma apresentação de Chris 
Herren.Chris Herren, era uma estrela de basquete All-American do ensino médio de Fall River, Massachusetts, 
que iniciou uma carreira na NBA com o Denver Nuggets e o Boston Celtics. Como estudante do ensino médio, 
ele estava vivendo o sonho de todo atleta do ensino médio do lado de fora, mas a pressão e as expectativas 
avassaladoras que vêm com a fama de uma cidade pequena eram um fardo pesado em seu mundo interior. 

Como tantos adolescentes, Chris recorreu ao álcool para lidar com suas emoções intensas. O uso de álcool 
levou a outras substâncias e, eventualmente, a um transtorno por uso de substâncias. O vício finalmente 
encerrou sua carreira. 

Na sexta-feira, 17 de junho de 2022, os alunos assistiram ao documentário The First Day sobre Chris Herren e 
sua jornada de recuperação. Em 28 de setembro, Chris Herron se apresentará pessoalmente aos alunos da 8ª 
série na escola. Mais informações serão divulgadas antes do evento. A apresentação está sendo fornecida por 
Whitman Hanson Will. 

 

mailto:laferriere.leone@whrd.org
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Hanson Middle School Conheça o Horário do Professor 

15 de setembro de 2022 17h30-19h30 

5:30  Todos os pais se encontram e cumprimentam 
no auditório 

Apresentação em Mídias Sociais por ADA Amanda 
Fowler 

 
6º, 7º e 8º ano Apresentem-se à Turma de acordo com o cronograma 

abaixo seguindo o cronograma E DAY. 

6:35 Período 1  

6:45 Período 2   

6:55 Período 3     

 7:05 Período 5 

 7:15 Período 6  

5 ªOs Pais de Série permanecem no Auditório para conhecer os Professores de Artes 

Relacionadas e, em seguida, apresentam-se à sala de aula às 6:45.  

• Os pais devem seguir a programação do dia E de seus alunos. Os alunos 
devem fornecer uma cópia para seus pais (Eles receberão isso na quinta-
feira para levar para casa). Anúncios serão feitos para mudanças de sala 
de aula. O tempo para o movimento é embutido no cronograma. 

• Professores de Artes Relacionadas estarão disponíveis esta noite no 
Auditório. 

• Cada professor irá: 

o Apresentar uma visão geral do currículo em assunto são, 

expectativas para os alunos em sala de aula, trabalhos de casa 

e políticas de classificação. 
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o Responda a perguntas gerais que os pais possam ter. 

o Lembre-se de que esta não é uma reunião de pais e professores. 

Os pais devem entrar em contato com os professores por e-mail 

para resolver qualquer outro problema não mencionado acima. 

o Open House é apenas para os pais.  
 

 

Distrito Escolar Regional de Whitman-Hanson 

Secretaria de Educação Especial 

"O Distrito Escolar Regional de Whitman-Hanson está concluindo uma busca de crianças com necessidades 

educacionais especiais. Se você suspeitar que seu filho precisa de serviços de educação especial, entre em 

contato com o diretor da escola em que seu filho Se você tiver dúvidas, entre em contato com o Diretor de 

Educação Especial e Serviços de Pessoal para Alunos, Sr. Michael Lousch, o escritório do Superintendente 

para obter informações sobre programas de educação especial e o processo de encaminhamento." 

NOTÍCIAS DE ENFERMAGEM ESCOLAR 

 
BEM VINDO DE VOLTA!! 

Com o novo ano letivo chegando, as coisas parecem um pouco mais estáveis do que nos últimos dois anos. 

Os protocolos do COVID são os mesmos que estávamos seguindo no final do ano letivo passado. A lista a 

seguir resume a orientação atual do MA DPH: 

• Máscaras não são necessárias, exceto no escritório de saúde da escola. 

• O rastreamento de contatos e o teste de permanência não são necessários. 

• As enfermeiras do WHRSD não fornecerão mais testes na escola. Teremos um suprimento limitado de 

autotestes rápidos de antígeno para enviar para casa com alunos sintomáticos, a critério da enfermeira e 

permissão dos pais. 

• A quarentena de contato próximo não é mais necessária nem recomendada para alunos ou funcionários, 

independentemente do status de vacinação. Todos os indivíduos expostos podem continuar a frequentar 

a escola desde que permaneçam assintomáticos. Recomenda-se o mascaramento até o dia 10 após a 

exposição e o teste no dia 6. 

• Se um indivíduo testar positivo para covid, é necessário isolar em casa por 5 dias. Para contar os dias 

para isolamento, o Dia 0 é o primeiro dia de sintomas OU o dia em que o teste positivo foi realizado, o 

que ocorrer primeiro. O aluno/funcionário pode retornar à escola no 6º dia, se assintomático ou os 
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sintomas estiverem desaparecendo e estiver livre de febre sem o uso de medicamentos para baixar a 

febre por 24 horas. O mascaramento é recomendado até o dia 10. 

• Indivíduos com sintomas leves e com teste negativo podem frequentar a escola. A melhor prática seria 

usar uma máscara até que os sintomas sejam resolvidos e fazer um segundo teste dentro de 48 horas 

após o teste inicial. 

• Entre em contato com a enfermeira da escola para notificar sobre doenças/ausências e com qualquer 

dúvida relacionada aos protocolos covid. 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-

care-k-12-out-of-school- configurações de programa de tempo-ost-e-campo-recreativo 

Tenhamos todos um ano letivo 2022/2023 seguro e saudável! 

LEMBRETES 

• PAIS DA 7ª SÉRIE: Se você ainda não o fez, envie o formulário físico atual do seu filho e o 

registro de vacinação para que eu possa confirmar a conformidade com a vacinação de 

acordo com a lei estadual para todos os alunos da 7ª série. 
• MEDICAÇÃO NA ESCOLA– O Formulário de Autorização de Medicação precisa ser 

preenchido pelos pais e pelo médico prescritor para que eu aceite o medicamento na escola. 

Por favor, certifique-se de trazer este formulário preenchido ao entregar a medicação para 

mim. Alguns médicos podem usar seus próprios formulários de pedido, mas as informações do 

aluno e a seção dos pais do Formulário de Autorização de Medicação ainda precisam ser 

preenchidas e trazidas com o medicamento. Há um link no site dos serviços de saúde para 

baixar este formulário. 
• LESÕES/RESTRIÇÕES:Se seu filho sofreu uma lesão, devemos ter uma nota do médico 

informando as limitações/restrições físicas da criança, incluindo uma nota de justificativa de 

academia e ordem para o uso de dispositivos auxiliares, como muletas ou cadeira de rodas. 

• FORMULÁRIO ANUAL DE ATUALIZAÇÃO DE SAÚDE DO ESTUDANTE:este 

formulário chega em casa com TODOS os alunos no primeiro dia de aula. Por favor, preencha 

ambos os lados/páginas deste formulário e retorne à escola o mais rápido possível. 

Obrigado e, como sempre, entre em contato comigo com qualquer dúvida ou preocupação, 

 

 

Bem-vindo aos novos membros da equipe HMS 

Desejamos as boas-vindas à Sra. Samantha Kelley, que será nossa 5ºGrade 

Especial Ed Liaison, Sra. Sara Barkon como nossa professora de banda/música e 

Sra. Tiffany Killeen como nossa professora de matemática LBLP. Estamos muito 

empolgados por ter esses indivíduos tão talentosos e dedicados na equipe. 

8º Avaliar Washington DCviagem 
Em 26 de agosto de 2022, temos 47 alunos da oitava série matriculados para a viagem a 

Washington DC. Ao se inscrever para a viagem, você poderá pagar em parcelas mensais. 
Quanto mais cedo você se inscrever, menor será o pagamento mensal. O custo da viagem é 

de $ 1.093,00 e é tudo incluído. (refeições, transporte e hospedagem). O prazo para se 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings


   

  Página9do10 

   
 

inscrever é 28 de setembro de 2022. Não espere o Explorica começarreservando nossa 
excursão em outubro. Se você esperar, pode ser excluído. 

 
Como se inscrever: 

Conectados:O link de inscrição éwww.explorica.com/Tranter-4736 

 

Dicas úteis para famílias do ensino médio 
Prepare seu filho para o sucesso neste ano letivo com algumas dicas básicas. Sugira que ele ou ela 

tente seguir esta lista de verificação, e você o ajudará a começar com o pé direito: 

• Vá à escola todos os dias, a menos que esteja doente 

• Chegue à escola na hora todos os dias 

• Durma de 8 a 10 horas por noite 

• Coma um café da manhã saudável todas as manhãs 

• Preste atenção na aula 

• Anote suas tarefas para cada classe em seu livro Agenda 

• Comece seus projetos quando você os receber 

• Complete todos os seus trabalhos de casa a tempo 

• Leia por prazer todos os dias 

 

 

 

Conselho Escolar 
Você está interessado em se envolver com a educação de seu filho de outra maneira? Se estiver, 

pense se estaria interessado em ingressar no Hanson Middle School Council (também chamado de 

Conselho de Melhoria Escolar). Por lei, todas as escolas são obrigadas a ter um Conselho Escolar. O 

grupo é formado por pais, professores e pelo menos um membro da comunidade. 

A lei descreve quatro áreas principais de responsabilidade para os conselhos. Os conselhos escolares 

devem auxiliar os diretores em: 

1. Adotar metas educacionais para a escola que sejam consistentes com as políticas educacionais 

locais e os padrões estaduais de desempenho dos alunos; 

2. Identificar as necessidades educativas dos alunos que frequentam a escola; 

3. Rever o orçamento anual do edifício escolar; e 

 4. Formular um plano de melhoria da escola. 

Nos encontraremos 4 vezes durante o ano letivo. A programação das reuniões é a seguinte: quarta-feira, 

13 de outubro, quarta-feira, 8 de dezembro, quarta-feira, 9 de fevereiro e quarta-feira, 13 de abril, cada 

reunião dura cerca de uma hora, começando às 15h e terminando por volta das 16h.E-mails serão enviados 

antes de cada reunião para informar se ela acontecerá ou está sendo cancelada e o motivo do cancelamento. 

 

  

http://www.explorica.com/Tranter-4736
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Departamento de Gerenciamento de Instalações do Distrito Escolar Regional de 

Whitman-Hanson 

 

CARTA DE NOTIFICAÇÃO ANUAL DE AMIANTO 

Para o ano letivo 2021-2022 

 

28 de agosto de 2021 
 

Re: Notificação Anual do Plano de Gestão AHERA  
 

Prezados Pais, Professores, Organizações de Funcionários, Ocupantes de Edifícios e 

Responsáveis Legais de Crianças: 
 

De acordo com os regulamentos da Lei de Resposta a Emergências de Risco de Amianto 

(AHERA) relativos à notificação da disponibilidade do plano, esteja ciente de que cópias 

dos Planos de Gerenciamento de Amianto do nosso distrito estão disponíveis on-line 

emwww.whrsd.orgem Departamentos Distritais-> Serviços de Instalações e, em seguida, 

selecionando Documentos de Instalações. Os planos também estão disponíveis em nosso 

Escritório Central Distrital durante o horário normal de funcionamento. 
 

Os planos de gestão são documentos de orientação específicos do local que o Distrito 

deve seguir na gestão dos materiais de construção contendo amianto (ACBM) presentes 

em algumas das escolas do distrito. O plano é atualizado para mantê-lo atualizado com 

operações e manutenção em andamento, inspeções periódicas e atividades de ação 

de resposta. Em conformidade com 40 763, subparte E do Apêndice C, Lei de Resposta a 

Emergências de Risco de Amianto (AHERA), 
 

Quaisquer dúvidas sobre o gerenciamento de materiais que contenham amianto em 

nossas escolas devem ser direcionadas à Pessoa Designada da AHERA do nosso distrito, 

Ernest Sandland, Diretor de Instalações, que pode ser contatado na Whitman Hanson 

Regional High School por e-mail emernest.sandland@whrsd.org e pelo telefone 781-618-

7435. 

 

 

 
Diretor de Instalações 

  

 

http://www.whrsd.org/
mailto:ernest.sandland@whrsd.org

