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Mensagem de Senhora Gallant 

 e Sra Messier 

 

Bem vindo de volta ao Gomes! Esperamos 

que todos tenham tido uma boa transição 

para a escola. Estamos ansiosos para 

trabalhar com cada um de vocês, enquanto 

nos esforçamos para servir nossos alunos e 

ajudá-los a alcançar seu pleno potencial. 

Lembre-se que a escola começa às 8:00. 

Os alunos são marcados com início tardio 

às 8:05. Faça todos os esforços para levar 

seu filho à escola a tempo, para que ele 

possa tomar café da manhã e começar a 

rotina diária. Além disso, se você precisar 

de outra cópia, informe-nos.  

Marque seus calendários! Existem 

algumas atualizações no calendário 

escolar. 

~5 de novembro será um dia não escolar. 

~O dia 12 de dezembro será meio dia para 

realizar conferências de família/professor. 

~27 de janeiro será agora um dia escolar. 

 

Saiba que nossas portas estão sempre 

abertas à nossa comunidade. Sinta-se à 

vontade para nos contactar caso tenha 

alguma dúvida ou preocupação.   Você 

também pode visitar nosso site para obter 

informações atualizadas ao longo do ano. 

Sabemos e entendemos que a conexão 

entre a casa é a escola e a chave do 

sucesso!  

Datas para Lembrar 

4 de outubro: Dia da liberação antecipada, 

saida as 1:00 

14 de outubro: Não há aulas 

Acontecimentos de Saúde 

 por Mr. Hill 

 

Olá famílias da Gomes! Eu queria me 

apresentar á aqueles que não estão 

familiarizados comigo. Meu nome é Sr. 

Hill e sou professor de saúde na escola 

Gomes. Até agora, durante o último mês 

de aula, cobrimos uma série de temas. 

No jardim-infância (K) e na segunda 

série, nos concentramos em como somos 

todos especiais e únicos, ao mesmo 

tempo em que somos todos semelhantes. 

Em breve, discutiremos nossos 

sentimentos, técnicas de comunicação e 

resolução de problemas. O foco na 

terceira e quinta série tem sido 

responder à pergunta: o que é saúde? 

Para responder a essa pergunta, 

discutimos os três aspectos da saúde 

(física, mental e social) e como eles 

contribuem para o seu bem-estar geral. 

No futuro, aprendemos a tomar as 

melhores decisões para nós mesmos e as 

formas de comunicação.  

 

Notas de Enfermeiras  

 Laura e Sarah 

Continuamos recomendando sugerir que 

os pais/ responsáveis apliquem repelente 

de insetos aos alunos em casa antes de 

sair para a escola. Não podemos 

reaplicar o spray durante o dia, a menos 

que recebamos pedidos de 

medicamentos apropriados do médico 

do seu filho. Os alunos da primeira e 

quarta séries participarão de exames de 



16 de outubro: Assembléia do Mês da 

Herança Hispânica 

17 de outubro: fotos de outono 

24 de outubro: Noite de aprendizagem de 

outono/ ceia de espaguete (mais 

informações a seguir) 

31 de outubro: Desfile de Vocabulario 

(mais informações a seguir) 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Alunos do Mês  

Jayden Garica Cruz, Sandra Sam Lucas, 

Rosalee Gonzalez Medina, Katiana 

Morales, Crystal Perez, Sherlyn Gutierrez, 

Emmaliyha Rivera, Irma Nieves, Rossy 

Ortiz-Castro, Stephanie Cac Toj, Kyle 

DePina Morreira, Janelle Garcia Martinez 

 

saúde neste outono. Se você preferir 

excluir seu filho desses exames, forneça 

ao consultório das enfermeiras uma 

cópia do formulário físico mais 

atualizado de seu filho. Incentive seu 

filho e sua família a evitar germes e 

doenças desnecessários, lavando as mãos 

com frequência!  

Congratulamo-nos com informações e 

atualizações médicas! Por favor, não 

hesite em contactar-nos a qualquer 

momento.  

____________________________ 

 

Alunos do Mês  

Aiden Guilette, Adriana Carrasquillo, 

Shawn Alvarez-Frakes, Antony Cuba, 

Dillan Guzman, Milayiah Williams, 

Davaugn Fennell, Janielys Cruz Garcia, 

Edin Chivalan Osorio, Ja’veah Chaney, 

Yahommys Santiago, Jessica 

Chacaj-Suar, Yelitza Inoa 

 

 


