
 

 

 

GOMES GAZETTE 

November 2019  

Principal: Ms. Gallant             Assistant Principal: Mrs. Messier 

Mensagem da escola pela  

Senhora Gallant e Sra. Messier 

Durante esta temporada de 

agradecimento, gostaríamos de estender 

nossos desejos para um Dia de Ação de 

Graças feliz e saudável e agradecer a todas 

as nossas famílias por tudo que você faz 

para apoiar nossos alunos todos os dias. 

Na A.J. A Gomes School estamos 

agradecidos pela oportunidade de educar e 

criar seus filhos para estarem preparados 

para o mundo exterior. Agradecemos o 

apoio e a dedicação que todos vocês dão 

aos seus filhos e a disposição de apoiar a 

equipe para ajudá-los a ter sucesso. 

Agradecimentos especiais 

Obrigado a todos que participaram da 

noite de aprendizagem! Nossos alunos e 

famílias desfrutaram das atividades 

matemáticas e de literatura, além de 

mimos especiais! Esperamos vê-lo em 

nosso próximo evento! 

Datas para lembrar 

1 de novembro: Assembleia do aluno do 

mês: 8:30 

1 de novembro: Despedimento antecipado: 

1:00 

5 de novembro: NÃO HÁ AULAS 

11 de novembro: Não há aulas, dia dos 

veteranos 

18 de novembro: reunião da PTO 

Notícias de EDUCAÇÃO FÍSICA 

 por Sra. Siriano's 

 

À medida que entramos na temporada 

de festas e os dias ficam mais curtos, é 

realmente importante manter bons 

hábitos de saúde para o bem-estar geral. 

5 maneiras de crescer saudável incluem: 

· Atividade física diária de pelo menos 30 

minutos por dia 

· Mudança de bebidas açucaradas para a 

água 

· Aumento de frutas e vegetais 

· Redução do tempo da tela 

(especialmente antes de dormir) 

· Dormir e ficar dormindo. 

Três dos componentes mais básicos do 

exercício incluem fortalecer o coração, 

aumentando a frequência cardíaca, 

fortalecendo os músculos através de 

movimentos repetitivos e mantendo a 

flexibilidade. Seja jogando um jogo de 

futebol, passeando ou andando de 

bicicleta ou jogando etiqueta, mantenha 

seu corpo o mais saudável e em forma 

possível e viva sua melhor vida! 

Notas da enfermeira pela 

enfermeira 

 Laura e enfermeira Sarah 

Ao questionar se deve enviar seu filho 

para a escola ou não, lembre-se das 

seguintes diretrizes. 



27 de novembro: saída antecipada: 11:30 

28 de novembro: NÃO HÁ AULAS, Dia de 

Ação de Graças 

29 de novembro: Não há aulas 

 

Alunos do Mês 

Ahilin Gomez Tum, Alexander Molina 

Rojas, Shirley Cun Aguilar, Amy 

Portes-Mordan, Cole Estrela, Valeria 

Escobar Perdomo, Kevin Ruiz Riz, 

Jacqueline Chacaj-Saur, Rylee Sampson, 

Bryanna Antunez Gutierrez, Leonard 

Saquic, Ke’Asia Green, Jens Simaj-Sam, 

Nicky Ortiz Martell, Franco 

Mechen-Guttierez, Antonia Cruz Chach, 

Ariana Perez, Erika Grave Sam, Janelle 

Adkisson, Aiden Slavchev, Kevin Morente 

Cux, Josh Hernandes Quinones, Rae-Jaun 

Cruz 

  

 

* Febre - Uma temperatura superior a 

100.4F é considerada febre. Seu filho 

deve estar sem febre, sem o uso de 

medicamentos para redução da febre, 

por 24 horas antes de retornar à escola. 

* Vômitos e diarréia - Seu filho deve 

estar livre de sintomas por pelo menos 

12 horas antes de retornar à escola. 

*Erupção cutânea - Uma erupção 

cutânea é geralmente um sinal de uma 

doença viral. Também pode ser uma 

reação a um medicamento ou produto 

químico (planta, detergente). Se o seu 

filho tiver uma erupção cutânea 

incomum ou estiver associado a febre - 

entre em contato com o seu médico. 

Mantenha seu filho em casa até ter 

discutido a erupção com seu médico. 

* Antibióticos: Mantenha seu filho em 

casa até 24 horas após a primeira dose 

de antibióticos, para infecções do ouvido 

ou infecções na garganta. 

Você conhece seu filho melhor; por 

favor, use seu melhor julgamento. Se 

você ainda não tiver certeza, ligue para 

nós. Estamos felizes em ser outro 

conjunto de olhos e ouvidos para ver ou 

ouvir seu filho. Se o seu filho tiver algo 

contagioso, como diagnosticado pelo seu 

medico (ou seja, catapora, quinta 

doença(Eritema infeccioso) , 

estreptococo, conjuntivite, impetigo, 

coqueluche etc.), informe a enfermeira. 

Se o seu filho tiver piolhos, informe-nos! 

Nós podemos ajudar! 

 

 


