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Phone: (407) 354-2600    Fax:  (407) 354-2606 
Christine Rogers – Principal 

Nicole Hargrett – Assistant Principal 
 

Queridas famílias da Dr. Phillips, 

 

Eu queria destacar os próximos eventos para as segundas nove semanas, além de alguns lembretes. 

Todos os alunos trabalham no iReady durante o dia escolar. O objetivo semanal em matemática e leitura é que 

os alunos obtenham 45 minutos em cada disciplina. Não é recomendado que os alunos ultrapassem 60 minutos. 

Você pode verificar o progresso de seus alunos no final da semana, solicitando que eles se conectem ao iReady 

através do Launchpad. Uma vez logado, peça ao aluno que selecione a matéria e clique no botão "Meu 

progresso". 

 

Todos os alunos são incentivados a ler todas as noites por pelo menos 20 minutos. Os alunos que lêem livros 

AR (Accelerated Reader) são incentivados a fazer o teste de AR na escola. 

 

Próximos eventos / atividades 
 

Outubro 

 10/25 Trunk or Treat 17:00 - 19:30. Todos os níveis de ensino. Patrocinado pela PTA. 

 Os boletins de 10/28 vão para casa das primeiras nove semanas. 

 Desfile de personagens de livros 10/31 - Os alunos podem se vestir como um personagem do livro. Os 

alunos não têm permissão para usar coberturas faciais (ou seja: máscaras) ou usar armas de brinquedo. 

 

Novembro 

 11/4 Harvest Hoopla patrocinado pela PTA. 

 11/6 Noite de Reunião de Pais- Os pais podem se inscrever para uma reunião de pais com o professor do 

aluno. Envie um email para o professor do aluno para saber os horários disponíveis para reuinão. 

 18/11 Relatórios de Progresso voltar para casa. 

 11 / 18-11 / 20 - AR Store - Os alunos podem usar seus pontos AR para fazer compras na AR Store. 

 25/11 - 29/11 - Semana de Ação de Graças - Sem escola. 

 

Dezembro 

 12/6 -  passeio da 4th  série  

 12/6 -  passeio da 2nd série. 

 09/12 – Apresentação de inveno 

 23/12 - 1/6 Férias de Inverno - Sem escola. 

Para passeios de cada série, entre em contato com o professor do aluno, caso haja alguma alteração. Continue a 

verificar o Facebook, o Twitter e o site da escola para obter informações atualizadas, pois as datas e os horários 

podem mudar. 

 

Pais, se você não recebeu minhas mensagens e / ou e-mails do Connect Orange, ligue para a escola para garantir 

que seu número de telefone e e-mail estejam arquivados na conta Skyward do aluno. 

Obrigado, 

 

 

 

Christine Rogers 

Diretor - Dr. Phillips ES 


