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D E NT R O  D E S TE  P R OBL E MA  

2 Atividades de férias de inverno 

3 Lembretes do terceiro trimestre 

  

  

  

Centro de mídia – Reserve o seu 
livro da biblioteca 

Accelerated Reader:  Os alunos devem ser 

capazes de acessar o Renaissance (AR) nas 

Ferramentas de Pesquisa da Biblioteca no 

Launchpad.  As restrições foram alteradas 

para permitir questionários em casa de 8:00 

AM to 7:00 PM diariamente.  Se um aluno 

estiver tendo problemas, por favor me envie 

um e-mail. (Camilla.finn@ocps.net) 

 
Ebooks:  Os alunos podem acessar e-books 
usando sua biblioteca virtual Entrar Launch 
Pad (launch.ocps.net) 
❖ Ferramentas de pesquisa de biblioteca 

aberta 
❖ Abra o Cartão da Biblioteca Virtual e 

faça login usando o número do aluno e 
a senha 

❖ Clique em Desfrute de uma seleção de 
E-Books 

❖ No menu suspenso, selecione 
OverDrive Kids Collection 

❖ Procure o título de seu interesse e 
clique em BORROW 

❖ Selecione Ler agora no navegador ou 
baixe em seu computador 

Marque o seu calendário 

Dezembro: 

 Férias de inverno – Sem escola 
12/21 – 1/4 

 

Janeiro 

 Início da Terceira Nove Semanas – 
1/5, alunos voltam para a escola. 

 Boletins Go Home – 1/13 

 Feriado de Martin Luther King Jr. – 
Escola fechada – 1/18 

 

Fevereiro 

 Feriado do Dia do Presidente – 
2/15 – Sem escola. 

 

Marcha 

 Dia de trabalho do professor, 
feriado do aluno – 3/12 

 Férias de primavera – 3/15-3/19 
Sem escola. 
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Para acessar os Tumblebooks, basta 
selecioná-lo em vez de OverDrive Kids 
Collection no menu suspenso. 
 
Se você estiver usando um tablet ou 
telefone, você deve baixar o aplicativo 
Launchpad (Distrito escolar: OCPS) 
 
Para verificar se um título é um livro de RA, 
vá para: 
http://www.arbookfind.com/default.aspx. 
 
 

 

 

 

Férias de inverno, leitura e 

atividades matemáticas  

Os alunos podem continuar a praticar suas 

habilidades de leitura e matemática. Aqui 

estão algumas idéias de atividades para 

apoiar a aprendizagem dos alunos durante as 

férias de inverno.  

Matemática 

 Todos os alunos têm acesso ao 

iReady. Os alunos podem continuar a 

atingir sua meta semanal, 45 minutos.  

 Os alunos do 2º ao 5º ano têm acesso 

à matemática Reflex no Launchpad. A 

recomendação é que os alunos 

pratiquem 15-20 minutos por dia. 

 • Os alunos da 3ª à 5ª série têm 

acesso ao IXL.com Abaixo estão as 

atividades recomendadas para apoiar 

as habilidades que os alunos 

aprenderam durante o primeiro 

trimestre. O objetivo é que os alunos 

obtenham uma pontuação inteligente 

de 90 ou 100. Se os alunos já 

alcançaram uma pontuação 

inteligente de 90 ou 100, faça com 

que os alunos pratiquem 10 

problemas adicionais e mantenham 

sua pontuação inteligente  

o 3rd Grade: Rounding (3-P.1), 

Multiplication (3-H.6 and 3-

H.7), and (3-O.3) 

o 4th Grade: Multiplication (4-

D.10), Word Problems (4-D.11 

and 4-F.2), and multi-step 

word problems (4-E.14, 4-F.8, 

4-F.11) 

o 5th Grade: Dividing (5-D.7, 5-

D.8, 5-D.14, 5-D.16, 5-D.17) 

Lendo 

Os alunos podem continuar a praticar suas 

habilidades de leitura para apoiar seu 

aprendizado.  

 Todos os alunos têm acesso ao 

iReady, praticando 45 minutos por 

semana. 

 Os alunos podem ler um livro e fazer 

o teste AR. 

 KG - o aluno da 2ª série tem acesso 

ao Raz Kids ou Epic. 

 Alunos do 2º ao 5º ano têm acesso 

ao Reading Plus, alguns alunos 

selecionados também têm uma conta 

Capit. Os alunos podem continuar a 

trabalhar para ganhar combos no 

Reading Plus! 
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A Escola Primária Dr. Phillips terá alunos adicionais retornando ao campus no terceiro trimestre, 

terça-feira, 5 de janeiro. Dr. Phillips continuará com novos procedimentos que foram 

implementados em agosto.  
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Lembretes do terceiro trimestre – Cara a cara 

Chegada escalonada matinal 

Com um número maior de alunos chegando 
como pilotos de carro, espere um aumento do 
tráfego pela manhã. Para ajudar a aliviar o 
congestionamento, continuaremos com os 
tempos de chegada escalonados. 
 
Famílias com alunos em mais de uma série 
devem chegar durante o tempo do aluno mais 
novo. Lembre-se de que os alunos não devem 
estar no campus antes das 8h15.  
 

 8:15 am Kindergarten – 2nd Grade 

 8:25 am Pre-K and 3rd – 5th Grade 
 
Os alunos precisam chegar ao campus o mais 
tardar às 8h40, pois o sinal atrasado toca às 
8h45. 
 

IMPORTANTE: Para fins de segurança, os 
alunos devem sair pelo lado direito do 
passageiro do carro no local designado para 
entrega (calçada). Os alunos não devem sair 
do veículo até que o carro tenha passado a 
curva pelo mastro da bandeira, pois essa área 
não é visível para os funcionários. 

Procedimentos de demissão 
Com o aumento do número de alunos no 
campus, a dispensa escalonada continuará. 
Todos os alunos começarão a lavar as 
mãos antes da dispensa. 
 
Ordem de demissão: 

 Caminhantes e ciclistas - Todos os 
alunos sairão pelo corredor do 
primeiro andar. 

 Demissão YMCA para café. 
 Motoristas de ônibus / van 
 Dispensa de carros. 

 
Os alunos permanecerão em aula durante a 
dispensa. Os carros na fila de pickup serão 
pré-marcados no sistema para dispensa. 
Por favor, certifique-se de não mudar de 
faixa ou ordem quando estiver no campus, 
pois isso causará um atraso. 
 
Todos os carros devem ter a etiqueta de 
carro 2020-2021. Se você precisar de uma 
etiqueta de carro adicional, entre em 
contato com o escritório da frente.  
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Demissão atrasada 

No caso de um raio ocorrer dentro de um raio 
de 6 milhas, todos os alunos são trazidos para 
dentro para fins de segurança e os alunos não 
estão ao ar livre até que não haja nenhum 
raio dentro de um raio de 6 milhas por 30 
minutos. A Regra 30/30 pode causar uma 
dispensa atrasada onde os alunos 
permanecerão em sala de aula. Durante uma 
dispensa atrasada, os pais devem liberar o 
aluno na mesa designada sob a passarela 
coberta. Os pais devem ter sua etiqueta do 
carro e / ou documento de identidade com 
foto. 

 

Lembretes PE 

Certifique-se de que nos dias em que seu 
aluno faz EF para áreas especiais, seu aluno 
use calçados adequados para atividades 
físicas como corrida. Além disso, é 
recomendado que os alunos tragam uma 
garrafa de água para se manterem 
hidratados.  
 
 

Lembrete de máscara facial 
Os alunos continuarão a usar máscaras faciais 
que cobrem o nariz e a boca.  
 
 
 
 

 Devolução de material 

escolar 
 

Se seu filho está fazendo a transição do 
LaunchEd para o Face-to-Face, você pode 
deixar o material escolar do aluno na 
recepção na segunda-feira, 04/01, das 8h 
às 15h. Certifique-se de que o nome do seu 
aluno esteja visível nos materiais. Os 
alunos precisam trazer todos os seus 
materiais de consumo (por exemplo: livros 
iReady, livros Go Math, etc), além de seus 
materiais escolares diários.  

 

Todos os alunos precisam ter uma caixa de 
lápis / giz de cera enquanto os alunos 
levam sua própria caixa de lápis / giz de 
cera para a arte. 

 

 

 

Dr. Phillips PTA Update / 

Information 

Chamando todos os pais do Launch-Ed! 
Com os desafios que este ano letivo está 
apresentando, estamos perguntando se 
você pode nos enviar algumas fotos do dia 
escolar do seu aluno. Queremos destacar 
os alunos do Launch-Ed por meio do 
Facebook e Instagram, além de destacar o 
programa do Launch-Ed no anuário. 
 
Por favor, envie suas fotos para: 
dpes.pta.2020@gmail.com 
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