Dr. Phillips Elementary School
6909 Dr. Phillips Blvd., Orlando, Florida 32819
Phone: (407) 354-2600 Fax: (407) 354-2606
Christine Rogers – Principal
Nicole Hargrett – Assistant Principal

Queridas famílias da Dr. Phillips,
É difícil acreditar que começamos o terceiro trimestre. Abaixo estão datas importantes para o terceiro trimestre:


Segunda-feira 20/1/20 - Martin Luther King, Jr Holiday (a escola estara fecharada)



Quinta-feira, 23/1/20 - Honor Roll @ Chick-Fil-A das 17:00 às 20:00.



Segunda-feira, 27/1/20 - MPLC às 17:30, Reading Night às 18:00.



Segunda-feira, 17/2/20 - Feriado do dia do presidente (escola fechada)



Quarta-feira 20/3 - Quarta-feira longa com saida às 15:00.



Segunda-feira, 9/9/20 - noite da matemática às 18h.



Sexta-feira 13/3/20 - Dia do trabalho do professor / feriado do estudante



Spring Break – Marcha 16 - 20 (a escola estara fechada)

Prova ACCESS
Os alunos de ELL farão a prova ACESS durante o terceiro trimestre. O objetivo do teste é determinar o nível de
cada aluno. Os alunos são testados em ouvir, falar, ler e escrever. Com base nos resultados e nos testes da FSA,
os alunos que recebem acomodações de ELL ou podem sair do programa. O MPLC de 27/1/20 às 17h30
fornecerá aos pais mais informações.
Avaliações da FSA
Enquanto olhamos para o final do ano, os alunos das séries 3, 4 e 5 serão submetidos a testes da FSA. As
avaliações estaduais para leitura, matemática e ciências serão administradas por um período de dois dias; a
escrita será administrada em um dia. Abaixo está o calendário atual de testes da FSA:


FSA 4 º e 5 º Redação de Notas – Abril 1.



FSA 3 rd Leitura de notas – Abril 1 e 2



FSA 4 º e 5 º Leitura de notas – Pode 4 e 5.



FSA Math 3 rd 4 º e 5 º Nota – Pode 7 e 8



5 º Grade Science – Pode 11 e 12

Observe que Abril 1 e Pode 6 são quarta-feira longa com dispensa às 15:00.
Leitura
Os alunos são incentivados a continuar lendo e fazer o teste de AR na escola. Os livros podem ser retirados da
biblioteca da escola ou da sua biblioteca local. Os alunos devem ler pelo menos 20 minutos por noite em casa.
Voluntariado
Os pais interessados em se voluntariar na escola ou em acompanhar um próximo passeio, lembre-se de criar sua
conta no site Additions Volunteers.

