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26 de Agosto de 2019.

Caras Familias,
Estamos entusiasmados em recomeçar um novo ano letivo, rever os estudantes que retornam e também
conhecer os estudantes novatos. Nosso foco este ano continua sendo ajudar a construir nossa comunidade,
ensinar a todos os alunos, avaliar e fortalecer a aprendizagem dos estudantes. Através desses objetivos,
nos concentraremos fortemente na igualdade e na criação de sistemas mais igualitários para todos os
nossos alunos.
Neste verão estivemos trabalhando em várias melhorias nas instalações de todas as nossas escolas. Nossos
maiores projetos foram a atualizaçäo do sistema elétrico da Lincoln; a renovaçäo dos pisos dos ginásios
de Beachmont, Lincoln, Garfield e RHS e a criaçäo de um caminho pavimentado do estacionamento da
RHS para a American Legion Highway. Quero agradecer ao prefeito Arrigo, ao Departamento de
Trabalhos Públicos de Revere e a nossa própria equipe de manutenção, que tornaram todos esses projetos
possíveis. Também estamos trabalhando em conjunto com a Autoridade de Construção de Escolas de
Massachusetts nos primeiros passos do projeto para a construção de uma nova Revere High School.
Nossos professores também trabalharam durante o verão em programas de desenvolvimento professional
incluindo foco em estratégias de ensino para uma comunidade cultural, social e emocionalmente diversa,
assim como na prática de justiça restaurativa.
O objetivo de todo esse trabalho é garantir que todos os alunos e famílias se sintam bem vindos como
membros ativos de nossa comunidade escolar. Por favor, considere participar ativamente na organizaçäo
do PTO/PTA em sua escola, ou no Conselho de Melhorias da Escola como voluntário, ou ajudando a
escola de alguma outra forma que você puder. Sabemos que quando escolas e famílias trabalham em
conjunto, nossos alunos atingem altos níveis de sucesso. Esperamos trabalhar com vocês para que cada
criança seja bem-sucedida näo só na escola mas também além dela.
Obrigada por seu apoio e se houver qualquer coisa que vocês precisarem näo hesitem em entrar em
contato.
Meus agradecimentos,

