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Saudações Famílias da Whitman Middle School:

- Obrigado a todos vocês que apareceram na última segunda-feira à noite para o nosso fórum da comunidade sobre 
a proposta da nova Whitman Middle School. Houve muitas boas perguntas e discussões. O próximo fórum 
comunitário será realizado no dia 5 de dezembro às 18h30 no refeitório do WMS. São todos bem-vindos.

Se você tiver um minuto, você pode preencher uma pesquisa sobre o novo ensino médio? Pode ser 
encontrado aqui:https://www.menti.com/alw2xvt65p58/0

- Whitman Middle School Interscholastic Basketball começará em breve! Por favor, marquem em seus calendários! As seletivas 

femininas serão realizadas nos dias 6 e 7 de dezembro, das 14h30 às 16h. As seletivas para meninos serão realizadas nos dias 8 e 9 

de dezembro, das 2h30 às 4h. Todos os alunos do 7º e 8º ano podem experimentar. Mais informações a seguir.

- Aqui está uma mensagem da Whitman-Hanson Regional High School:

Os alunos do 8º ano e os pais estão convidados a participar doWhitman-Hanson Regional High School Open 
House na quinta-feira, 1 de dezembro de 2022, das 18h30 às 20h30.As apresentações serão feitas por cada 
disciplina acadêmica, bem como uma mostra de atletismo e atividades extracurriculares. Os atuais líderes 
estudantis do ensino médio estarão disponíveis para conduzir visitas ao prédio, responder perguntas e 
compartilhar suas experiências. Por favor, junte-se a nós para este evento informativo que começará no 
Centro de Artes Dramáticas Dr. John F. McEwan no WHRHS às 18h30.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo emChristopher.Jones@whrsd.org

Espero vocês no dia 1º de dezembro!

Dr. Christopher Jones, Diretor WHRHS

- A Scholastic Book Fair está chegando à Whitman Middle School! As datas da nossa feira do livro são de 28 de 
novembro a 2 de dezembro. Os alunos terão a oportunidade de vir à biblioteca para comprar livros da feira 
do livro. Há mais informações anexadas a este e-mail.

Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.com

https://www.menti.com/alw2xvt65p58/0
https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


- Chegando em 18 de novembro é o nosso Trote Anual da Turquia! Este é um evento emocionante onde todos os 
alunos participam. Pedimos a todos os alunos que mostrem seu Orgulho Panther na 6ª série vestindo vermelho, 7ª 
série vestindo branco e 8ª série vestindo preto. A corrida feminina será às 8h50 e a corrida masculina será às 9h45. Há 
uma abundância de prêmios e competições divertidas acontecendo durante o dia que os alunos podem esperar. Os 
alunos podem optar por caminhar se não quiserem correr. Todo o percurso é de 1,5 milhas.

-É imperativo que os pais liguem para a Linha de Ausência do WMS (781-618-7035, depois pressione 1) quando seu 
aluno não estiver frequentando a escola. NOTA: Sabemos que há alguma confusão com o atendimento desta linha, 
neste momento a linha de ausência do WMS indica "Sua chamada foi atendida pelo AVAYA IP Office ramal 6904 não 
está disponível, etc.." Por favor, saiba que você está acessando o WMS Ausência de linha e receberemos sua 
mensagem.

Além disso, observe: um aluno só pode ser marcado com uma falta justificada quando um atestado médico for 
encaminhado.

- As reuniões de pais serão realizadas, virtualmente, no dia 16 de novembro, das 12h às 14h, e depois das 17h30 às 19h30. Também 

no dia 17 de novembro, das 17h30 às 19h30. Você pode se inscrever no seguinte link:

https://wms.meettheteacher.com

Próximas datas:

16/11- Tarde e Conferências PM 
17/11- Conferências PM
18/11- Trote da Turquia

28/11 - Dia de Retomada de Fotos

05/12- Fórum da Comunidade #3 WMS Cafeteria

Tenha um ótimo resto de semana,

Brandon Frost
Diretor
Escola Secundária Whitman

https://wms.meettheteacher.com

