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Saudações Famílias Whitman Middle School:

- Tenho o prazer de anunciar que lançamos nosso novo site de produtos escolares! Por favor visite https://
www.wmsgear.com/ para encomendar nosso novo equipamento Whitman Middle School!

- Se você tiver um minuto, você pode preencher uma pesquisa sobre a nova escola de ensino médio? Pode 
ser encontrado aqui:https://www.menti.com/alw2xvt65p58/0

- O 3º Fórum da Comunidade sobre a proposta da New Whitman Middle School será realizado na próxima segunda-
feira, 5 de dezembro, às 18h30. Por favor, junte-se a nós no Whitman Middle School Cafeteria para ouvir 
informações importantes sobre a nova escola. Sua voz importa!

- Nossa próxima reunião do PAC será realizada logo antes do próximo Fórum da Comunidade, no dia 5 de dezembro, a partir das 

17h30, na biblioteca do WMS. Todos são bem-vindos a participar e, em seguida, são incentivados a participar do Fórum da 

Comunidade.

- Whitman Middle School Interscholastic Basketball começará na próxima semana! Por favor, marquem seus calendários! As seletivas 

femininas serão realizadas nos dias 6 e 7 de dezembro, das 14h30 às 16h. A seletiva para meninos será realizada nos dias 8 e 9 de 

dezembro, das 14h30 às 16h. Todos os alunos da 7ª e 8ª séries podem experimentar. Existem folhetos disponíveis no escritório para 

os alunos pegarem, e as informações foram postadas no Facebook e enviadas por e-mail.

- Teremos um exercício de bloqueio,apenas para funcionários , depois da escola em 6 de dezembro. Os únicos alunos que 
estarão na escola neste momento serão as meninas para a seletiva de basquete, que será realizada no ginásio. Os professores 
estarão principalmente na ala acadêmica, e não interferirão nas atividades do ginásio. Nenhum outro aluno deve estar depois 
da escola durante nosso treinamento. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com o escritório 
principal.

- A Scholastic Book Fair foi um grande sucesso na semana passada! Obrigado por seu apoio a este 
programa e também por apoiar nossos alunos com a leitura.

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

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


- Nossos clubes After-School terminaram, mas foram um grande sucesso. Obrigado pais, alunos e funcionários! 
Estaremos iniciando nossa segunda rodada de clubes pós-escola durante o início de janeiro, quando retornarmos 
das férias.

- Temos tido um problema crescente com os Chrombooks dos alunos - alunos esquecendo-os ou esquecendo-se de 
carregá-los. Trabalhe com seu aluno para ajudá-lo a se preparar para a escola todos os dias com um Chromebook 
funcional. Se seu aluno perdeu um carregador do Chromebook, sinta-se à vontade para comprar um carregador 
substituto na Amazon ou pagar a taxa por meio de nosso departamento de tecnologia e obter um carregador 
substituto conosco. Agradecemos sua ajuda com este assunto.

Próximas datas importantes:

5/12- Fórum da comunidade nº 3 WMS Cafeteria 
23/12- Liberação antecipada

Tenha um ótimo resto de semana,

Brandon Frost
Diretor
Escola Secundária Whitman


