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Carta do

Feliz outono!
O tema deste boletim é: “Aprendizes de Inglês de Everett Alcançando
Novas Alturas” por causa do trabalho inspirador que estamos vendo dos
nossos Aprendizes neste ano letivo, e é apenas o começo! Nossa
comunidade de aprendizes de inglês também está "alcançando novos
patamares" com o numero de inscrições! Já temos 1.992 aprendizes de
inglês em Everett nas séries pré-escolar até 12ª!
Ao longo desta edição, você verá exemplos de Aprendizes envolvidos em
projetos de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) que
exigem resolução criativa de problemas e muita colaboração em grupo. Os
aprendizes de inglês prosperam nessa área.
Você também verá exemplos de aprendizes de inglês fazendo
apresentações em grupo para seus colegas, criando sites e robôs e
desenvolvendo sua escrita. Além disso, os alunos de inglês estão
envolvidos em habilidades de carreira no modelo de
academia do ensino médio, incluindo carpintaria e culinária.
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Nas escolas Lafayette, Parlin, Whittier e Keverian,
continuamos a aumentar nosso modelo de co-ensino.
Nessas escolas, nossos aprendizes de inglês recebem
instruções de um professor da sala de aula e de um de
inglês como segunda língua (ESL) na mesma sala. Os
resultados me impressionam todos os dias. Nossos
aprendizes de inglês estão trabalhando com o mesmo
conteúdo que os alunos que não são de inglês em suas
séries. Eles estão envolvidos e animados para trabalhar com
seus colegas.
November
•
Espero que você visite a escola de seu filho para
conferências e eventos especiais durante todo o ano, •
para poder ver o trabalho deles e ouvir o orgulho do
professor por suas realizações. Sinto-me feliz por vêlos em ação todos os dias.

11th: No School
12th: report cards sent home
Parent/Teacher Conferences 6:00-8:00 p.m.
• 13th: Parlin School
• 14th: Webster School

Saudações,

•

Anne Auger
Diretora de Aprendizado de Inglês

23rd: Everett High School Theater Show
6:30 p.m. $5 students $10 adults

•

27th: School dismissed at 12:00 p.m.

•

29th: No School
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Parlin School

Noite da família dos aprendizes de inglês
As famílias dos aprendizes de inglês puderam desfrutar de recursos, comida, sorteios, jogos e
prêmios na Noite da Família EL na Escola Parlin em 10 de outubro de 2019. As famílias
aprenderam sobre o nível de inglês de seus filhos e as metas de crescimento da escola para
cada aluno. As crianças participaram de jogos de matemática, ciências e vocabulário para
mostrar o desenvolvimento do inglês. Os pais se inscreveram para aulas de inglês gratuitas e
conheceram os professores de seus filhos.

Ruan Barbosa De Assis and Ricardo Barbosa
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Os aprendizes de inglês da High School de Everett
constroem o site do Departamento de EL
Sarah Bittermann
No outono de 2018, cerca de 40 aprendizes de inglês se inscreveram para fazer Ciência da Computação. Para muitos
deles, essa foi a primeira aula de informática. Começamos no início com "Como podemos definir um computador?"
Para criar um site, nossos alunos começaram devagar, primeiro codificando um parágrafo simples em uma página da web.
Os alunos então perguntaram: "Como altero a cor?" Usando o recurso gratuito de biblioteca on-line, os alunos começaram
a aprender a construir um site.

DESIGNING THE WEBSITE
Construindo o website: Nam Dang,
Rafael Morales Acosta, Kenneth
Flores Flores, Gustavo Costa com a
Srta. Bittermann (Credito pela foto:
Oliur Rahman)
)

Depois de ver o impressionante trabalho em que os aprendizes de EL que estão cursando Ciência da Computação
estavam trabalhando, a Sra. Auger perguntou se poderíamos criar o site do Departamento de EL como nosso projeto final.
Nós aceitamos! Primeiro, os alunos usaram um papel grande para planejar cada página do site e organizaram as
informações que iriam para cada página. Os alunos decidiram em um estilo de site. Eles olharam os sites publicados como
exemplos.
O produto acabado:
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Conheçam a nossa Equipe da High School de Everett!

Brittany Hay
English Learner Department Head
Srta. Hay está animada por
ingressar nas Escolas Públicas
de Everett como Chefe do
Departamento de Inglês. Ela
era professora de aprendizes
de inglês das escolas públicas
de Lawrence antes de passar
para um papel de treinadora

Aprendizes de inglês em carreira e educação técnica na
High School de Everett
Por Brittany Hay

Como parte do novo modelo de academia da High School de Everett, todos os alunos da 9ª
série participam de uma aula chamada Exploratória durante o primeiro período. Esta classe
permite que eles experimentem cada um dos cursos de Carreira e Educação Técnica (CTE)
por sete dias. Na culinária, os aprendizes de inglês estão aprendendo todas as técnicas
necessárias para fazer omeletes leves e tenros. Na aula de Construção, os alunos aprendem
a importância da segurança antes de trabalhar com os exercícios. Com os óculos de
segurança, os alunos usam a fita métrica para planejar onde precisam ir os parafusos antes
de praticar com a broca. No final do primeiro ano, os alunos escolherão a Academia de
Carreira que gostariam de ter para o restante da experiência no ensino médio .
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Luis Santizo Coronado, Aadit Manandhar and Estefani Sorto with Mr. Pierce

In Culinary, the English Learners are
learning all the techniques necessary for
making soft and tender omelets. In
Construction class, students are taught the
importance of safety before working with
drills.

Carrmen Sorto Quintanilla with Chef Kaminsky
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Rixy ReyesOseguera
Coordenadora
de Pais dos
Aprendizes

Srta. Reyes-Oseguera é a coordenadora dos
pais de aprendizes de inglês de todo o distrito
das Escolas Públicas de Everett (EPS). Ela
trabalha no sistema escolar e na comunidade há
mais de 20 anos. A parte favorita do seu trabalho
é ajudar e educar os pais sobre o envolvimento
dos pais e estratégias para envolver e apoiar os
alunos fora da escola. A Srta. Reyes foi parte
integrante do sucesso da Noite da Familia de EL,
e sempre vai além do esperado para alcançar os
pais da nossa comunidade.

Adrienne Supino
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Aprendizes de Inglês da Escola Madeline English: Semana de STEM
Pela Srta. Adrienne Supino

Estudantes de todo o estado de Massachusetts se tornaram cientistas, participando da
semana anual de STEM do estado, e os aprendizes de EL na Escola Madeline English não
foram exceção! Adotando uma abordagem prática de matemática e ciências, os alunos do
ensino médio do EL criaram fisicamente soluções práticas para os problemas do mundo real.
Concentrados na questão da poluição por plásticos, os alunos de EL da 6ª série passaram a
semana pesquisando essa preocupação séria da vida real. A semana culminou na criação de
máquinas que serviriam para remover plásticos da água. Alunos de EL da sétima série e exaprendizes também sujaram as mãos, projetando e construindo paraquedas que flutuariam
suavemente um ovo até o chão sem quebrá-lo! Demonstrando fortes habilidades de
raciocínio crítico e inovação, os alunos do EL e ex-alunos do EL criaram projetos fantásticos

Michael Andrade

Giovanna Martins and Adam Aitmessaoud Vaca
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Aprendizes de Inglês da Escola Keverian: Semana de
STEM
Pela Srta. Paola Alzate

Os aprendizes de inglês da 7ª série da
Escola Keverian de todos os níveis
trabalharam em vários projetos STEM
por uma semana inteira. Os alunos
criaram esculturas cinéticas, como
móbil com simetria e assimetria. Ao
trabalhar no móbil assimétrico, os
alunos precisavam descobrir o centro
de equilíbrio para pendurá-los, para que
pudessem pendurar de maneira
equilibrada.
Os alunos também trabalharam
em ímãs nos quais uma cena cinética
com movimento foi criada. Outro projeto
que os alunos do EL fizeram eram
esmagáveis. As cenas esmagáveis

usaram materiais de alumínio,
papel alumínio e mostraram o
efeito do esmagamento que os
materiais tem quando aplicado
força. Os alunos também tiveram
que fazer as pás para as turbinas
eólicas girarem rápido o suficiente
para gerar energia suficiente para
alimentar um pequeno aparato de
som.Para o projeto final, os
aprendizes de EL criaram pistas
de mármore

nas quais uma bola de gude
tinha que se deslocar a pelo
menos um metro de distância
do ponto de partida. Os
aprendizes de inglês
trabalharam duro e ficaram
totalmente investidos na
criação desses projetos
divertidos de STEM.

Gandhi Mervil

Livia Munarin
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Keverian 8th Grade English Learners Protect the
Environment
By: Ms, Jean Martinez-Penque

Left: Anthony Garajou
presents his research

Below: left to right: Yasmin De
Paula, Lorena Nolasco Lemus,
Saraya Jean Baptiste and Camila
Ferreira

Os aprendizes de inglês da Escola George Keverian estão aprendendo sobre o que podem fazer para ajudar a proteger
o meio ambiente e os animais ameaçados de extinção em todo o mundo. Para praticar isso, os alunos criaram seus
próprios projetos sobre um animal em que eles estavam interessados e o que eles poderiam fazer para ajudar a
protegê-los. As figuras mostram os alunos apresentando seus projetos à turma para conscientizar esse tópico
específico. Os alunos estão alcançando novos patamares, ajudando a educar outras pessoas sobre a proteção do meio
ambiente.
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Os aprendizes de inglês da Escola Webster comemoram o outono

O outono é a época de maçãs, das folhas que mudam e, é
claro, das abóboras! Os alunos de inglês da Escola Webster
incorporaram as abóboras em projetos e atividades divertidos e
festivos. A primeira série teve um tempo maravilhoso usando
sua abóbora na classe durante o horário de matemática. Eles
fizeram um concurso para ver quem poderia prever quantas
sementes a abóbora continha! Os alunos se dividiram em
grupos e cada grupo recebeu uma pilha de sementes para
contar. No final, a turma adicionou todas as suas sementes
para obter 123 sementes! Os aprendizes de EL da segunda
série também aproveitaram o maravilhoso clima do outono e
visitaram a Fazenda Connors para escolher suas próprias
abóboras para usar como base de um projeto de relatório de
livro! Cada aluno decorou sua abóbora para se parecer com
seu personagem favorito do livro. Então eles os exibiram para
todos os pais em uma "Apresentação das Abóbora".

Leonardo Lopez

Pedro Goulart
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Os aprendizes de inglês da Whittier da 1ª série
desenvolvem sua redação
By: Mrs. Jennifer McGowan

Os alunos da primeira série da Escola Whittier têm trabalhado na redação de frases "barebone" (frases diretas)
utilizando o currículo de Expressão Escrita. Escrevemos sobre coisas vivas e sem vida. Aprendizes de todos os
níveis de EL conseguiram entender o conteúdo com uma aula em grupo integral co-ministrada pelo professor da sala
de aula e pelo professor de ESL. Todos participaram ativamente da rotulação de frases de exemplo. Então, eles
construíram sentenças originais sobre o que os seres vivos podem fazer. Suas excelentes frases "barebone" estão
em exibição no corredor da primeira série. Trabalharemos para criar sentenças mais complexas à medida que
progredirmos no currículo de Expressão Escrita este ano.

Left to Right:
Heloysa Gomes, Lavinia Andrade

Photo at right, left to right:
Eloa Sthefany Pereira

Esteban Hernandez Chacon
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Programa de Verão da Zero Robotics
Srta. Sarah Bittermann e Sr.James Santerre

Interessado em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática? O
verão de 2019 marcou o primeiro lançamento do Aprendizes de EL
Zero Robotics, um programa de verão gratuito patrocinado pelo MIT,
onde os alunos do ensino médio de Everett competiram como
equipe contra outras escolas em todo o estado e até em todo o país!
Para o desafio deste ano, os alunos tiveram que construir um
programa de computador que controlasse seu robô para navegar
pelo lixo no espaço sideral. A equipe com o código mais eficiente
teve seu código usado por astronautas reais na Estação Espacial
Internacional!
Todo verão é um novo desafio, por isso estamos sempre procurando
novos e antigos membros da equipe! Junte-se a nós enquanto
aprendemos sobre programação de computadores, lançamento de
foguetes, viagens de excursão ao MIT e muito mais!

Marvens Seide, Sushant Shrestha, Nessy Berganza Argueta

Our Mission
The mission of the Everett Public Schools is to meet the needs of every student in our diverse
learning community. The Everett Public Schools is committed to providing a safe, supportive,
challenging environment that empowers students to become productive members of society. The

Everett Public Schools collaborates with family and community to provide an environment that
nurtures the unique capabilities of each student in order for them to become responsible learners
and ethical, global citizens.

Questions or
Comments
Phone: 617-394-2400
Fax: 617-394-2408
E-mail: aauger@everett.k12.ma.us

English Learners Parent Advisory Council
The EL Parent Advisory Council is a group of EL Parents that help make recommendations for the English Learner program in Everett. We meet four times a year.
If you are interested in joining our English Learner Parent Advisory Council, please
email our EL Parent Liaison, Rixy Reyes-Oseqguera at rixyro@everett.k12.ma.us

