
Dear Elementary Parents,  
  
The first quarter is rapidly coming to a close, and we would like to let you know about some of 
the upcoming events. 
  
Individual parent-teacher conferences have begun this week and will extend to October 
19.  Your child's teacher has sent you the date and time of your conference.  You will have the 
opportunity to speak to your child's teacher on a one-to-one basis and to share information 
which will help with your child's social, emotional, and academic development.  Since we only 
have 20 minutes for each conference, please be on time. You may find  this link, shared by an 
Elementary School parent, to be helpful in preparing for your meeting.  
  
Our Counselor, Ms. Fernandes, has been busy teaching all the Elementary students about the 
importance of digital citizenship. Parents will soon be invited to attend a presentation by a 
parent from 3A, Ms. Roberta Mellin, which will cover topics such as home rules, game addiction, 
and the importance of being PARENTS (Presence/Aware 
/Rhythm/Example/Nurturance/Trust/Simplicity). The presentation will be scheduled for the end 
of October, and Ms. Fernandes will soon send home more information about it.  
  
Classroom teachers have been receiving training in Coding and we're happy to report that 
Coding classes will begin the week of October 16 for 1st, 2nd, and 3rd grades.  4th and 5th 
graders started learning coding during the first quarter and are enjoying the classes given by 
Happy Code.  
  
Project-based learning (PBL) is also in full swing in the Elementary School!  This methodology 
encourages students to use and develop their 21st Century skills such as collaboration, 
communication, creativity, and critical thinking.  The projects start with a driving question, then 
the students brainstorm what they know and what they still need to learn in order to answer the 
question.  Once they have learned the content, they share the information in their group and 
present it in a creative way.  Some of the driving questions students are working on are "What 
transportation can we use instead of cars to avoid pollution?", "How can we as artists best 
represent ourselves?", and "What are school rules and why do we need them?".   
  
The Green Team, a group formed by teachers, parents, and students, continues to work hard at 
implementing new systems in order to make our school greener!  All classes now have a paper 
recycling box, students are using their own cups, and we will soon begin a recycling project in 
partnership with Light.  The more we recycle, the more discount Light will give to an institution of 
our choosing.  The Green Team will send more news on this at a later date!   
  
Students are all looking forward to Children's Week at school, which will take place October 8-
10, with different dress-up days, and culminating on Wednesday, October 10, with slide and 
trampoline fun and an Ice Cream Party in the afternoon!  5th Graders decided on the following 
themes (If your child prefers not to dress up, please send them to school in their uniform):  
      Monday, Oct. 8:  Pajamas 
      Tuesday, Oct. 9:  Famous People or Characters 
      Wednesday, Oct. 10:  Babies 
  
Of course, we can't forget that October 15 is Teacher Appreciation Day and provides us with 
the perfect opportunity to show our teachers our thanks for all they do for our children.  The 
Elementary team of teachers is very strong and we appreciate how hard they work to create 
safe, happy, and stimulating learning environments for our students! 
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 As you know, the Books Before Breakfast activity is scheduled for Saturday, October 20, from 
8:00-10:00 a.m. and the American Society will be holding their annual Pancake Breakfast from 
10:00-12:00 a.m. on the same day in case you would like to stay on for a genuine American 
breakfast. 
  
The Book Fair theme this year is Star Wars and it will take place the week of October 22-26, 
when students are scheduled for class visits. Our librarian, Mr. Gustavo, will send home more 
information soon.  
  
We will begin administering the MAP testing twice a year now. The Elementary School 
students are scheduled to take them November 5-12.  Ms. Ana Carla Scavarda will send home 
a letter with the testing details and will schedule a meeting for parents at the end of October. 
  
On November 28-December 5, parents will once again have the opportunity to meet with 
teachers at the grade-level quarterly meetings.  Please make sure you send the teachers the 
topics you would like discussed at the meeting. 
  
Other events we can look forward to this semester are the Halloween Party on October 27, 
the Thanksgiving Dinner on November 24, and the Christmas Celebration on December 
15.  Please mark your agendas.  We hope you will join us at these important community-
building events! 
  
We have the NR Trip to look forward to on February 13-17, at the beginning of next semester, 
but we need to have it all planned before the summer break.  Therefore, Ms. Ana Carla 
Scavarda will be holding a meeting at the end of October.  
  
Please be reminded that, as indicated on the school calendar, school will not be in session on 
Oct. 11-12, and Oct. 15. 
  
We look forward to our first Class Representatives meeting as soon as the voting process has 
been completed! 
  
Once again, we want to thank you for your continued partnership! 
  
Warm regards, 
Marina Vanderput 
Elementary School Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Prezados Pais do Elementary,  
 
O primeiro trimestre está terminando rapidamente, e gostaríamos de informá-los sobre os 
próximos eventos esse semestre.  
 
As conferências Individuais começaram nesta semana e se estenderão até o dia 19 de 
outubro.  Os horários já foram enviados para casa pelos professores. As famílias terão a 
oportunidade de conversar sobre seus filhos individualmente e compartilhar informações que 
ajudarão no seu desenvolvimento social, emocional e acadêmico.  Como só temos 20 minutos 
para cada família, pedimos que sejam pontuais. Achamos interessante compartilhar esse link, 
enviado por um pai do Elementary, que oferece dicas de como poderão se preparar para essa 
reunião.  
 
Ms. Fernandes, nossa orientadora, tem estado ocupada ensinando a todos os alunos do 
Elementary a importância da cidadania digital. Em breve, os pais serão convidados a 
participar de uma palestra ministrada por uma mãe da turma 3A, Srª Roberta Mellin, que 
abordará temas como regras domésticas, vícios em jogos e a importância de sermos 
"PARENTS" (Presença /Consciência /Ritmo /Exemplo /Nutrição /Confiança /Simplicidade). O 
encontro será agendado para o final de outubro e a Ms. Fernandes enviará mais informações 
sobre essa palestra.   
 
Os professores receberam treinamento em Coding e estamos felizes em informar que as aulas 
terão início no dia 16 de outubro para o 1º, 2º e 3º anos.  Os alunos do 4º e 5º anos já 
começaram a aprender coding durante o primeiro bimestre e estão aproveitando as aulas 
ministradas pela Happy Code. 
 
O Project-based learning (PBL) também está em pleno andamento no Elementary!  Essa 
metodologia incentiva os alunos a usar e desenvolver habilidades do Século XXI como 
colaboração, comunicação, criatividade e pensamento crítico. Os projetos começam com uma 
pergunta condutora, em seguida, os alunos listam o que sabem e o que ainda precisam 
aprender para responder à pergunta. Uma vez que tenham aprendido o conteúdo, eles 
compartilham as informações com o grupo e as apresentam de uma maneira criativa.  Algumas 
das perguntas com as quais os alunos estão trabalhando são: “Que transporte podemos utilizar 
além dos carros para evitar a poluição?”, “Como podemos, enquanto artistas, melhor nos 
representar?” e “Quais são as regras da escola e por que precisamos delas?”. 
 
O Green Team, um grupo fomado por professores, pais e alunos, continua empenhado na 
implementação de novos sistemas para tornar a nossa escola mais sustentável! Agora, todas 
as salas têm uma caixa de reciclagem de papel, os alunos usam seus próprios copos e, em 
breve, iniciaremos um projeto de reciclagem em parceria com a Light. Quanto mais reciclarmos, 
mais desconto a Light dará na conta de luz de uma instituição de nossa escolha.  Em breve, o 
Green Team enviará mais notícias sobre esse projeto! 
 
Os alunos estão ansiosos para a Semana da Criança, que acontecerá de 8 a 10 de outubro, 
quando poderão vir vestidos de acordo com o tema do dia. O ponto alto da semana será 
quarta-feira, dia 10 de outubro, com o pula-pula e escorrega na quadra, além da Festa do 
Sorvete à tarde! Como de costume, os temas foram decididos pelos alunos do 5o ano e serão 
os seguintes (Caso seu filho não queira vir vestido com o tema escolhido, pedimos que ele 
venha à escola de uniforme): 
 
     2a-feira, dia 8 de outubro:  Pijamas 
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     3a- feira, dia 9 de outubro:  Pessoas ou personagens famosos 
     4a- feira, dia 10 de outubro: Bebês 
 
É claro que não podemos esquecer do Dia do Professor, 15 de outubro. É a oportunidade 
perfeita de mostrar aos nossos professores nosso agradecimento por tudo o que fazem pelos 
nossos alunos. A equipe de professores do Elementary é muito empenhada e apreciamos o 
quanto eles trabalham para criar ambientes de aprendizagem seguros, felizes e estimulantes 
para nossos alunos! 
 
Como vocês sabem, a atividade Books Before Breakfast está programada para o dia 20 de 
outubro, sábado, das 8h às 10h. No mesmo dia, a American Society realizará seu Pancake 
Breakfast, das 10h às 12h, caso as famílias queiram se deliciar com um tradicional café da 
manhã americano.  
 
O tema da Book Fair deste ano é Star Wars. A feira será de 22 a 26 de outubro, quando 
acontecerá a visitação das turmas. Nosso bibliotecário, Mr. Gustavo Radelsberger,  enviará 
informações sobre o evento em breve.  
  
Neste ano escolar, o teste MAP será aplicado duas vezes por ano. Os alunos do Elementary 
realizarão o primeiro teste no período entre 5 e 12 de novembro.  Ms. Ana Carla Scavarda 
enviará um comunicado com o detalhamento do teste e agendará uma reunião para os pais no 
final de outubro na qual explicará como entender os resultados. 
 
De 28 de novembro a 5 de dezembro, os pais terão mais uma vez a oportunidade de encontrar 
os professores nas reuniões bimestrais.  Pedimos que enviem aos professores os assuntos 
que gostariam que fossem abordados no encontro. 
 
Outros eventos que podemos esperar para esse semestre são a Festa de Halloween no dia 27 
de outubro, jantar de Ação de Graças no dia 24 de novembro, e a Celebração de Natal no dia 
15 de dezembro.  Por favor, reservem as datas em suas agendas. Esperamos que se juntem a 
nós nessas importantes comemorações de nossa comunidade! 
 
A viagem ao NR acontecerá nos dias 13-17 fevereiro, no início do segundo semestre.  Por 
essa razão, teremos que ter tudo preparado antes das férias de verão. Ms. Ana Carla 
Sacavarda fará um reunião no final de outubro.  
 
Lembramos que, conforme indicado no calendário da escola, não haverá aula nos dias 11-12 
e 15 de outubro.   
 
Teremos nossa primeira reunião de Representantes de Turma assim que o processo de 
votação seja concluído. 
 
Mais uma vez, agradecemos a parceria! 
 
Atenciosamente, 
 
Marina Vanderput 
Elementary School Principal 
 


