
 

 

Quarta-feira, 16 de junho de 2021 
 
Prezados funcionários e famílias, 
  
Espero que todos vocês estejam bem. Este foi um ano letivo para os livros dos recordes! Tem sido um 
ano muito desafiador para funcionários, alunos e suas famílias. Não tem sido um ano  fácil para ninguém, 
mas com todos os obstáculos que enfrentamos, continuamos seguindo em frente. 
 
Estou muito grata que finalmente temos sido capazes de comemorar juntos e com cuidado este final de 
ano. Para a felicidade de nossos alunos, muitas atividades dos alunos da 12ª série aconteceram sob as 
estrelas, incluindo a formatura dos alunos da 12ª série de  2021! As celebrações de graduações  estão 
ocorrendo esta semana para nossos alunos das séries K - 8. Estão sendo planejadas muitas atividades 
divertidas, por favor, certifiquem-se de que seu/sua filho/a frequentem a escola todos os dias desta 
semana para encerrarem este ano escolar sorridentes. 
 
Existem inúmeras pessoas a quem quero agradecer por suas contribuições que nos ajudaram a 
avançarmos neste ano, começando com nossos alunos, nossas famílias e nossa equipe. Agradeço seu 
enfoque, paciência e perseverança enquanto oferecemos a melhor educação possível às crianças de 
Haverhill durante este ano escolar fora do normal. Agradeço aos nossos parceiros desta comunidade por 
apoiarem aos nossos alunos e fornecerem um suporte incrível. Em particular, o YMCA, YWCA e o Boys 
and Girls Club foram heróis anônimos em manter nossos alunos seguros e famílias trabalhando ao longo 
destes últimos dezesseis meses. Quero agradecer o comitê escolar por seu apoio e pelas incontáveis 
horas de debate e deliberação que este ano exigiu. 
 
Último dia de aula - Sexta-feira dia 18 de junho de 2021 
Este dias os alunos terão apenas meio período de aula. Os alunos serão dispensados nos seguintes 
horários: 

Escola Horário de dispensa 
mais cedo 

Haverhill High School 9:30 a.m. (provas finais) 

Consentino, Hunking, Nettle, Tilton Upper, Whitter 11:05 a.m. 

Greenleaf Academy 11:05 a.m. 

Bradford, Golden Hill, Pentucket Lake, Silver HIll, Tilton, Walnut Square 11:35 a.m. 

T.E.A.C.H. at Bartlett 12:00 p.m. 

Moody School (Pre-K) 12:15 p.m. 

 
Locais para pegar refeições do Grab and Go 
Os locais de pegar refeições do  Grab and Go estão abertos de segunda a sexta-feira, das 11h00 à 
13h00, durante todo o verão, com opções nutritivas de café da manhã e almoço disponíveis para 



 

 

crianças menores de 18 anos. Nenhuma identidade ou registro serão necessários! A distribuição 
começará nesta segunda-feira dia 21 de junho nos seguintes locais: 
 

● CD. Hunking School - 480 S. Main Street 
● A.B. Consentino Middle School - 685 Washington Street 
● Dr. Paul Nettle Middle School - 150 Boardman Street 
● J. G. Whittier Middle School - 256 Concord Street 
● Haverhill High School - 137 Monument Street 

 
Outros pontos para pegar o Grab and Go serão abertos! Mais detalhes serão fornecidos! 
 
Academias de verão: 
As escolas públicas de Haverhill dedicam-se a ajudar as crianças a aprenderem durante os meses de 
verão. Neste verão, atenderemos mais de 1.200 alunos que participarão de aulas de enriquecimento e 
remediação para ajudar a preencher a lacuna que alguns podem ter experimentado neste ano letivo. A 
inscrição no programa de verão está praticamente concluída. Se precisar verificar mais  detalhes, visite 
nosso website do programa de verão em: 
 
https://www.haverhill-ps.org/summer/ 
 
Listas de leitura de verão 
As pesquisas mostram que o fator mais importante para  o sucesso da leitura é se os pais leem para 
seus filhos. Para os pais  com crianças pequenas, leiam para eles todos os dias. Espero que todos os 
alunos façam da leitura parte de sua rotina diária. A leitura de verão não só ajuda a prevenir a 
regressão das habilidades acadêmicas, como também expande o vocabulário, melhora as habilidades 
de escrita, aumenta o conhecimento geral e reduz o estresse! 
 
Listas de leitura de verão e recursos de alfabetização | Haverhill Public Schools (haverhill-ps.org) 
 
Haverhill Public Library - https://haverhillpl.org/ 
 
Haverhill Promise - https://www.haverhillpromise.com/ 
 
Jardim de infância - Turma de 2034 - Matrícula 
Você tem um filho que fará cinco (5) anos até o dia  31 de agosto? Estamos solicitando que todas as 
inscrições para o jardim de infância sejam agendadas até 1º de agosto de 2021, o que nos dará tempo 
suficiente para estabelecer horários de transporte e listas das classes. Ligue para 978-420-1951 se tiver 
alguma dúvida. Para saber mais sobre o processo e assistir a um vídeo sobre nosso programa de jardim 
de infância GRATUITO durante todo o dia, visite nosso website abaixo. 
 
https://www.haverhill-ps.org/registration/ 
 
Movendo? 
Se você estiver se mudando neste verão dentro de Haverhill ou fora do distrito, entre em contato com 
nosso Centro de Recursos para a  Família pelo telefone (978) 420-1951. 
 
 



 

 

Aprovação do orçamento de 2021-2022 
Na quinta-feira dia 10 de junho, o Comitê Escolar de Haverhill aprovou o orçamento do ano escolar de 
2021-2022. Eu queria mais uma vez compartilhar meus agradecimentos ao nosso Comitê Escolar por 
seu apoio na aprovação de um orçamento que nos ajudará a reverter a perda de aprendizagem causada 
pela pandemia. Com o incentivo financeiro do governo federal  fomos capazes de  contratar professores 
adicionais, intervencionistas de leitura e matemática, professores de educação especial, professores de 
EL e conselheiros! Além disso, como parte de nosso plano de recuperação, muitos membros da equipe 
participarão de treinamento profissional durante os meses de verão, preparando-nos para o retorno dos 
alunos à escola no outono. Estamos muito animados com esta oportunidade de atender às necessidades 
de nossos alunos após um ano tão difícil. 
 
Expansão da pré-escola Moody II 
Temos o prazer de anunciar que estamos expandindo nosso programa de pré-escola - Moody II na Main 
Street. 
Um programa pré-escolar de alta qualidade que estabelece uma base para o sucesso do aluno. Há 
fortes evidências de que a pré-escola tem efeitos positivos sobre as habilidades de matemática e de 
alfabetização de uma criança. Esperamos poder adicionar cinco salas de aula para nossos alunos mais 
jovens. Para obter mais informações, entre em contato com a Moody Preschool em 978-374-3459. 
 
Calendário escolar 2021-2022: 
O ano letivo começará da seguinte forma: 
 
Segunda-feira, 30 de agosto de 2021 - Funcionários - funcionários que trabalham 10 meses 
Terça-feira, 31 de agosto de 2021 - Estudantes - Todas as séries 1-12 Primeiro dia 
Sexta-feira, 3 de setembro de 2021 - Estudantes - Meio período de aula (alunos sairão mais cedo) 
Segunda-feira, 6 de setembro de 2021 - Todos - NÃO haverá escola - Dia do Trabalho 
Terça-feira, 7 de setembro de 2021 - Retorno do 1º ao 12º ano 
Quarta-feira, 8 de setembro de 2021 - séries pré-K e K - primeiro dia 
 
Calendário escolar aprovado pelo comitê escolar  
 

https://www.haverhill-ps.org/wp-content/uploads/2021/06/HPS2021-2022-Student-Calendar-
APPROVED-BY-SC.pdf 
 
Orientação de outono 
Esperamos no outono, sob a orientação do DESE( Departamento de Educação), retornar a um ano letivo 
normal. Espero que possamos usar as melhores práticas aprendidas neste ano e continuar a aplicá-las. 
Lavar as mãos, higienizar e manter o seu filho em casa  quando estiver  doente, isto  ajudou a limitar o 
número de alunos com gripe e resfriado. 
 
Listas de classes e suprimentos 
As indicações para o próximo ano escolar para o seu filho estarão  anotadas no boletim escolar do seu 
filho. À medida que nos aproximamos do retorno às aulas, fique atento aos e-mails de volta às aulas de 
sua escola com mais atualizações e informações. 
 
Obrigado por sua demonstração contínua de apoio e sugestões ao longo deste ano letivo. Eu realmente 
aprecio sua parceria em tudo o que fazemos pelas crianças de Haverhill. 
 



 

 

Estaremos enviando atualizações periodicamente durante o verão, portanto, verifique seu e-mail e nossa 
página na web!  https://www.haverhill-ps.org/ 
 
Para encerrar, fiquem seguros, mantenham se saudáveis e tenham um verão maravilhoso! 
  
Atenciosamente, 
  
Margaret Marotta Ed. D. 
Superintendente das Escolas 
 


