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 Bem-vindo a Nashua! 

É importante que professores e pais trabalhem juntos durante a educação de seus 
filhos. Essas informações ajudarão você a apoiar o aprendizado do seu filho. 
 

 Pessoal da escola útil 

 
Esses quatro funcionários, além de professores em sala de aula, estarão em cada uma 

das escolas de seus filhos. Você pode ligar ou se encontrar com qualquer um desses 
membros da equipe. O  professor da ELL apoia a aquisição da língua inglesa pelo seu filho. 

 

● O orientador  pode ajudar com formulários de merenda, após atividades escolares, 
clubes, apoio financeiro para excursões de campo, e eles podem responder perguntas 
sobre qualquer necessidade escolar. 

● A enfermeira da escola está disponível para ajudar com questões médicas ou 
preocupações com a saúde do seu filho. 

● A ligação escola-casa  ajudará na comunicação, traduções em reuniões de pais e 
professores, conclusão de formulários e apoio com outros recursos familiares. 

 

Sites importantes 
 

Nashua School District (www.nashua.edu)) 
Encontre todas as informações da escola no site do Nashua School District. Você encontrará 
as informações de contato da escola do seu filho aqui. Você também pode obter todos os 
formulários escolares aqui e ver um cronograma de eventos na escola do seu filho. 
 
X2 (https://x2.nashua.edu/aspen)) 
As notas e a frequência para estudantes do ensino médio ou médio podem ser vistas online 
no X2. Entre em contato com a escola do seu filho para solicitar informações de login. Um 
professor na escola do seu filho pode ensiná-lo a usar  X2. 
 

Biblioteca Pública de Nashua (www.nashualibrary.org)) 
Visite-nos para ajudar na lição de casa, ler sugestões, atividades gratuitas, encontrar livros, 
aprender inglês, participar de Programas de Verão Fun e Early Release Day, ou  ler jornais de 
outros países, e muito mais. 
 

Centro de Aprendizagem de Adultos (www.nashuaalc.org)) 
O site tem formulários para programas pós-escola ou diversão de verão para crianças, 
existem formulários para aulas para adultos aprenderem inglês ou se inscreverem para uma 
aula sobre como usar computadores.   

http://www.nashuaalc.org/


Entrando em contato com a escola do seu filho  
 
Em Nashua, os pais são encorajados a entrar em contato com a escola. Aqui estão quatro 
razões comuns que você pode ligar ou enviar uma nota para a escola do seu filho. 

 
professor de contato 
Olá, meu nome is________________. Minha filha is_____________.  Gostaria de falar com o 
professor da ELL.  
Olá, meu nome é 
________________________________________________________________________ 
Meu filho é _______________________________________________ Gostaria de falar com o 
professor da ELL. 
 

~ 
criança está doente 
Olá, meu nome é 
___________________________________________________________________________  
Meu filho __________________________________________________________________  
Linguagem caseira 

~ 
conferência dos pais 
Olá, meu nome é 
_____________________________________________________________________  Meu 
filho é _________________________________________________________________  Eu gostaria 
de me inscrever para uma conferência de pais, por favor.  
Língua caseira  

~ 

mudança na demissão 

Olá, meu nome é 
___________________________________________________________________________ 
Por favor, deixe minha filha, 
_________________________________________________________________________ 
 *A pé para casa 
 *Pegue o ônibus ou 
 *______________________________________________ 
Língua caseira 

 
  



Relatório de progresso e boletim  
 
Professores relatam as notas dos alunos durante o ano letivo. Isso lhe dirá como seu aluno 
está indo em testes, atribuições, comportamento e participação na escola. 
 
Ensino Fundamental e Médio: 
Os alunos trazem um boletim em um envelope marrom. Os pais guardam o que está dentro 
do envelope. Os pais assinam o lado de fora do envelope e os alunos trazem o envelope de 
volta para o professor. Você pode se encontrar com o professor do seu filho e eles vão ajudá-
lo a entender o boletim do seu filho. 
 
Colegial: 
Entre em contato com a escola do seu filho para obter um login para X2  
(https://x2.nashua.edu/aspen). Os pais devem solicitar informações de login na escola de seus 
filhos. Os pais fazem login no  X2  para ler o boletim/relatório de progresso on-line. 
 
Os pais podem pedir à escola uma cópia em papel do relatório de progresso ou do boletim. 
Você pode se encontrar com o professor do seu filho e eles vão ajudá-lo a entender o relatório 
de progresso do seu filho ou o boletim.   

Conferências de Pais e Professores  
 

As conferências de pais são importantes para entender o que seu filho está aprendendo e 
como eles estão fazendo na escola. O professor também lhe dirá o trabalho escolar que seu 
filho precisa fazer em casa. É importante que você conheça o professor e faça perguntas. 
 
Ensino Fundamental e Médio: 
No outono, os professores se reúnem com os pais e falam sobre como seus filhos estão indo 
na escola. Você também pode pedir ao professor para se encontrar em outros momentos para 
responder perguntas ou preocupações sobre o aprendizado do seu filho. 

 
Ensino Médio: 
No outono e na primavera, os pais se reúnem com professores para falar sobre como seu filho 
está indo na escola. Inscreva-se para a reunião na casa aberta da escola ou ligando para a 
escola. 

 
 Casa Aberta 

 
Esta é uma oportunidade para você descobrir o que seu filho está aprendendo.  A casa aberta 
acontece no outono.  Verifique o site da escola ou o calendário distrital para ver datas e 
horários. 

 
 Excursões de campo 

 

É comum que os alunos visitem um local diferente para uma nova experiência de 
aprendizagem. São chamadas de excursões de campo. Viagens de campo são experiências 
importantes para os alunos.  As excursões de campo são feitas durante o dia escolar regular. 
 



 Os pais devem assinar um formulário de "permissão de viagem de campo".  Isso 
permite que seu filho vá em uma excursão com sua classe.  Às vezes a viagem custa 
dinheiro.  Se dinheiro é uma dificuldade, então escreva uma nota para o professor 
informando-os.  O professor geralmente encontrará uma maneira de pagar pelo seu filho. 
 

Às vezes os pais também podem ir para o campo.  Os pais ajudam a garantir que os 
alunos estejam ouvindo e seguindo as regras enquanto estão aprendendo. Avise o professor 
do seu filho se quiser ser voluntário. 

 
Transporte de ônibus escolar 

 
As escolas fornecem transporte de e para a escola se um aluno mora a duas ou mais milhas 
de distância da escola. 
 
Estudantes do ensino fundamental ou médio: 
Um passe de ônibus será enviado para sua casa antes do início da escola no outono. 
 
Estudantes do Ensino Médio: 
Os alunos são obrigados a obter uma ção escolar, a partir de seu ensino médio.  Este é o 
passe de ônibus deles para o ano letivo. 
 
Se você tiver dúvidas sobre transporte, ligue para 966-1055. 
 

Atendimento 

 

A frequência regular é crucial para o sucesso educacional.  As lições são construídas sobre a 

exposição diária.  Quando as crianças estão ausentes, isso afeta seu domínio do conteúdo.  

Perdem oportunidades de praticar conceitos, participar em discussões de classe, aprender 

com seus pares e aceitar ajuda de professores. Férias em família durante os dias escolares 

interrompem o aprendizado e colocam um aluno em desvantagem. Isso causa estresse na 

criança e diminui as oportunidades de aprendizagem. Espera-se que os alunos compareçam 

todos os dias,  a menos que estejam doentes. 

  

Hábitos escolares saudáveis 
 

• Coloque o calendário escolar na sua geladeira.  Todos os domingos à noite, reveja a 
programação da semana.   

• Entre em contato com a escola do seu filho para saber sobre as atividades escolares. 

• Elogie o bom trabalho do seu filho e exiba tarefas que ganharam notas altas na 
geladeira.  
 

• Salve o trabalho com o qual seu filho teve dificuldade. Entre em contato com o 
professor dele para fazer perguntas. 

• Apoie o aprendizado do seu filho pedindo que ele explique o que está aprendendo na 
escola. Falar sobre o que aconteceu na escola fortalece a memória de um aluno. 



• Pergunte ao seu filho sobre o dever de casa que ele tem que completar. Os alunos 
sempre têm algo que precisam fazer para a escola. 

• Verifique a mochila do seu filho para obter informações importantes da escola todos os 
dias.  Ajude seu filho a limpar e organize sua mochila toda semana.  

• Visite a Biblioteca Pública de Nashua (www.nashualibrary.org)em família; é gratuito. 
Você pode emprestar livros, filmes e música, ir a eventos para crianças, famílias e 
adultos, bem como usar computadores para o trabalho, escola ou diversão.  

• Tenha um lugar tranquilo e um tempo definido para fazer o dever de casa e ler todos os 
dias. Uma criança deve ler por 20 minutos todos os dias. As crianças que estão 
começando os leitores devem estar olhando através de livros de fotos e contando a si 
mesmos histórias sobre as imagens nos livros. Esta é uma forma de leitura precoce. 
 

 Alfândega e Normas Americanas Comuns 
 

● Ao conhecer alguém pela primeira vez, é costume apertar as mãos enquanto você se 
apresenta.  

● É uma boa prática fazer contato visual com a pessoa que está falando. 

● É apropriado pedir ajuda se você descobrir que seu filho está lutando na escola. 

● É rotina ligar para a escola se seu filho não vaiterminar porque ele está doente.  

● A papelada, telefonemas, textos e e-mails devem ser devolvidos dentro de 24 horas.   

● Você deve mostrar sua foto quando demitir seu filho cedo da escola. 

  
Biblioteca  Pública de Nashua 

A Biblioteca Pública de Nashua está aberta a todos os membros da comunidade 
Nashua. A biblioteca tem muitos programas para todas as idades, de crianças a adolescentes 
a adultos. Eles têm computadores para o público usar, bem como livros em outros idiomas 
além do inglês.  A biblioteca tem programas para alunos durante as férias de verão e durante 
todo o ano letivo.  Encorajamos as famílias a desfrutar dos maravilhosos recursos da 
Biblioteca Pública de Nashua. 
 
 

http://www.nashualibrary.org/


 
 
 O Centro de Aprendizagem para Adultos oferece aulas gratuitas de inglês para adultos.  
As aulas se reúnem de manhã ou à noite.  É necessário se inscrever.  O centro também conta 
com programas de assistência à criança, antes e depois da escola, acampamentos de férias, 
aulas de informática e preparação e testes hiSET  (High School Equivalncy Test).  Aprenda, 
cresça, prospere na ALC. 
 
O Guia do Recém-Chegado foi cultivado e produzido por Jennifer A. Chantler  e Dr. Debra A. 
St. Lawrence, professores dedicados no Distrito Escolar de Nashua.  Gostaríamos de 
agradecer ao Comitê de Conexões Culturais, uma Grande Coalizão nashua, ao Caminho 
Unido de Nashua, Jenn Hosking na Biblioteca Pública de Nashua e a Lauren  Osowski  do 
Centro de Aprendizagem De Adultos, bem como ao Conselho Escolar de Nashua pelo apoio e 
compromisso em servir a comunidade nashua. 
 


