Bem-vindos
Alunos e Famílias
Orientação para Long Branch Middle School 2021
Quinta-feira, 19 de agosto 2:00 - 6:00 pm

Equipe Administrativa LBMS
Sr. Volpe ~ Diretor Principal
Sra. Hyde ~ Diretora
Sra. Ferrara ~ Diretora
Conselheiros
Sra. Giron
Sr. Mallon
Sra. Renzo-Mazza
Facilitadores de Aluno
Sr. Castro
Sra. Montanti
Sra. Treshock

● 18 meses

○ Impacto na aprendizagem
○ Instrução
○ Bem-estar social e emocional dos alunos

● Regulamentações atuais e atualizações
○
○
○
○

Site da escola
Portal pai
Google Classroom
Nova Legislação

“Together We Can Juntos Nós Podemos Juntos Podemos”

Devolução e Retirada do Aluno

LBMS
6ª série - Os alunos
entrarão/sairão da
Indiana Avenue e
usarão a entrada
próxima ao ginásio.

Horário de Início e Término
•Café da manhã

•Entre 7h35 e 7h55
•Todos os alunos começarão a entrar na escola quando as
portas se abrirem às 7h35.
•Nenhum aluno terá permissão para ﬁcar do lado de fora ou
deixar as dependências da escola assim que chegarem à
escola.

•Todos os alunos devem comparecer à sala de aula o
mais tardar às 8h00.
•A dispensa é às 2h48 pm.

Horários do Aluno
• Leitura e escrita (80 minutos todos os dias)
• Matemática (80 minutos todos os dias)
• Ciência (80 minutos em dias alternados)
• História (80 minutos em dias alternados)
• Eletiva (40 minutos em dias alternados)
• Educação Física / Saúde (40 minutos
todos os dias)

• Almoço (40 minutos todos os dias)
*Horários do aluno só serão distribuídas depois que todos os registros de imunização forem
recebidos pela escola.*

2021-2022 Horário da campainha
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Diretrizes de classificação: o que você precisa saber

9

Componente
de
classificação

Descrição da Categoria

●

Nível 1

●

Nível 2

●

●

Nível 3

●

Os professores coletaram as tarefas formativas
e os alunos receberão notas quanto à precisão e
/ ou envolvimento ativo nessas tarefas.

As tarefas nesta categoria serão tarefas
detalhadas que são projetadas para determinar
o nível de compreensão do aluno com relação
aos tópicos abordados durante a instrução em
sala de aula.
As atribuições nesta categoria representam
tarefas nas quais os alunos demonstram sua
capacidade de transferir o conhecimento do
conteúdo para várias atividades de
aprendizagem.
As tarefas dadas nesta categoria mostrarão o
quão bem os alunos dominaram o conteúdo
ensinado durante o período de notas.
Essas avaliações serão comuns ao longo de
cada curso e serão baseadas em padrões.

Exemplos de atribuições

Peso

20%

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Faça agora
Perguntas de saída do tíquete
Verificações no meio da aula
Verificações do caderno / notas de aula
Trabalho de casa
Aplicativos baseados em tecnologia (ex: Nearpod / Peardeck)
Redação de rascunhos e / ou revisões de pares
Verificações de compreensão de leitura
Entradas de diário e / ou autorreflexão

30%

●
●
●
●
●
●

Questionário
Artigo / Análise de Cartum
Apresentações (com base em grupo, com base em tecnologia)
Discussão baseada em rubrica
Edição por pares baseada em rubrica
Questões de análise dependente de texto

●
●
●

Teste de Capítulo / Teste de Unidade
Tarefas de Performance
Projetos de Aprendizagem Baseados em Projetos: Simulações,
Baseados em Pesquisas, Baseados na Comunidade,
Apresentações
Ensaios
Escrevendo avaliações de portfólio

50%
●
●

Política de maquiagem LBMS
para atribuições ausentes /
incompletas
Política de recuperação do trabalho do aluno:

1.

Nesse ínterim, qualquer aluno que esteja faltando tarefas, independentemente de sua
média, terá duas semanas para fazer a tarefa original que faltava. A nota máxima que os
alunos podem receber será de 65 para cada tarefa em falta que for concluída. Os
alunos podem participar do Suporte aos Sábados se precisarem de ajuda para concluir
essas tarefas.

2.

Após 2 semanas, nenhuma outra tarefa do início do período de notas ao provisório pode
ser concluída para uma nota.

3.

Qualquer aluno que tiver uma nota de reprovação abaixo de 65 no final do período de
notas tem 2 semanas para fazer as tarefas perdidas desde o provisório até o final do
período de notas. Depois de 2 semanas, nenhuma tarefa pode ser entregue. Depois que
todas as tarefas forem concluídas dentro do período de 2 semanas, a nota mínima para
aprovação de 65 será obtida em cada tarefa.

Escala de classificação LBMS
Carta de Grau

Equivalente Numérico

A+

97-100

A

93-96

A-

90-92

B+

87-89

B

83-86

B-

80-82

C+

77-79

C

73-76

C-

70-72

D+

67-69

D

65-66

F

55-64

Leitura de verão
Para a tarefa de Leitura e Escrita de Verão deste ano,
criamos três tarefas separadas para cada série que
desafiarão seu filho durante o verão.

Como um lembrete, esta será a primeira tarefa a ser
entregue quando os alunos retornarem em setembro. Seu
filho pode encontrar a tarefa para sua série em nossa
página inicial do LBMS.

Perguntas Frequentes
● Fornecido no Manual do Aluno - Ele estará localizado no site da
Escola Secundária

○ Política de frequência
○ Política de Atraso
○ Uniformidade de vestido

Health Information
●Virginia Carreria

○ Enfermeira Chefe Distrital

●Nikia Blair

○ Serviços para jovens em escolas

●Michelle Baker

○ Enfermeira escolar

●Amy Rock

○ Conselheiro de Assistência ao Aluno

Os alunos não terão permissão para entrar no prédio
até que a prova de todas as vacinas seja fornecida:

○ Vacinação Meningocócica
○ Tdap (tétano, difteria, coqueluche)

Long Branch Middle School oferece os seguintes clubes emocionantes e
atividades extracurriculares para estudantes:

● Clube de debate
● Clube de cultura
afro-americana
● Clube de Teatro
● Banda de concerto matinal
● Crença básica em todas as
pessoas
● Livraria
● Música Coral
● Clube de Culinária

●
●
●
●
●
●
●
●

Clube de dança
Aliança Gay / Heterossexual
Clube Livre de Drogas
National Junior Honor Society
Jovens astronautas
Anuário
Conselho estudantil
Ajudantes naturais

Departamento Atlético
Mr. Jason M. Corley CMAA
Administrador Atlético
Mrs. Terri Roberts, Secretário de Atletismo
732.229.7300 ext. 41810
troberts@longbranch.k12.nj.us

Esportes por Temporada
Esportes de outono

Esportes de inverno

Esportes de primavera

Cruzando o país correndo
Hóquei em campo
Futebol para Meninos
Futebol para meninas

Basquete para meninos
Basquete para meninas
Líder de torcida
Luta livre

Beisebol
Softbol
Pista ao ar livre para
meninos
Pista ao ar livre para
meninas

Equipes adicionais:
Equipe de torcida competitiva
Líder de equipe
***Todos os alunos farão um TENTAR para fazer parte da equipe. Nem todo mundo que se inscreve faz
parte da equipe e / ou joga***

Procedimentos e Datas de Registro
1. Registre-se online na página do departamento de atletismo
2. Pegue formulários físicos na enfermaria da escola
3. Preencha formulários físicos e devolva SOMENTE para a enfermaria !!
***Se os formulários físicos forem entregues após a data limite, você deverá levar
o aluno ao seu médico.
DATAS DE OUTONO
22 de maio de 2021 - 6 de setembro de 2021
DATAS DE INVERNO
1º de outubro de 2021 - 8 de novembro de 2022
DATAS DE PRIMAVERA
20 de janeiro de 2022 - 21 de fevereiro de 2022

Redes Sociais de Atletismo
Like us on: FACEBOOK:
"Long Branch Athletic Department”
Follow Us on: TWITTER:
@WAVEPRIDE
Follow Us on: INSTAGRAM:
@WAVEATHLETICS
“TODOS OS PROGRAMAS PODEM SER ENCONTRADOS NA PÁGINA DO DEPARTAMENTO DE ATLÉTICO DE
LONG BRANCH / TAMBÉM NO SITE DO DISTRITO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE LONG BRANCH”

Ajuda dos pais
Tecnologia
Celulares de estudantes
Uniformes
Freqüência escolar

Siga-nos nas redes sociais

@LBMSThree
@LBMSHyde
@kferrara426

