Agosto de 2018
Caro Pai/Guardião da Série 9,
Na Quinta-Feira, 23 de Agosto de 2018, a Escola Técnica Keefe irá realizar um Dia de Orientação da Série 9 para todos
os Alunos da Classe de 2022. Este programa irá ter lugar entre as 7:30 e as 11:30 da manhã e o transporte será
proporcionado por meio do ónibus escolar. Será oferecido um almoço ao corpo docente e alunos da Série 9 antes do fim
do programa, previsto para as 11:30 da manhã.
Este programa irá proporcionar aos alunos da série 9 a oportunidade de se encontrarem com os seus colegas e
professores e para se familiarizarem com as instalações escolares antes do início do ano escolar. O nosso objetivo é
responder a todas as questões para que, todos os novos alunos se sintam muito confortáveis no primeiro dia oficial da
escola: dia 27 de Agosto de 2018.
Gostaria igualmente de aproveitar esta oportunidade para convidar todos os Pais da Série 9 para uma
apresentação na Quarta-Feira, dia 6 de Setembro, às 6:00 da noite no nosso Auditório. Nesta noite, a
administração irá rever a informação que foi fornecida aos alunos no Dia da Orientação. Gostaria que estivesse presente
para se inteirar acerca dos primeiros dias do seu filho na Keefe Tech. Esta é também uma oportunidade para obterem
respostas a todas as questões que restarem.
Para as famílias que ainda não devolveram os pacotes de informação, por favor façam-no o mais breve possível, antes
de início do ano escolar, para que o seu filho possa fazer parte do sorteio de um cartão oferta de $50, do Natick Mall,
que terá lugar no Dia da Orientação.
Através destes esforços, o nosso objetivo é contribuir para que todos os novos alunos e seus pais se sintam confortáveis
e confiantes ao escolherem a Escola Técnica Keefe. O nosso corpo docente e a administração estão empenhados em
proporcionar aos nossos alunos uma experiência de excelente qualidade no secundário.
Por favor ligue para o Departamento da Orientação através do número (508) 416-2270 se tiver questões a colocar.
Aguardo em breve a sua visita.
Sinceramente,
Shannon Snow, Ed.D
Diretora
PS – Dentro de dias irá receber pelo correio informação adicional e detalhada acerca do horário escolar, itinerário dos
ónibus e outros documentos escolares importantes. Os horários dos alunos serão distribuídos no Dia da Orientação, em
23 de Agosto.
Anexo:
Agenda para o Dia da Orientação dos Alunos da Série 9
Itens – Os alunos devem ter para cada explorations.

AGENDA DO DIA DE ORIENTAÇÃO DA SÉRIE
9
7:30AM – 8:00AM

Todos os Alunos da Série 9 devem comparecer no Auditório
para:
• Boas-Vindas
• Introdução
• Apresentação da Escola Técnica Keefe

8:00AM – 11:00AM

Visita à escola em pequenos grupos e apresentações
informativas acerca de:
•
•
•
•
•

Programas Acadêmicos
Processo da Exploração das Carreiras
Serviços de Orientação
Atividades Extracurriculares
Atribuição dos Armários

……..e de outras áreas que os nossos alunos devem conhecer antes do início da
escola
11:00 – 11:30
11:30

Lanche proporcionado pela escola
Fim do Programa

