Nossa Visao
Abraham
Lincoln de
Ensino
Fundamental

A escola Lincoln é uma
comunidade de aprendizes ao longo da vida,
onde estudantes, educadores, famílias e membros

Os valores e a credibilidade da escola Lincoln sao:

da Comunidade são moti-

Adequando o desenvolvimento acadêmico e
caráter de cada aluno.

vados pelo crescimento
contínuo, desenvolvimento de caráter, e resultados positivos para
todos.

Incentivando o trabalho duro e os esforços em
conjunto.
Celebrando nossa diversidade de idéias,
talentos e habilidades que nos ajudam a aprender uns com os outros.
Desenvolvimento de membros solidários e
colaboradores da Comunidade.

Promover a exploração e o pensamento
crítico.

Nossa Missao
Nossa missão é AJUDAR

Promover parcerias com a família e a Comunidade para alcançar o sucesso.

300Chelmsford St.
Lowell, MA 018541
978-937-2846
Fax: 978-937-2855

TODOS OS ALUNOS &
EDUCADORES A
SUPERAR SEU POTENCIAL criando ambientes
de aprendizado
Acolhedores e desafiadores.

Dr. Ruben
Carmona
Diretor
Kayla DorseyTwumasi
Assistent e de
Diretor

Beneficios da escola

Programas
Especiais



A escola primária Lincoln
oferece muitos programas especiais para os nossos alunos.
Estes programas incluem:

A escola Lincoln orgulha-se de
ter pessoal entusiasta e profissional que trabalham cooperativamente com as nossas famílias
e comunidade para proporcionar uma ótima experiência
educacional para nossas crianças jovens.

Involvimento dos pais


Nossos pais sao ativos nas atividades escolares. Eles voluntariam
para o PTO.Conselho do site da
escola, e tambem no programa de
voluntaries de pais. Tambem
oferecemos um café para os pais
uma vez por mes.

Atividades para depois da escola

Informacção geral



CTI programa escolar para depois da escoola

Classes: PK-4



Performances estudantis



Programa escolar do sséculo XXI

Ano de construcao da escola: 1993



Programa de avós adotivos



Pratica de basquetball

Grande cidade



Programa do estudante do
mês



Clube de jogo de xadrez



Programa de robótica

Equipe da liderança do
estudante



Curso de datilografia




Assembléias escolares inteiras mensais



Programa de instrução e
personalidade na sala de
aula



Uma escola que oferece
ioga e suporte em caso de
trauma.

Informações de contato
Diretor
rcarmona@lowell.k12.ma.us
Assistente de Diretor:
kdorsey@lowell.k12.ma.us
Enfermeira da escola:

Horário escolar

8:30-2:50

