N o s s o s Va l o r e s

1.

Relações Pessoais:

Escola
Elementar
Charles W.
Morey

Estabelecer e manter relações
pessoais baseadas no respeito
e na confiança. De aluno para
professor e de funcionario para
com funcionario criara uma cultura escolar positiva e elevando
assim a aprendizagem.
2. Um poderoso Ambiente de
aprendizado:
Criar, estabelecer e facilitar a
aprendizagem eficaz em toda a
escola. Ter grandes expectativas para todos os alunos e
apoiá-los para alcançar seu
pleno potencial em todos os
aspectos da realizaçãoespecialmente acadêmicos.

130 Pine Street
Lowell, MA 01851
Tel: 978-937-7662
Fax: 978-937-7663

3. Dando poder de decisão
ao professor:
Permitir que os professores

Frederick McOsker
Diretor

tomem decisões relevantes. O
poder de uma escola vem da
eficácia de um professor.
.

Keliann Woodlock
Assistante de
Diretor

Involvimento dos pais
O maior trunfo da escola

Programas
especiais
A escola elementar Morey oferece muitos programas especiais para nossos
alunos. Estes programas incluem:





Performances estudantis
Mill City estimula programa de jardinagem



programacão escolar para o verão do
século XXI
século XXI programacão



Para depois escola

As pessoas envolvidas com a escola, professores, estudantes,
pais e funcionários são o maior
trunfo da escola. Fornecem a
cooperação e a energia essenciais para apoiar a aprendizagem de alto nível do estudante
Foco unificado em ajudar todos
os alunos a desenvolver suas
habilidades de leitura, escrita e
matemática
Passeios ou viagens para estudantes com participação dos
pais como acompanhantes
Comunidade de alunos comprometidos com o melhor que podem fazer por si mesmo

A leitura é fundamental (Rif)

Realizações escolares e prioridades

Troca de livros
Conexões de comunidade/comércios.



ClassDojo
Departamentos
Enfermagem e serviços de trabalho
social

Expectativas elevadas a respeito da realização
de todos os estudantes.

Conselho Escolar
Noites para famílias
Programa-alvo de escolaridade
Voluntários para eventos especiais
Jornal interno
Coleção de promoção
encontrada em caixas e sacolas compradas em supermercados chamados de box
top PTO
Voluntários para a escola/sala de aula

Informação geral
Classes: pre-K-4
Escola construída em 2009
Zona 1

Informações para contato
Diretor: fmcosker@lowell.k12.ma.us
Assistente do Diretor: kwoodlock@lowell.k12.ma.us
Registro Geral: Lisa Crowley
lcrowley@lowell.k12.ma.us




Instrução pequena de leitura em grupo.



Currículo e instrução baseados em padrões
basicos.

Sala de música



Parcerias com a organização comunitária local

Cafetaria/café da manhã



Ginásio
Biblioteca entretenimento
Sala de arte



Horário escolar
Partnerships with local community organization

7:30-1:50

