Missão da escola

Nós, os funcionários da escola
Murkland, somos um grupo de
profissionais que compartilham uma crença comum de
que um professor experiente
pode apoiar todos os alunos
na obtenção de padrões elevados de ensino. Como professores experientes, valorizamos
uma compreensão profunda
do conteúdo e uma
abordagem comum dos padrões em um ambiente centrado para o aluno. Como equipe,
estamos empenhados em explorar a pedagogia efetiva através do plano de aula, desenvolvendo de hábitos para perceber e responder à perguntas oral e escrita dos alunos, e
incentivar os alunos a fazerem
perguntas que lhes sejam relevantes. Reconhecemos que
estes esforços só podem ser
bem sucedidos a longo prazo
se trabalharmos como um
grupo colaborativo e empenhado de indivíduos. Para esse
fim, nós nos esforçamos para
ouvir e entender uns aos outros, assumir riscos e refletir
sobre o que aprendemos, e
compartilhar o resultado final
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Sobre a escola Murkland

Programas
especiais

A escola elementar Murkland oferece
muitos programas especiais para os
nossos alunos. Estes programas incluem:

Modelo SPED de inclusão
Fisioterapia
Assistente social
Fala e terapia linguística
Educação física adaptativa
Programa de ajuste SPED
Terapia ocupacional
Imersão em inglês apropriado

Instalações
Cafeteria
Laboratório de informática
Sala de música
Ginásio
Sala de arte
Biblioteca Central

estarem preparados para o ensino médio.
Welcome to the Murkland School! The Murkland School
was built in 1993. Our lobby is welcoming and highlights
our school motto, “Expect the Best.” There are several
murals on the walls throughout the school that create a
child-friendly environment while communicating important
values.
Bem-vindos à escola Murkland! A escola Murkland foi
construída em 1993. Nosso lobby é acolhedor e destaca o
nosso lema da escola, "esperar o melhor." Temos diversos
murais nas paredes da escola que criam um ambiente criança-amigável e ao mesmo tempo comunicam valores importantes.
Nosso lema na escola Murkland é "esperar o melhor". Isto
significa que esperamos o melhor de nós mesmos, fornecendo às crianças um currículo envolvente, orientado em padrões que atenda às necessidades individuais de nossos
alunos; e esperamos o melhor dos alunos, que levam a sua
aprendizagem a sério e que se esforcem com seu potencial
na escola Murkland.
Estudantes no pré-escolar através da classe 4 são ensinados padrões de nível de grau estabelecidos pelo departamento de educação de Massachusetts.
Promovemos oportunidades de aprendizagem colaborativa
com ênfase na expressao de ideias de estudante para estudante.
As crianças são ensinadas a serem leitores atenciosos, escritores criativos, solucionadores de problemas de matemática precisos e cientistas investigadore.
Nós incutimos em crianças que o seu esforço é importante
para o seu sucesso acadêmico e que eles devem acreditar
em sua capacidade e nunca desistir.

Envolvimento dos pais


Alfabetização familiar e
Math Nights



Noites de divertimento
para família



Family Fun Nights



Voluntários
informação geral

Classes: Prek-4
Escola construída em 1993
Zona 1

Informações de contato
Director: kandriolo@lowell.k12.ma.us
Assistante do Diretor:
dper-

Temos uma equipe incrível. Eles acreditam que todos os
alunos podem aprender. Dado o tempo e a instrução
direita, sabem que os estudantes podem encontrar expectativas elevadas e padrões nivelados na classe.
Eles estão comprometidos com o sucesso individual
acadêmico e social de cada criança. Nosso objetivo é fornecer a melhor experiência educacional e apoio para os
alunos para que eles possam chegar a padrões elevados e

horário escolar

8:30-2:50

