Visão da Escola de
Ensino
Fundamental Dr.
An Wang

Escola de
Ensino
fundamental

A escola fundamental Dr. An
Weng Uma escola do meio
de Wang aborda um ambiente académico rigoroso,
dinâmico, e diverso, que
desenvolva a curiosidade, o
amor da aprendizagem, e um
sentido profundo da responsabilidade pessoal. Nós
Modelamos nossos valores
fundamentais de participação, respeito, integridade,
dedicação, e empatia através
de nossas práticas diárias.
Nosso objetivo é garantir que
nossos alunos sejam motivados e capacitados para
atingir seu pleno potencial
acadêmico e social.

ORGULHO
Participação-respeitointegridade-dedicaçãoempatia

365 West Meadow
Road Lowell, MA
01854
Tel: 978-937-7683
Fax: 978-937-7680
Matthew Stahl
Diretor
Gregory Passeri
Assistante de
Diretor

Programas
Especiais
Ajuste
Banda
Serviços de aconselhamento
Drama
Alunos novos no idioma ingles
Programas de intervenção em matemática e leitura
Programa para recém-chegado
Terapia ocupacional
Fisioterapia
Serviços psicológicos
Sala de recursos
Loja da escola dentro da escola
Serviços de trabalho social
Inclusão de estudantes especiais
Elocução e terapia linguística
Tutores
Confira nossa página do site!
https://www.lowell.k12.ma.us/
Pagina/25

Involvemento dos pais
Filosofia da Escola
A base filosófica da Escola Elementar
Dr. An Wang, ímã da
ciência/mathematica, estabelecida em
1993, é que todos os esforços académicos serão compreendidos como atividades do mundo real.
Os esforços são feitos para dissipar a
imagem de preconceitos culturais e
sexuais, especialmente nos campos da
matemática e da ciência. Todos os
alunos devem se tornar pensadores e
solucionadores de problemas automotivados que podem trabalhar cooperativamente uns com os outros para
adquirir as atitudes intelectuais, sociais e morais, bem como as habilidades e conhecimentos necessários
para se preparar para um mundo que
estará sempre mudando – todas as habilidades que permitirão que a próxima
geração de cidadãos seja bem sucedida
em uma era de tecnologia.



Conselho escolar local



Conneccao com os pais



Jornal Águia da escola Wang



PTO (organizacao de pais/
professores)



Programa de voluntariado



Lugar para os pais ajudarem seus
filhos com projetos escolares

Informação geral
Graus: 5-8
Número de salas de aula: 28
Relação media professor/estudante:
1/25
Zona 1

Contact information
Diretor: mstahl@lowell.k12.ma.us

Atividades escolares após escola

Assistant de Diretor:

Basquetebol

Musica Teatral

gpasseri@lowell.k12.ma.us

Pratica de Corrida

Gynasio aberto

Orientação: lroy@lowell.k12.ma.us

Aprender Boliche

Ajuda com dever de casa

Reuniao de estudantes

Publicacao de eventos

Clube de Arte

Wrestling (treinamento)

Coro musical

Voleibol

Student Council

Nos curta no facebook!!
https://www.facebook.com/lpsdwang

Horário escolar

8:00-2:50

