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Programas
Especiais
A escola elementar Greenhalge oferece muitos programas especiais para os
nossos alunos. Estes programas incluem:
Assembléias escolares
Premio para o melhor aluno
Premio para aluno sem faltas na escola
Feiras de livros
Armário do Catie

Valores da escola
A nossa dedicada equipe escolar,
juntamente com o envolvimento
comprometido dos pais, forma uma
parceria sólida para promover a
alta realização para todos os
alunos. Nós nos esforçamos para
fornecer uma comunidade escolar
seguro, onde todos os alunos são
desafiados por um currículo rigoroso. Nossa escola e famílias trabalham juntas para garantir que
todos os alunos atinjam altos padrões acadêmicos, pensem criticamente, resolvam problemas,
demonstrem responsabilidade pela
aprendizagem e se tornem membros produtivos e contribuintes da
nossa comunidade escolar.

Sexta-feira amigos-quinzenal
PBIS (cinco estrelas Bazaar e celebração)
Café da manha para o melhor estudante

Instalações
Ginásio
Parque para criancas
Cafeteria
2 salas de arte
2 salas de música
Aro ao ar livre
Ginásio com regulmento

Performa escolar e prioridades
A escola usa PBIs, uma abordagem para melhorar
a capacidade das escolas para educar todas as crianças através do desenvolvimento de pesquisas
baseadas, em toda a escola, e sistemas de suporte
de sala de aula que resultam em escolas mais seguras e eficazes. O processo concentra-se em
melhorar a capacidade de uma escola para ensinar
e apoiar o comportamento positivo para todos os
alunos. PBIS inclui procedimentos escolares e processos destinados a todos os alunos e todos os funcionários em todas as configurações. É uma
abordagem para a criação de um ambiente de
aprendizagem seguro e produtivo, onde os professores podem ensinar e todos os alunos podem
aprender.

Involvemento

dos pais



Caixa tops concorrência



PTO (organizacao de pais voluntarios para a escola)



Conselheiro na escola



Bem vinda a diversao em familia

Informação geral
Classes: pre-K-4
Escola construida em 1994
Zona 2
Escola titulo 1
Concessão de ½ milhão dólares do receptor

informações de contato
Diretor: jneary@lowell.k12.ma.us
Assistant e de Diretor:
mronan@lowell.k12.ma.us

horário escolar

7:40-2:00

