Missão da
escola

Escola
Elementar
John J.
Shaughnessy

Estudantes Motivados +
Funcionarios adequados para o ensino
+
Familia envolvida
+
Comunidade de apoio
=

A escolaridade é uma parceria

1158 Gorham St.
Lowell, MA 01852

UMA CULTURA QUE

Tel: 978-937-7657

PRODUZ CIDADAOS

Fax: 978-446-7074

RESPONSAVEIS
Susan Mulligan
Diretora
Maureen WardNault
Assistente da
Diretora

Maiores Beneficios

Programas
Especiais
A escola elementar Shaughnessy
oferece muitos programas especiais
para os alunos. Estes programas incluem:
Século XXI programa para depois da
escola
Programa de inclusão
Centros de aprendizagem para alunos
no jardim de infancia
Afiliado a um programa nacional de
fitness (exercicios)
Conferência anual dos jovens autores
Programa de reforço positivo em toda
a escola
Instalações
Sala para os pais
Sala de arte
Ginásio
Biblioteca Media Center
Sala de música
Cafeteria com area ampliada para
atividades
Área de jogo





da escola
Funcionarios experientes e capacitados
Populacao diversa de estudantes

Involvimento dos pais
Workshops(lugar para informacao)
sobre pais

Ênfase instrucional em alfabetização e matemática

ajudando os alunos



Programa de estudante dental da
comunidade da Middlesex

Pais voluntários



Varias oportunidades acadêmicas
e sociais para o envolvimento dos
pais/familiares

A missao da Comunidade da escola elementar John J. Shaughnessy e criar um aprendizado de longa
duracao.
A administracao da escola elementar John J.
Shaughnessy, funcionários, famílias e comunidade
formam uma parceria vital com o objetivo do
sucesso estudantil. Nós realizamos isso focalizando em padrões academicos essenciais, enquanto
desafiamos cada estudante para alcancar seu nivel
mais elevado de desenvolvimento. Criamos uma
atmosfera que incentiva os autoconceitos positivos,
respeitando e construindo as forças individuais dos
alunos .Responsabilizamo-nos por implementar,
reforçar e apoiar os elementos fundamentais do
ensino e da aprendizagem eficazes. Nossos alunos
estão ativamente envolvidos no processo de aprendizado, desenvolvendo a motivação intrínseca para
ter sucesso. Em última análise, através do esforço
e empenho da nossa parceria, os alunos da escola
John J. Shaughnessy serão aprendizes e cidadãos
responsáveis por toda a vida.

Conselho no local da escola
PTO (organizacao de pais e professors
sem fins lucrativos)
Pais voluntários
Carta periodica dos acontecimentos
novos na escola

Informacoes Gerais
Grades: Pk-4
Escola construida em: 1991

Zone 2

Informacao de Contato
Diretor:
smulligan@lowell.k12.ma.us
Assistente de Diretor:
mward@lowell.k12.ma.us

horário escolar

9:10-3:30

