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Sala de aula responsivaUma mensagem de Diretor Anderson

Tem sido um revitalizante duas semanas com a azáfama de uma 
escola cheia. Os Alunos fizeram um trabalho fantástico de 
adaptação ao novo meio Ambiente. Estamos todos aproveitando 
os aspectos sociais positivos proporcionados por um retorno ao 
almoço no refeitório. Embora o espaçamento limite um pouco os 
números de capacidade, ainda é um exemplo de um retorno à 
normalidade que todos nós estamos procurando.
Existem alguns itens e datas importantes que queremos 
compartilhar com todas as famílias do BIS.

Quarta-feira, 2 de junho - Dia um do teste de MCAS presencial
Quinta-feira, 3 de junho - Dia dois de testes de MCAS presenciais

Semana de 7 de junho - teste de MCAS para o bairro oeste
 (alunos remotos)

Quinta-feira, 17 de junho e sexta-feira, 18 de junho - Dias de 
lançamento antecipado: dispensa às 11h00 - com conferências 
conduzidas por alunos agendadas para a tarde. Todas as 
conferências conduzidas por alunos serão conduzidas por meio de 
plataformas de reunião online.
 

26 de maio 3:00 - 5:00 Reuniões da Força Tarefa

31 de maio Dia todo Sem escola

3 de junho 6:30 - 7:30 Conselho Consultivo da Comunidade

9 de junho 3:00 - 5:00 Reuniões da Força Tarefa

17 de junho ½ dia para alunos Conferências conduzidas por alunos

18 de junho ½ dia para alunos Conferências conduzidas por alunos

21 de junho ½ dia para alunos Último dia de escola

próximos eventos
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De nossas enfermeiras escolares

Barnstable Intermediate School 895 Falmouth Road Hyannis, MA 02601 Health Office Telefone: 

508-790-6460 Fax: 508-790-6435

Importante 6º Aviso aos pais da série 

Data: 5 de maio de 2021

Esta carta é um lembrete de que o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts exige que os alunos 

entrando 7º grau para ter imunizações atualizadas, incluindo o seguinte:

● Tdap Booster 

● Vacina Meningocócica - 1 dose 

Forneça ao escritório das enfermeiras a documentação de suas imunizações, bem como um exame físico 

atualizado antes do início do ano letivo. Se eles já receberam essas imunizações, por favor, dê uma cópia às 

enfermeiras este ano para que estejam prontos para começar a escola no outono.

Se precisar de ajuda para imunizar seu filho com Tdap, Meningocócica ou outras vacinas, você pode entrar em 

contato com o Conselho de Saúde Pública local em Hyannis pelo telefone 508-862-4648 ou o Conselho de 

Saúde Pública de Barnstable pelo telefone 508-375-6617 ou seu profissional de saúde da criança.

Obrigado por sua cooperação. 

Karen Pulit MSN, RN Emily Hill BSN, RN

pulit_karen@mybps.us hill_emily@mybps.us 

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
mailto:pulit_karen@mybps.us
mailto:hill_emily@mybps.us
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Olá família BIS! Meu nome é Karen Pulit e sou uma das enfermeiras do 
prédio. Sou enfermeira há 15 anos, iniciando minha carreira de enfermagem 
trabalhando no andar médico / cirúrgico do Hospital St. Luke's. Trabalhei lá 
por dois anos antes de decidir que trabalhar com crianças é onde minha 
paixão realmente estava. Isso me levou a trabalhar como enfermeira 
pediátrica por muitos anos na Falmouth Pediatrics, até que decidi me tornar 
uma enfermeira escolar em Barnstable, quatro anos atrás. Minha parte 
favorita de ser enfermeira no BIS é trabalhar diretamente com os alunos e 
funcionários. Nunca sei quem ou em que situação vai entrar pela porta do 
consultório de saúde e é isso que torna este trabalho divertido! O maior 
desafio que tive de enfrentar até agora como

enfermeira da escola é, aposto que você pode adivinhar ... a pandemia de Covid-19! O que aprendi ao observar nossa família BIS 
enfrentar esse desafio é que todos vocês são incrivelmente fortes, adaptáveis   e mais corajosos do que imaginam! Quando não 
estou trabalhando no BIS como enfermeira, gosto de ficar em casa com meu marido, Daniel, e três filhas Molly, Madison e 
Annabelle. Temos três gatos também, Reese, Muffin e Louis. Nossa coisa favorita de fazer como uma família é ir de férias, 
especialmente acampar e ir para a Disney. Eu também gosto de ler e assistir filmes. Algumas curiosidades sobre mim: 1) Tenho 
muito medo de tubarões e 2) Quando era pequeno, queria ser um lutador da WWF quando crescesse. Estou ansioso para terminar 
este ano forte e aproveitar o verão! 3

Retrato da escola - Sra. Hill (enfermeira da escola)

Meu nome é Sra. Hill e sou uma das enfermeiras do BIS. Este é o meu quinto 
ano aqui no BIS. Eu nasci e fui criado em Barnstable e me formei na BHS em 
'02. Eu fui para a escola de enfermagem na UNH e depois trabalhei na 
maternidade no Hospital Feminino e Infantil em Rhode Island por 6 anos. 
Casei-me com minha namorada do colégio (que atualmente é professora de 
ciências na BHS) em 2010 e em 2012 nos mudamos de volta para Cape. Em 
seguida, trabalhei em um consultório médico de atenção primária por alguns 
anos antes de mudar para a escola de enfermagem. Estou muito feliz por ter 
feito essa transição. Eu amo trabalhar no ambiente escolar e realmente gosto de 
conhecer tantos de nossos alunos maravilhosos!

No meu tempo livre, gosto de estar ao ar livre. Eu adoro acampar, fazer caminhadas, jardinagem,
e caminhar pelas áreas de preservação locais e praias, especialmente Sandy Neck. Meu marido e eu fizemos muitas caminhadas 
aqui na Nova Inglaterra, bem como em Dakota do Norte, Wyoming, Montana, Idaho, Washington, Califórnia e Canadá. Nós até 
mochilas todo o estado de Vermont na Long Trail! Agora que temos um filho de 2 anos, Benjamin, nossas viagens são um pouco 
menos ambiciosas, mas ainda temos muitas aventuras divertidas ao ar livre. De todas as minhas aventuras, nada foi mais 
imprevisível do que amamentar durante uma pandemia, e estou ansiosa para voltar à normalidade no próximo ano letivo!

Retrato escolar - Sra. Pulit (Enfermeira escolar)

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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Este mês, em Justiça Social, nosso programa de consultoria ofereceu uma variedade de planos de aula para 
os alunos. Aqui estão algumas idéias que foram usadas.

Compreendendo a Força e a Diversidade Nearpod

Bullying - BrainPop

Premissas- Às vezes, todos nós fazemos “suposições” com base na aparência das pessoas ou como as 
“percebemos”. Este powerpoint desafia você a identificar a carreira de uma pessoa com base em sua 
“aparência”. Como você fez? Que “suposições” você fez? Por quê?

Todo mundo é único!

4

A Assessoria deste mês está focada em Comunicação, Cooperação, Comemoração de Diferenças e Motivação. 

“Diversidade: a arte de pensar independentemente juntos.” - Malcolm Forbes, editor

Reflexão: Como você acha que nossas semelhanças e diferenças nos tornam uma 
equipe mais forte?

Escreva 3 coisas positivas que o tornam exclusivamente “você”: (1) uma tradição familiar; (2) uma atividade ou 
interesse favorito; (3) uma habilidade ou talento que você possui. Esteja pronto para compartilhar.

SEAD

Justiça social

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://share.nearpod.com/906If785hfb
https://www.brainpop.com/health/personalhealth/bullying/
https://drive.google.com/file/d/1r6cMzD6B3SQGcFnmdi7qMAutp6C3dTsm/view?usp=sharing
https://www.educationworld.com/a_lesson/03/lp294-05.shtml


Navigating
Student Success At BIS

Visit Us
895 Falmouth Road
Hyannis, MA 02601
MAP IT

Follow UsGet in Touch
Phone: 508.790.6460
Fax: 508.790.6435
anderson_james@mybps.us

O BIS Campanha de Esforço Eficaz é projetado para ensinar aos alunos a relação entre esforço efetivo e 
sucesso. As principais facetas do esforço eficaz, incluindo compromisso, foco, persistência, feedback, tempo e 
desenvoltura são explicitamente abordadas em todas as salas de aula por todos os professores em uma base 
regular. Os alunos são incentivados a estabelecer metas elevadas e dar o seu melhor, e o resultado de seu 
trabalho árduo é reconhecido e recompensado. Os professores indicam os alunos para o Prêmio Esforço 
Efetivo semanal com base em sua demonstração de estratégias de Esforço Efetivo. Dois alunos são escolhidos 
entre as indicações para receber um cartão-presente da Barnes and Noble.
 
  Aluna Motivo da Nomeação Professor (s) 

Nomeando (s) Equipe

William 
Johnson

William continua a trabalhar arduamente todos os dias. Ele é um aluno muito 
engajado e defende a si mesmo quando precisa de ajuda. Ele participa da 
discussão em classe e faz um ótimo trabalho compartilhando seu processo de 
raciocínio com a classe. Muito bem, Will !!

6 professores do 
norte 6 norte

Lucca Dias

Lucca é muito trabalha duroe estudante consciencioso! Ele é flexível e se 
adapta facilmente às mudanças. Lucca se esforça para fazer o melhor em tudo 
o que faz. Ele dedica tempo para garantir que seu trabalho seja concluído de 
forma completa e precisa. Ele é muito prestativo e está disposto a ajudar os 
outros. Continue com o grande esforço efetivo! Nós estamos tão orgulhosos de 
você!

Sra. Wall, Sra. 
Thomas, Sra. 
Burns, Sra. 
Boothe 6 norte

Kinzie Sharpe

É um prazer absoluto ter Kinzie em sala de aula. Ela trabalha muito e sempre 
faz perguntas quando está tendo dificuldade com um conceito. Sua atitude e 
energia positivas são contagiosas. Estamos muito orgulhosos de todo o seu 
trabalho árduo. Muito bem, Kinzie !!

6 professores do 
norte 6 norte

Dan Franklin

Dan tem demonstrado um grande crescimento desde o início do ano. Ele 
melhorou todas as suas notas e agora tem todas as notas A e B. Dan está 
motivado para se sair bem e faz perguntas quando precisa de ajuda. Ele 
também está disposto a compartilhar o que sabe com seus colegas se eles 
tiverem dúvidas sobre uma designação. Dan também se voluntaria para ajudar 
na sala de aula, levando a lancheira de volta para o refeitório ou fazendo 
recados. Sra. Wnek 6 leste

Giselle 
Lacerda

Em um período de educação física, Giselle consertou meu quadro de avisos, 
secou uma poça e ajudou um novo aluno a navegar no Google Sala de aula. 
Tudo sem ser perguntado! Obrigada Giselle !!! Senhor. Sarney 7 sul

Nomeados do Esforço Efetivo do BIS 

5
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Vencedores do Esforço Eficaz do BIS 

6

“Cate demonstra todas as qualidades de um aluno com esforço eficaz. Ela se 
esforça 100% em todas as suas atribuições e defende a si mesma quando 
precisa de ajuda. Ela é extremamente gentil com os outros e se orgulha de seu 
trabalho escolar. Continue a fazer grandes coisas porque você tem um futuro 
brilhante pela frente! Estamos extremamente orgulhosos de tudo o que você 
realizou até agora na 6ª série! ”

Cate Buckler, da 6 North, foi indicada pela Sra. Boothe, Sra. Thomas, Sra. Wall 
e Sra. Burns.

“Davi demonstrou esforço efetivo esta semana ao comparecer às sessões de 
ajuda e ser responsável por manter suas notas. Davi teve algumas falhas de 
tecnologia, que acabaram levando à perda de trabalho. Ele perseverou e 
recriou seu trabalho, colocando o tempo extra e o esforço necessário. ”

Davi DaSilva, da 6 South, foi indicado pela Sra. Roth.

“Dan sempre foi extremamente educado desde o início do ano. No entanto, 
notei uma mudança em Dan. No início do ano ele estava muito quieto e 
realmente não queria ajuda com os trabalhos escolares. Ele é uma pessoa 
diferente ultimamente. Ele pede ajuda e trabalha muito. Suas notas estão 
subindo ao topo! Falei com alguns de seus outros professores e eles 
concordam - Dan merece ser indicado para este prêmio. Ele trabalha muito e 
merece ser reconhecido! ”

Dan Franklin, da 6 East, foi indicado pela Sra. Doe.

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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“Johanna usou estratégias de esforço eficazes para concluir seu projeto de 
música para videogame neste mês. Ela pede continuamente feedback para se 
certificar de que está no caminho certo e aproveitou o tempo de recepção de 
quarta-feira para obter respostas às suas perguntas, o que lhe permitiu criar um 
projeto de vídeo e música de alta qualidade. Obrigado pelo seu excelente 
trabalho, Johanna - ele mostrou!” 

Johanna Esquivel Monge, do Norte, foi nomeado pela Sra. Schroeter.

“Madison é uma estudante muito trabalhadora e meticulosa! Ela se esforça ao 
máximo em tudo o que faz! Madison é uma escritora forte e criativa que faz um 
ótimo trabalho de elaboração! Madison dedica tempo para garantir que seu 
trabalho seja concluído de maneira cuidadosa e completa. Madison não tem 
medo de fazer perguntas quando não tem certeza sobre algo. Nós estamos tão 
orgulhosos dela! Continue com o grande esforço! ”

Madison McLaughlin, de 6 Norte, foi indicada pela Sra. Boothe, Sra. Thomas, 
Sra. Wall e Sra. Burns.

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
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Está na hora de fazer parceria com 
o BIS. Necessidades de BIS

2 a 3 vezes por ano escolar
Mostruários de Alunos

Eventos de carreira

1/2 hora por mês Pesquisas de família e comunidade

1 hora por mês Conselho Consultivo da Comunidade

1 hora a cada 2 semanas Membro da Força Tarefa

1 -2 horas por semana
Membro da Equipe Principal

Ajudante de sala de aula

2 ou mais horas por semana Contato com os pais / ajudante de sala de aula

BIS precisa de familiares ou membros da comunidade para nos ajudar em nossa 
comunicação oportuna com todas as partes interessadas. O objetivo para nós este 
ano é que todas as comunicações enviadas pelo BIS sejam traduzidas para que 
TODOS os membros da comunidade tenham acesso a informações oportunas no 
idioma de sua escolha. Atualmente usamos software para traduzir o trabalho; no 
entanto, nem sempre capta o sutil nuances da língua inglesa. Se você é alguém, ou 
conhece alguém, que tem este conjunto de habilidades e estaria interessado em se 
voluntariar para ajudar, por favor, avise-nos entrando em contato com o Sr. 
Anderson em anderson_james@mybps.us. Obrigada!

Nossas necessidades imediatas de nossas famílias e da comunidade

Frase de chamariz - Você tem algum tempo disponível? Você quer trabalhar com o BIS para ajudar a apoiar os 
alunos?

Comunidade Consultivo Borda

Junte-se a nós na quinta-feira, 3 de junho às 18h30 para adicionar sua voz à conversa!
Preencher essa forma para receber um link de zoom para a reunião.

O Conselho Consultivo da Comunidade é uma oportunidade 
para famílias, comunidade membros e educadores para 

trabalharem juntos e darem voz ao processo de reformulação 
da Barnstable Intermediate School.

8

Courtesy of 
comunitycounsel.au
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Na quarta-feira, 26 de abril, Jonathan Thompson de JT Chronicles conversou com a equipe 7 East sobre o 
poder da positividade e a capacidade de afetar mudanças em suas próprias vidas e nas vidas de outras 
pessoas. Ele também se concentrou na importância da comunidade. Este foi um pontapé inicial de um mês de 
duração projeto interdisciplinar de ação social acontecendo entre as aulas de Inglês e Estudos Sociais. JT 
retornará em junho para comemorar as realizações dos alunos!

JT e Sadiki Vanreel Enzo Santos, JT, Sra. Sweeney e Eden Vaught

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
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https://docs.google.com/document/d/1smO64qW0wgBy9-TeqaTROsDvlPmh3vE3Ixyfkyn5Yo4/edit?usp=sharing
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Ansioso para ensinar e aprender
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Ansioso para ensinar e aprender

7ª série de matemática os alunos estão trabalhando arduamente com seu Projeto MyMenu! Os alunos 
desenvolveram seu próprio cardápio de restaurante e estão dividindo os itens do cardápio para satisfazer as calorias 
diárias dos hóspedes.

Pré-Álgebra os alunos estão aprendendo a calcular juros simples e também a interpretar onde pagamos juros. Os 
alunos estão fazendo conexões sobre a taxa de juros e como o tempo afeta nosso dinheiro.

Anúncio: Math MCAS é 3 de junho e estamos continuamente praticando estratégias de múltipla escolha e como 
responder a perguntas de resposta aberta. 

Toda sexta-feira, os alunos estão fazendo "exercícios de matemática" para praticar nossa matemática mental com 
números racionais. Os alunos estão no nível um: adição de inteiros ou no nível dois: subtração de números inteiros.

6th North Math:Temos explorado o mundo da geometria. Os alunos têm trabalhado juntos para encontrar a área de 
diferentes formas. Estaremos trabalhando na área de superfície e volume na próxima semana. Para concluir este 
capítulo, os alunos trabalharão em um projeto de paisagismo e quintal. Continue a praticar seus fatos de 
multiplicação !!

Alunos na foto acima: Jean Tirado Baez, Lucca Dias, Kinzie Sharpe, Laylah Prado, Cheyenne Ford e 
Raphaela Rodrigues Augusto.
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Vizinhança em ação

A equipe 6 North se juntou à equipe 6 East para criar uma Story Quilt / Musician Quilt Presentation em 
homenagem ao Sr. Mick Carlon, autor de Riding on Duke's Train e professor de longa data no sistema escolar 
de Barnstable. Cada aluno escolheu um capítulo para ilustrar e resumir ou um músico da Orquestra de Duke 
Ellington para retratar e descrever por escrito. As compilações de ambas as equipes são exibidas fora do 
refeitório. Além disso, a Sra. Jenn Fredo pegou todas as colchas de história / músico e criou uma apresentação 
do Google(Clique aqui para ver Duke Ellington) . A apresentação do Google foi compartilhada no terceiro 
semestre do ELA Google Classroom dos alunos. O Sr. Mick Carlon juntou-se a cada equipe para uma Palestra 
com o Autor e respondeu a muitas das perguntas feitas pelos alunos. Foi uma experiência memorável para 
todos!

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://drive.google.com/file/d/1WjeAy3SNBvEYumLFp83qbGFykS58YrNK/view?usp=sharing
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6 North Science: 
Estamos bem em nossa unidade de ecologia! Temos falado sobre biomas terrestres, biomas aquaticos, 
sucessão ecológica e muito mais! Os alunos têm feito atividades mais práticas, incluindo a criação de 
brochuras, histórias e infográficos! No momento, estamos trabalhando em níveis de organização e criando 
nossos próprios exemplos de organização usando animais ou nossas próprias versões do BIS! Fique atento! 
Na próxima semana estaremos iniciando teias alimentares, cadeias alimentares e como a energia é transferida.

6 História do Norte:
Temos estudado civilizações antigas, começando com a região da Mesopotâmia, e agora estamos no antigo 
Egito! Aprendemos sobre o primeiro conjunto de leis escritas: o Código de Hamurabi. Em seguida, os alunos 
escreveram haicais (poemas de 17 sílabas que seguem um padrão de 3 linhas; 5 sílabas, 7 sílabas e 5 
sílabas) para expressar sua compreensão das leis. Pergunte ao seu filho sobre essas leis! Aqui estão alguns 
haicais para sua diversão.

Lucca Dias
De Hamurabi código
É um código de grande 
justiça 
Também de desespero 

Ashley Cox
Eles tinham leis malucas,
Na Mesopotâmia,
Quebrá-los, você pode 
morrer.

Vizinhança em ação

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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4/9 (Eng, Período, Porta), 16/4 (Eng, Período, Porta), 30/04 (Eng)

boletins informativos

7 leste

6 East ELA: Acabamos de ler Andando no trem da Duke de autoria do próprio Mick Carlon do BIS. Como 
atividade culminante, a Equipe 6 Leste se juntou à Equipe 6 Norte para criar uma colcha de histórias e uma 
colcha de retalhos de músicos da Orquestra de Duke Ellington. Cada aluno escolheu um capítulo para ilustrar 
e resumir ou selecionou um músico da Orquestra de Duke Ellington e escreveu uma biografia. As compilações 
de ambas as equipes são exibidas fora do refeitório. Além disso, a Sra. Jenn Fredo pegou todas as colchas de 
história / músico e criou uma apresentação do Google (clique aqui para ver Duke Ellington) O Sr. Mick Carlon 
juntou-se a cada equipe para uma Palestra com o Autor e respondeu a muitas das perguntas feitas pelos 
alunos. Foi uma experiência memorável para todos!

 ORQUESTRA DO DUQUE ELLINGTON PASSEIO NO TREM DO DUQUE HISTÓRIA 
QUILT 

Vizinhança em ação

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://docs.google.com/document/d/1VZte5okb6S5dWSA9DLFZuAZ7fhoBpuIgQnO8aZ4JyUY/preview
https://docs.google.com/document/d/1OCOghtlNwz6QsU1VzrMIs5FpABlcOfrJXgywKkvfBqc/preview
https://docs.google.com/document/d/1gh2a57kjOxWF81lVCeH_kDWqGQUxdfU3WiNDaOkzBJM/preview
https://docs.google.com/document/d/1AjCO7ybSej598esItMJDtcof1gwnixTJiNZZPjDoNQc/preview
https://docs.google.com/document/d/1frNQ6i6151vIcWOzH0pwJm9VywBr9T1BV-uXBLrj6Hw/preview
https://docs.google.com/document/d/1O-dRxgLniBvex_j7jMic1dZNrwtc4Tad9E2hzlOhb7E/preview
https://docs.google.com/document/d/1pcEJlZHqNGumOMvUpgL-Bb3e6C4-elQ3OtObCaUox-4/preview
https://drive.google.com/file/d/1WjeAy3SNBvEYumLFp83qbGFykS58YrNK/view?usp=sharing
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Vizinhança em ação

Os alunos da 7 East concluíram um projeto interdisciplinar em que criaram um contêiner de remessa para o 
chocolate para evitar que derretesse em caminhões de entrega quentes ou na porta. A maior parte do trabalho 
foi baseado em ciências, onde os alunos usaram três tipos de transferência de calor para ver se o chocolate 
estava devidamente protegido pelo isolamento que escolheram e o tamanho e a forma que calcularam para a 
caixa.Eles aplicaram habilidades de medição, aprenderam a usar novas ferramentas e construíram uma caixa 
isolada.Na história, os alunos aprenderam sobre o comércio do chocolate e as origens do chocolate. Em 
matemática, eles representaram graficamente a taxa de mudança,analisaram seus gráficos para identificar a 
Constante de Proporcionalidade, bem como determinaram quanto tempo o chocolate pode permanecer em sua 
embalagem antes de começar a derreter.Em inglês, os alunos escreveram uma carta persuasiva aos 
proprietários da Cape Cod Chocolatier persuadindo-os a escolher seu contêiner de remessa. Os alunos 
usaram dados e técnicas persuasivas para redigir suas cartas. Este projeto foi envolvente para os alunos e os 
incentivou a fazer conexões com experiências do mundo real.

7 Estudos Sociais do Leste: Os alunos concluíram um projeto GRAPES em Atenas e Esparta.
 

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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7 East ELA-Os alunos criaram poemas apagados em homenagem ao Mês Nacional da Poesia! Foi uma 
aula divertida que permitiu criatividade e escolha.

Vizinhança em ação

Taylor MacDonald 

Khyla GouldbourneYasmin Santos Lily Raposo Matt Brancaccio

Matt DeDecko Jake Atwell

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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Vizinhança em ação

Os alunos vieram para a escola na outra semana para encontrar seus cartões postais da pandemia impressos 
e exibidos no corredor 6 South, acompanhados por sua visualização de “Memória de 6 palavras” para refletir 
sua escrita em um formato pequeno! Os alunos tiveram a opção de escrever um poema, um ensaio ou um 
conto para expressar como estão lutando com a pandemia.

Em colaboração com os Arquivos de Nickerson no Cape Cod Community College, os alunos terão esses 
momentos congelados na história como fontes primárias de como era ser um pré-adolescente vivendo no 
mundo Covid-19! Imagine historiadores, pesquisadores e o público examinando seus escritos daqui a 20, 50 ou 
mesmo 100 anos!

Algumas das nossas peças já estão no arquivo! Dê uma olhada aqui!
https://nickersonarchives.omeka.net/exhibits

Ainda não viu o seu? Quero ler seus colegas de classe' peças? Dê uma olhada em nosso próprio site de 6 
South Postcards - com nossa entrevista de convidado com Rebekah Ambrose-Dalton e Dorothy Skelley dos 
arquivos! 

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://www.nickersonarchives.org/?page_id=1538
https://sites.google.com/mybps.us/6-south-pandemic-reflections/home
https://sites.google.com/mybps.us/6-south-pandemic-reflections/home
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Os alunos da 7 South têm lido The Outsiders e fazer um exame detalhado do conflito interno de Ponyboy com 
a identidade e os obstáculos sociais e emocionais da adolescência. Eles puderam fazer uma representação 
visual do poema “Hanging Fire” de Audre Lorde e realmente se mostraram à altura da ocasião!

Vídeo de Paige Huntington para representar Hanging Fire

Vídeo de Anna Schlegel para mostrar Hanging Fire

Vizinhança em ação

Trabalho de Charlie Garrity:

Trabalho de Ali Riaz: Trabalho de Shawn Fredo: Trabalho de Asha Patel:

Trabalho de 
Caroline Curley:

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://drive.google.com/file/d/112j1gFNXFn_kSFc28m1CQilF8FBCKjtg/view?usp=sharing
mailto:huntington_paige26@mybps.me
https://drive.google.com/file/d/112j1gFNXFn_kSFc28m1CQilF8FBCKjtg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msOgBtwuQfgoHwlquGZcVZC5NoRb7XSz/view?usp=sharing
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7 South criou uma lista de reprodução para sua geração. Os alunos enviaram sua escolha de música e 
explicaram por que acham que ela representa a Geração Z! Clique no slide abaixo para ver o trabalho do 
aluno.

Vizinhança em ação 

O time crossroads(Sra. Morgan, Sra. Allin, Sr. MacNeill e 
Sra. Almas) ajudaram as crianças a construir as bandejas e 
plantar as sementes em sala de aula. Encontramos um 
espaço perto da janela para que possa tomar sol. Esta 
atividade promove Hábitos de Sucesso - especificamente 
responsabilidade, já que um dos alunos é responsável por 
regar as bandejas todos os dias; e Perseverança, porque 
precisamos de continuar o regime de rega se quisermos ver 
resultados! Além disso, as crianças estão trabalhando em 
uma comunicação respeitosa e formação de equipe 
enquanto fazem esta atividade juntos.

Os dois alunos retratados são Jason Williams (à esquerda) 
e Collin Lunn (à direita).

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://docs.google.com/presentation/d/1OL1GPPYkZefdzWxe_zvqUs_b3WD0AJrfw0ayyciKWLQ/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1OL1GPPYkZefdzWxe_zvqUs_b3WD0AJrfw0ayyciKWLQ/copy
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Vizinhança em ação 

Sr. Botolino 6º ano Estudos Sociais -Os alunos passaram as últimas semanas aprendendo sobre a história 
humana desde o Paleolítico até o Império Neo-Babilônico. Os alunos criaram um história em quadrinhos 
retratando 2 cidadãos que fizeram a transição. Apreciar!

No Sr. Ferreira's 7 aula de Estudos Sociais do Sul, os alunos estão terminando sua unidade sobre a 
Grécia antiga e avançando para a Roma antiga até o final do ano! Aqui estão algumas das atividades 
divertidas que faremos durante a nossa unidade em Roma ...

● Jogo de simulação de gladiador romano!
● Julius Ceasar Murder Mystery Day!
● Projeto transcurricular com a Sra. Wadden: Construindo um Aqueduto Romano!
● Crie seu próprio mosaico romano! 
● Explorando Roma através da realidade virtual!
● Sala de fuga romana antiga! 

Professores do Sul compartilhando seu orgulho do bairro!

Construindo relacionamentos

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://docs.google.com/document/d/1_zlD4A4YyXvU-ZO64eX1qJrVP0sVPU-zGXEmJJxpAE0/edit?usp=sharing
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Fazendo conexões

20

Os alunos têm gostado de aprender xadrez 
juntos na hora do almoço Chess Club. Os 
jogos têm sido muito educativos, interativos, 
espirituosos e divertidos! Recentemente, os 
alunos desafiam uns aos outros com torneios 
semanais! Todos são bem-vindos se quiserem 
participar da diversão!

Apresentação do Aluno com STEAM- 
6 O aluno da West, Luka Santos, apresentou seu 
projeto intitulado “Overfishing” com o programa 
STEAM após as aulas, liderado pela Sra. Asheley 
Ashittey. Estamos muito orgulhosos da pesquisa e 
apresentação final de Luka para nossa comunidade 
escolar. Parabéns ao Luka e aos amigos do STEAM 
pelo trabalho bem executado!

6 West Social Studies-Continuamos nossos estudos das civilizações antigas, especificamente a ascensão 
das cidades-estados sumérias na Mesopotâmia. Durante esta unidade, nos concentramos na questão 
essencial de: “Como os desafios geográficos levaram ao surgimento de cidades-estado na Mesopotâmia?” Os 
alunos foram apresentados à sigla GRAPES, que representa of atores que caracterizam qualquer 
civilização: Geografia, Religião, Conquistas, Política, Economia e Estruturas Sociais. Depois de várias 
atividades / leituras diferentes, os alunos provaram seu conhecimento do conteúdo criando um Jamboard 
“GRAPES OF ANCIENT MESOPOTAMIA”. Clique no link para ver um exemplo. Estamos agora nos 
preparando para embarcar em nosso estudo do Egito Antigo, mas, primeiro, estamos aprendendo sobre o 
continente africano e suas características políticas e físicas.

Vizinhança em ação

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://jamboard.google.com/d/1S-LiOsPSCVKrY7S5xGn3bVKnaIZxyN13iIary9Qk8sI/viewer?f=6
https://jamboard.google.com/d/1S-LiOsPSCVKrY7S5xGn3bVKnaIZxyN13iIary9Qk8sI/viewer?f=6
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E400ABB0464C81E!592&ithint=file%2cpptx&authkey=!AOnshKSmFi6AS7w
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E400ABB0464C81E!592&ithint=file%2cpptx&authkey=!AOnshKSmFi6AS7w
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Vizinhança em ação
6 West ELA - As aulas de ELA recentemente desfrutaram de alguns lindos dias quentes de início de primavera 
juntos ao ar livre no Zoom discutindo e explorando poesia. Os alunos refletiram calmamente sobre as imagens 
e sons da natureza ao seu redor durante a aula, usando seus cinco sentidos para ajudar a construir seus 
poemas. Os alunos se expressaram de forma criativa com poesia escrita e imagens usando o Jamboard. Os 
alunos compartilharam seus projetos finais com seus colegas, apresentando suas imagens de poesia e 
palavras escritas em voz alta para outras pessoas. Foi uma bela maneira de capturar e compartilhar suas 
visões da natureza.

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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Vizinhança em ação

6 West Science - Os alunos estudam Ciências da Vida e descobrem fatores bióticos e abióticos em nossos 
próprios quintais. Em seguida, descobrimos como esses fatores trabalham juntos para criar um ambiente 
saudável em nosso ecossistema. A seguir, vimos as cadeias e teias alimentares, os habitats e como a 
mudança de um único elemento pode perturbar todo o ecossistema. Peça a seus alunos para compartilharem 
seus conhecimentos! Atualmente, estamos trabalhando para aprender mais sobre o ciclo das rochas e 
intemperismo, erosão e deposição. Veja alguns desenhos de amostra abaixo do que aprendemos sobre nosso 
meio ambiente e os componentes bióticos e abióticos com os quais o compartilhamos.

Layla Ribot

Nikolas Paula

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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Vizinhança em ação

7 Oeste - Os alunos da Sra. Mandeville e da Sra. Nickerson's Advisory participaram do concurso anual de 
Poesia para a Paz patrocinado pelos Veteranos pela Paz de Cape Cod. Os alunos escreveram poemas lindos e 
sinceros, e desejamos-lhes boa sorte! Esperamos que você goste de ler os poemas criativos e inspiradores, que 
foram escritos por nossos talentosos alunos 7W.

Ventos Balmy

por Rafael Ferias

Paz é fazer o que você ama,

seja um dia na praia

ou um passeio no parque 

Eu gosto de andar de bicicleta

passando por estradas e pontes

sentindo sopro de vento no meu rosto 

Eu também adoro passear com meu 
cachorro 

ouvir o som dele latindo 

ao som de folhas soprando

raspando na estrada.

Eu não poderia dizer que meus 
hobbies vão te trazer paz 

Mas, o seu pode trazer o melhor em 
você.

Paz

por Yann Queres

A paz nem sempre é quando você quer,

é quando você precisa

como o amor e os mares

e especialmente ao ar livre.

A paz é como uma torta de morango,

é doce e também pode te fazer feliz.

Paz

Sonhando com paz

por anjo Matias

 

Quando você está em um 

sonho

voce esta em paz

com você e seu coração.

Você não precisa se 

preocupar

sobre qualquer coisa.

Tudo que você tem que 

fazer é

sonhar um sonho

para encontrar sua paz 

interior

com você mesmo. 
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Vizinhança em ação

Matemática: Eric Crane está tentando 
persuadir sua família a levá-lo em uma viagem 
para a cidade de Nova York! 7W está 
concluindo um projeto interdisciplinar que gira 
em torno de um Projeto Matemático do Tempo 
que calculou as Medidas do Centro para prever 
a previsão do tempo para destinos de férias. 
Depois de concluir o Math Weather Project e 
escrever uma dissertação persuasiva para a 
classe do Sr. Carlon para tentar convencer sua 
família a levá-lo de férias para Nova York, Eric 
preencheu o formulário Calculando o Custo das 
Férias da Sra. O'Brien. Eric criou um orçamento 
para sua viagem; ele planeja compartilhar isso 
com sua família. Eric conseguirá persuadir sua 
família a levá-lo em uma viagem emocionante 
para a cidade de Nova York? Fique atento!

Orçamento de Eric para sua proposta de viagem à 
cidade de Nova York

Leitura: Depois de ler o artigo da NewsELA “Protegendo Palawan nas Filipinas”, Marshane Brown e Walter 
DaLuze completaram slides para demonstrar como eles podem usar pistas de contexto para identificar o 
significado de palavras desconhecidas. O trabalho em seus slides demonstra participação ativa e o uso de 
estratégias de esforço eficazes .
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Retrato de educador - Sr. Pursel (professor de ciências do 7º ano)
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Oi pessoal! Sou Brendan Pursel, professor de ciências da 7ª série no bairro 
oeste! Este é meu segundo ano como professor e meu primeiro ano no BIS. 
Eu cresci em Albany, Nova York, e vim para Cape Cod há apenas alguns 
anos depois de me formar na faculdade e estou ansioso para fazer de lá 
meu novo lar!
Atualmente estou treinando lacrosse na capa superior e recentemente 
ganhei um novo cachorrinho que estou treinando para se tornar um cão de 
terapia! No meu tempo livre, adoro passar o tempo ao ar livre com meus 
cachorros, Phoebe e Murphy, caminhando ou relaxando na água. Estou 
emocionado por trabalhar na equipe remota do BIS e aproveitando a 
oportunidade de aprender com os alunos.

Retrato de educador - Sra. Stampfl (professora de ELA do 6º ano)

Meu nome é Sra. Stampfl e sou um dos professores da equipe remota 
do Bairro Oeste para o BIS. Eu ensino inglês / artes da linguagem para 
a 6ª série. Sou professor de uma escola em Barnstable há mais de 17 
anos. Eu ensinei inglês / artes da linguagem, alunos da língua inglesa, 
tecnologia e ciência da computação na Barnstable Intermediate School 
e Barnstable High School. Eu moro em Barnstable com meu marido, 
Dennis, nossas duas filhas, Alexandra (18) e Michaela (14), e nosso 
doce Golden Retriever, Bruin. Minhas atividades favoritas fora da 
escola são passear com minha família e cachorro, fazer viagens em 
família, ler novos livros, participar dos eventos esportivos dos meus 
filhos, visitar amigos e familiares, cozinhar, fazer jardinagem e explorar 
nossas belas praias locais aqui em Cape Cod .
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Tecnologia da 6ª série

Tecnologia da 7ª série

Tecnologia da 6ª série os alunos têm trabalhado em aulas de Cidadania Digital e aprendido habilidades que os 
ajudarão por toda a vida. Enquanto fazem isso, eles também mantêm anotações em um caderno digital, que 
usaram para criar Anúncios de Serviço Público para alunos da 5ª série na forma de infográficos. Procure alguns 
produtos acabados em nossa próxima publicação no Boletim!

Tecnologia de 7ª série os alunos trabalharão em grupos para construir uma pesquisa perguntando a seus 
colegas de classe e membros da comunidade sobre suas experiências com cyberbullying. Depois de criar a 
pesquisa e fazer com que os respondentes a completem, os alunos analisaram e apresentarão seus dados. Os 
alunos usarão esses dados para criar um Anúncio de Serviço Público no final de nossa unidade de Cidadania 
Digital para educar outros alunos e combater o Cyberbullying. Procure um artefato digital dos PSAs concluídos 
no Boletim Informativo de maio.

Music Tech: Os alunos completaram seus Projetos musicais de videogame este mês. Eles criaram sua própria 
música inspirada em um videogame de sua escolha e combinaram com os visuais de um videogame usando 
Adobe Spark ou Google Slides.

Tecnologia Musical da 7ª Série
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BIS Chorus

BIS Band

Muitos de nossos BIS Chorusos alunos participaram de nosso último Zoom remoto na quarta-feira, na 
quarta-feira, 14 de abril. (veja as fotos do grupo Zoom abaixo) Fique atento ao nosso “Concerto de Primavera” 
que virá até você virtualmente este ano. Todos os alunos trabalharam muito este ano cantando virtualmente de 
casa e com máscaras na escola. Estamos ansiosos por um clima mais quente para podermos cantar ao ar livre 
em maio e junho!

Estaremos nos encontrando pessoalmente pelo restante do ano letivo nos bairros Norte, Sul e Leste. West 
continuará a se encontrar remotamente. Se você já tocou um instrumento de sopro, sopro ou percussão e 
deseja voltar à atividade, verifique o tempo da banda do seu bairro aqui:Agenda da banda A participação 
incrível será recompensada!

Bem estar

Este mês, os alunos do Wellness foram apresentados ao “treinamento 
de força”. Eles trabalharam arduamente com halteres e barras de 
peso para melhorar seus conhecimentos e compreender os benefícios 
do treinamento de força para o dia a dia.

Também comemoramos o “Dia da Terra” quando voltamos das férias. 
Os alunos participaram de uma “Caça ao Tesouro da Natureza” para 
reconhecer todas as razões pelas quais precisamos cuidar de nossa 
Terra ... terra, mar, ar e outros recursos hídricos. Continuaremos esta 
jornada extremamente importante de proteger nossa Terra nas 
próximas semanas. :)
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Arte da 7ª série

Os alunos do sétimo ano de arte terminaram um desenho em perspectiva e começaram a trabalhar em 
desenhos de retratos em grafite (lápis). A aula de perspectiva mostrou aos alunos uma das técnicas mais 
importantes para criar a ilusão de objetos tridimensionais (3D) em uma superfície bidimensional (2D); as 
coisas parecem ficar menores à medida que se afastam de nós. Aprendemos como os artistas têm aproveitado 
essa técnica para criar representações realistas do que vêem no mundo.

Em seguida, passamos para os retratos. Passamos muito tempo praticando todas as partes do rosto - os 
olhos, o nariz e a boca, todos tiveram sua própria lição e demonstração de como desenhá-los. Em seguida, 
examinamos as proporções do rosto humano e começamos a desenhar nossos retratos. Para nossa primeira 
aventura de retratos, desenhamos rostos genéricos (não de ninguém em particular). Uma vez que a cabeça foi 
desenhada e os recursos colocados, os alunos tiveram a tarefa de sombrear os rostos para criar uma mudança 
no valor e enfatizar as partes claras e escuras de um rosto. Ainda estamos trabalhando neles, mas como você 
pode ver, o trabalho que os alunos já fizeram é de outro mundo! Estou MUITO orgulhoso deles, pois esta não é 
uma tarefa fácil. Terei o maior prazer em compartilhar o produto acabado no próximo boletim informativo. 
Aqui estão alguns exemplos do que estamos fazendo:
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