
 

Escola Barnstable Intermediate  

Beneficiária da concessão Mass Ideas 

26 de agosto de 2019 

A escola BIS recebeu uma concessão no valor de $150,000 para remodelar a administração escolar- 
precisamos de você! 

O contexto 

No início de 2019, a escola BIS candidatou-se e recebeu uma concessão de uma verba com a função 
de remodelagem de escolas públicas, com a finalidade de planejar, conduzir, e aprimorar a programação 
escolar, a qual irá melhorar os resutaldos educacionais para todos os estudantes. Com $150,000 dólares de 
orçamento, inic iamos um trabalho de transformação para melhorar nossa escola, aprendendo em conjunto com 
escolas de todo o estado que também receberam a concessão de verbas! JÁ estamos fazendo mudanças para os 
alunos dentro de nossa escola! Acabou a espera; estamos prontos para agir e colocar a mão na massa!  

 
A meta 

Sabemos que a escola não é uma instituição com uma abordagem única para todos os casos; todos nós 
precisamos de escolhas e individualidade para expressar nossa aprendizagem e conhecimento. Enraizado 
como filosofia fundamental, a concessão Mass Ideas está alavancando a aprendizagem através de  5 
diferentes subcomitês para maximizar nossas melhores práticas: 

Aprendizagem focada nos alunos -     Identidade & Engajamento escolar  -   Espaço educacional e 
programação na escola BIS 

-  Exploração de carreiras    -      Conexões comunitárias 

Precisamos que esta empreitada seja colaborativa, exploratória e audaciosa. Juntos, podemos explorar 
oportunidades e opções para fortalecer uma comunidade escolar cada vez mais forte, e podemos tentar 
essas ideias neste ano 

Como membros familiares e comunitários, além de seus conselhos e opiniões também queremos a sua  
participação ativa nesta empreitada.  Você possui uma hora por mês para participar em uma reunião regular? 
Considere participar no Comitê de Ação Parental! Você possui uma paixão ou experiência em algum subcomitê? Por 
favor contate nosso corpo governante!  

Verifique a programação e as informações de contato no verso!Estamso empolgados para trabalhar 
juntos para os nosso estudantes! Pontos principais:   www.massideas.org  

     
Famílias da escola Barnstable Intermediate          barnstablebis         @BarnstableBIS 
 

Informações de contato 

 

http://www.massideas.org/
https://www.facebook.com/bisfamilies/


 

 

 

Para questões gerais e envolvimento 

Administradores escolares e de 
verbas/concessões 

Jen Perry - Grant Lead; diretora de ensino e 
aprendizagem  
perry_jennifer@mybps.us 
 
Jim Anderson - Diretor 
anderson_james@mybps.us 
 
Beth Deneen –Diretora adjunta   
deneen_beth@mybps.us 
 

Professores membros da equipe principal  Mike Andrews - andrews_michael@mybps.us 
 
Jenn Mullin - mullin_jennifer@mybps.us  

Informações específicas de participação no comite e questões 

Aprendizagem focada nos alunos  Dom Botolino 
botolino_domenic@mybps.us  

Identidade e engajamento escolar  Mary Wall 
wall_mary@mybps.us  

Espaço educacional e programação na escola BIS 
 

Jenn Fredo 
fredo_jennifer@mybps.us  

Exploração de carreiras  Julie DiPilato 
dipilato_julie@mybps.us  

Conexões comunitárias  Alicia Roth 
roth_alicia@mybps.us  

PROGRAMAÇÃO: 

Nossa primeira reunião de “volta às aulas” será: Quinta-feira, 26 de setembro das 5:30-6:00 da tarde na 
biblioteca da escola BIS 

**As datas de futuras reuniões serão determinadas na reunião de 9/26; sempre nos fins das tardes de Quinta** 
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