
  

Notícias do Conselho de Pais e Professores (PTO) da Escola  Richer 
Alunos, professores e familias, sejam bem-vindos ao ano escolar 2017 - 2018 da escola Richer! 

 
SETEMBRO 2017 

Conselho PTO 
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Richer School PTO 
RicherSchoolPTO@gmail.com 

 
 

 
Spanish: Si necesitar 

traducciones en Español por 
favor llame a - Sarah  
Valera  (508) 460-3504, Ext. 
125 
 

 Programas E Eventos  
   Continuo Septembro Outubro 

   Campanha Escreva Um Cheque 6 to 21  Campanha para fundos Genevieve 4 Campanha de Kickoff Mrs. Fields 

5  Walking Wednesdays (8:15 am) 
   Box Tops (Entrega 9/29 & 10/31) 13, 20, 27   Walking Wednesdays (8:15 am) 4 Walking Wednesday (8:15 am) 

19 Noite no Skyzone  3-6 p.m.( ½ dia) 
 
 
 
 

   Reuniões do PTO, 7pm 20 Bem-Vindo ao Bingo (6 to 7:30 pm) 26-31 Feira de Livros Scholastic 

   10/12, 12/7 (Nov á ser decidido)  TBD  ultimo dia ordem da Mrs. Fields 

 
   

Obrigado a todos os que 

vieram ao nosso 

primeiro encontro! Nossa 

próxima reunião é no dia 

12 de outubro às 7:00 da 

tarde na cafeteria. 

Queridas Familias Richer, 
 
Esperamos que o verão de vocês foi maravilhoso e que vocês estejam ansiosos para começar o ano 

escolar assim como nós estamos. Precisamos do seu apoio para ter um ano de sucesso! Temos 

muitas idéias, mais será muito melhor com sua participação e sugestões. De fato, todos temos os 

mesmos objetivos em mente: criar o melhor ambiente educacional para nossas crianças. Ao invés 

de fazer Richer somente uma escola, vamos fazer dela uma comunidade! A maneira mais fácil de 

fazer isto é se envolvendo. 

Em anexo você encontrará o calendário de eventos até Dezembro.  Por favor saiba que as 

datas estão sujeitas a mudanças. Muitos eventos dependem da ajuda de voluntários e não 

requerem um grande compromisso. Oferecendo o su tempo você fará novos amigos e se divertirá. 

Temos muitas posições e trabalhos que cabe a todos os horários e interesses, se você quiser se 

envolver, por favor entre em contato conosco. Você também verá no calendário um número de 

diferentes eventos para arrecadar fundos para escola. Por favor não se sinta sobrecarregado 

quanto a quantidade de eventos para arrecadar fundos durante o ano escolar. O Propósito 

destes eventos são para dar aos pais a oportunidade de contribuír da maneira em que eles se 

sintam comfortáveis. Por favor lembre-se que todo o dinheiro arrecadado volta diretamente para 

a escola e nossos alunos. 

Você deve estar pensando, Exatamente o quê é o PTO? O PTO é uma organização qual a missão é 

fortalecer, aumentar e encorajar o ambiente social e educacional da Richer Elementary School. 

Nosso objetivo é complementar o curriculo escolar com oportunidades adicionais para pais, 

professores, e estudantes aprendendo a socializar, crescer e comunicar. Nós não pagamos 

nenhuma taxa para o estado ou organizações nacionais o que nos permite manter todo o dinheiro 

que arrecadamos para a nossa escola e nossas crianças. 

Por essa razão nossas campanhas são importantes: Com o dinheiro arrecadado, o PTO 

patrocina uma variedade programas e eventos durante o ano e organiza e patrocina programa 

de artes culturais, que suplementa oportunidades educacionais para as crianças. Outras 

contribuições do PTO incluem, mais não são limitadas à: passeios escolares, livros para as salas 

de aula, livros gratuitos para cada estudante duas vezes ao ano, equipamento para salas de 

aula e parquinho, e muito, muito mais. 

Nosso primeiro evento do ano é o Walking Wednesdays que começa no dia 13 de Setembro e 
vai até o dia 4 de Outubro. Nos encontramos no 99 Restaurant ás 8:15 a.m. Então andamos em 
grupo pela Glen Street e subimos a Foley Road até chegarmos à escola. Sinta-se à vontade de usar 
suas roupas com Richie para mostrar o seu orgulho da Richer Wildcat! Entenda que um 
pai/guardião ou um adulto necesita estar presente com sua criança durante as caminhadas. Esta é 
a melhor maneira de conhecer novas famílias e fazer um pouco de exercício! Também junte-se à 
nós para o nosso primeiro evento familiar na Quarta-Feira, dia 20 de Setembro ás 6 p.m. para a 
Noite de Bingo. Esta é a chance de encontrar amigos e familias que você não vê desde o verão e 
também para conhecer novas pessoas. Mais informações sobre este evento sera enviado na 
mochila dos alunos. 
 
Durante o ano, fique de olho nos anúncios dos eventos, e pedidos de ajuda que virão na mochila 

dos alunos. Se você ainda não registrou, por favor envie um email para 

RicherSchoolPTO@gmail.com para adicionar seu nome e informação de contato. Também, curta a 

nossa página do facebook Richer Elementary PTO.  Muito obrigado por seu apoio!  

PTO da Sua Escola Richer  
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