
Bem-vindo à AMS!

David DiGirolamo, Diretor 
Michael Morro, Diretor Assistente
Katherine Lizotte, Conselheira orientadora do 6º ano
Caroline Williams, Conselheira orientadora do 7º ano
Traci Bartlett, Conselheira orientadora do 8º Ano 
Kelly Roy, Conselheira de Ajuste
Ashley Zanghi, Psicóloga Escolar
Keith Wasserboehr, Psicóloga Escolar



Valores fundamentais da AMS

Respeito e 

Responsabilidade!

*Suportes 
comportamentais 
positivos do PBIS



Departamento de 
Aconselhamento

 O objetivo do Departamento de 
Aconselhamento do Ensino Médio de Ashland é 
fornecer aconselhamento de desenvolvimento 
de curto prazo para abordar o desenvolvimento 
acadêmico, profissional e pessoal/social de 
todos os alunos. 

Os conselheiros se concentraram na 
*Academia de Conexões durante o ano letivo 
2020-2021 e continuarão no próximo ano.



Conselheiros AMS

 Encontro com alunos para necessidades acadêmicas, 
sociais e emocionais 
Fornecer intervenção de crise conforme necessário 
Sirva como ligações entre pais e professores conforme 
necessário 
Facilitar a comunicação com prestadores de serviços 
externos (ex: aconselhamento externo) 
Reunir-se com equipes dentro do nível de série para 
consultar sobre as necessidades sociais e emocionais dos 
alunos 
Atender com os alunos em bases de longo prazo por 
necessidade de alunos individuais



Teams

 Equipe Laranja e Equipe Amarela

 Cada equipe tem os mesmos professores 
de Inglês/Artes linguísticas, Matemática, 
Ciências, Estudos Sociais e Educação 
Especial



Horário

 Ciclo de 6 dias (7 aulas por dia)

 Cada dia começa com uma classe 
diferente

 Consultivo

 Descobrimento



Língua Mundial

 6ª série World Language é um meio 
ano de francês e meio ano de 
espanhol



Especiais

 Especiais ocorrem 2 dias durante um ciclo 
de 6 dias 
As especialidades serão trocada a cada 
semestre(2 Termos) – Os alunos têm 2 por 
semestreArt

 Ciência, Tecnologia, Matemática

 Música Geral ou Coro (opção) 

 Drama/Biblioteca (dividido por semana)

 Educação Física

 Banda (opção) 



Mais diversão na AMS

 Almoço e Recesso

 Shout Outs/Assemblies

 Clubes e Atletismo



Alguma pergunta?

*MCAS, Autocarro

*Comunicação/IPARENT

*Boletim Informativo

*Protocolos Covid

*Agosto 26, 4pm 
Orientação e passeio 

da 6ª Série


