
 
 

 
 

Malden High School Back to School Night  
(Noite de Volta às Aulas)   

23 de setembro de 2019 -- 17:30 às 19:00 
 
Bem-vindo de volta à Malden High School!  Gostamos muito de conhecer seu/sua filho(a) nas 
últimas semanas e estamos ansiosos para aprender e crescer juntos no próximo ano letivo.  A 
equipe adotou o seguinte lema para o ano: você não está sozinho(a).   Para estabelecer um 
relacionamento positivo com todas as nossas famílias, gostaríamos de convidá-lo(a) para vir à 
noite de volta às aulas (Back to School Night) na segunda-feira, 23 de setembro de 2019, 
das 17:30 às 19:00. Esperamos que você se junte a nós nesta noite positiva.  
 
Quando você chegar na Malden High School, entre na Entrada Principal pela Salem St., onde 
funcionários e estudantes o receberão. Confira com seu/sua filho(a) a programação atual.  Se 
você precisar de ajuda para encontrar as aulas de seu/sua filho(a), funcionários e alunos terão 
prazer em ajudar.  Você é bem-vindo(a) e incentivado(a) a trazer seu/sua filho(a), se quiser. 
 
Convidamos você a visitar cada um dos professores de seus alunos na sala de aula ou no 
espaço de ensino (academia, lojas etc.) em algum momento da noite. Os professores poderão 
fornecer materiais informativos sobre o curso em que seu/sua filho(a) está matriculado(a) e 
você também terá a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor de seu/sua filho(a). 
Como esperamos que muitas famílias se juntem a nós durante esses 90 minutos, solicitamos 
que você se lembre de que essa é apenas uma chance de conhecer brevemente os 
professores de seu/sua filho(a) pessoalmente. Os professores compartilharão suas 
informações de contato com você caso você queira acompanhá-los (por telefone, email ou 
outra reunião presencial) para uma conversa mais aprofundada sobre o progresso de seu/sua 
filho(a) em uma determinada aula.  Os professores estão ansiosos para manter contato com 
você ao longo do ano.  
 
Esperamos que você se junte a nós para construir uma forte parceria entre a casa e a escola, 
para que todos os nossos alunos realmente sintam que não estão sozinhos.   
 

Atenciosamente, 
Chris Mastrangelo 
Diretor da High School de Malden  
 


