ABINGTON MIDDLE SCHOOL
FRIDAY NEWS
DATES TO REMEMBER
March 9 AMS Book Fair Family Shopping
Night 5pm - 8pm
March 9 PTO Meeting @ 6:30 p.m.
March 9 - 13 AMS PTO Student Book Fair
March 12 Trimester 2 Marking Period Ends
March 12-14 AHS Drama Club presents "Mamma Mia" Spring Musical
MESSAGE FROM OUR PRINCIPAL
Good Afternoon,
I would like to thank Senora Flaherty along with the students and staff that made this week's
International Week so great. Students attended a performance by The Afro Brazilian Ensemble,
took part in a dessert making contest and were able to learn about different cultures from faculty
members with personal connections to the cultures they were presenting. This is a great tradition
and I am glad to have it continue.
STUDENT COUNCIL - PENNIES FOR PATIENTS
Abington Middle School will participate in Pennies for Patients to benefit the Leukemia &
Lymphoma Society. Containers have been placed in classrooms and in the AMS main office.
Donations of loose change will be accepted until the end of March.
AMS PTO BOOKFAIR
AMS PTO is having a Family Shopping Night on Monday, March 9th in

Rm. 1120 from 5:00 p.m. until 8:00 p.m. Students will visit the Book Fair during next week in case
you want to send them in with money.
Happy Reading - AMS PTO

Create an e-wallet for your child - CREATE E-WALLET/CLICK HERE
AMS GRADE 6 GUIDANCE NEWS
Please be aware that all Grade 6 students have received their Grade 7
2020-2021 Music Selection form. All Grade 6 students should return their signed Music Selection
form to their classroom teacher by March 20, 2020.
AMS GRADE 8 GUIDANCE NEWS
In mid-March, 8th Grade students will be starting the course selection process for Abington High
School. Mrs. McDermod will be meeting with all 8th Graders and will review the course selection
process. 8th Grade students will be given the Grade 9 course offerings for the 2020-2021 Abington
High School Program of Studies. Students are asked to review this information and consider
elective courses for Grade 9. Grade 8 teachers will be recommending students for English, Math,
Science, History and World Language courses based on academic grades, MCAS scores, placement
tests (Spanish only) and course requirements. In early April, all 8th grade students will meet with
Mrs. McDermod and Guidance Counselors from Abington High School to discuss and make their
elective selections. Course selection and academic level placements will be sent home for
parent/guardian review and signature. Mrs. McDermod is available to help any student or
parent/guardians that may have questions.
NEWS FROM OUR NURSE
The school nurse will be completing the mandated health screenings for Grade 7 students during
the week of March 23rd through March 27th. If you have any questions, please contact Nurse
Smith at 781-616-2951.
ORDER YOUR YEARBOOKS ONLINE ONLY!
Yearbooks are available for purchase from now until April 28, 2020. Simply go
to www.coffeepond.com, click on the "Order Yearbooks" button and then select "Yearbooks".
Type in the password "amsyearbook" and choose "on-line order". You will then enter the
yearbook ordering page. Once there, simply complete the order form. Yearbooks are $18.00 each
and will be distributed to students the last week of school. Don't miss your opportunity to purchase
an Abington Middle School 2019-2020 Yearbook!
AMS LIBRARY NEWS
Students now have access to over 16,000 free downloadable audio books and e-books that they can
read or listen to on their phone, tablet or school laptop. Visit the APS website and click on AMS
and then click on Library Media Center to begin. Happy reading! If you have any questions, please
email Mrs. London at patricialondon@abingtonps.org.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABINGTON ENSINO MÉDIO SEXTA-FEIRA NOTÍCIA

DATAS PARA LEMBRAR
9 de março AMS Book Fair Family Shopping
Noite 17:00 - 20h
Reunião do PTO 9 de março @ 18:30
9 de março - 13 AMS PTO Feira do Livro Estudantil
12 de março Trimester 2 Período de Marcação Termina
12 a 14 de março AHS Drama Club apresenta "Mamma Mia" Musical de Primavera
MENSAGEM DE NOSSO DIRETOR
Boa tarde
Gostaria de agradecer a Senora Flaherty junto com os alunos e funcionários que fizeram a Semana
Internacional desta semana tão grande. Os alunos participaram de uma apresentação do Grupo Afro
Brasileiro, participaram de um concurso de sobremesas e puderam conhecer diferentes culturas
desde professores com conexões pessoais com as culturas que estavam apresentando. Esta é uma
grande tradição e estou feliz por continuar.
CONSELHO ESTUDANTIL - CENTAVOS PARA PACIENTES
A Abington Middle School participará da Pennies for Patients para beneficiar a Sociedade de
Leucemia e Linfoma. Contêineres foram colocados em salas de aula e na sede da AMS. Doações de
mudança sem saída serão aceitas até o final de março.
FEIRA DE LIVROS AMS PTO
AMS PTO está tendo uma noite de compras em família na segunda-feira, 9 de março em Rm. 1120
das 17:00 às 20:00 Os alunos visitarão a Feira do Livro durante a próxima semana, caso você
queira enviá-los com dinheiro.
Leitura Feliz - AMS PTO
NOTÍCIAS DE ORIENTAÇÃO AMS GRAU 6
Por favor, esteja ciente de que todos os alunos do 6º ano receberam sua nota 7
Formulário de Seleção musical 2020-2021. Todos os alunos do 6º ano devem retornar o formulário
de Seleção de Música assinado ao professor de sala de aula até 20 de março de 2020.
NOTÍCIAS DE ORIENTAÇÃO AMS GRAU 8
Em meados de março, os alunos do 8º ano estarão iniciando o processo seletivo do curso para o
Colégio Abington. McDermod se reunirá com todos os alunos da 8ª série e revisará o processo
seletivo do curso. Os alunos do 8º ano receberão as ofertas do curso do 9º ano para o Programa de
Estudos do Ensino Médio de Abington 2020-2021. Os alunos devem revisar essas informações e
considerar cursos eletivos para o 9º ano. Os professores do 8º ano estarão recomendando alunos
para cursos de Inglês, Matemática, Ciências, História e Língua Mundial com base em notas
acadêmicas, notas do MCAS, testes de colocação (somente em espanhol) e requisitos de cursos. No
início de abril, todos os alunos do 8º ano se reunirão com a Sra. McDermod e conselheiros
orientadores da Abington High School para discutir e fazer suas seleções eletivas. A seleção de

cursos e as colocações em nível acadêmico serão enviadas para casa para revisão e assinatura de
pais/responsáveis. McDermod está disponível para ajudar qualquer aluno ou pai/responsável que
possa ter dúvidas.
NOTÍCIAS DE NOSSA ENFERMEIRA
A enfermeira da escola estará concluindo os exames de saúde obrigatórios para alunos do 7º ano
durante a semana de 23 de março a 27 de março. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a
enfermeira Smith pelo telefone 781-616-2951.
PEÇA SEUS ANUÁRIOS ONLINE APENAS!
Os anuários estão disponíveis para compra a partir de agora até 28 de abril de 2020. Basta ir
para www.coffeepond.com,clique no botão "Order Yearbooks" e, em seguida, selecione
"Anuários". Digite a senha "amsyearbook" e escolha "ordem on-line". Em seguida, você entrará
na página de pedidos do anuário. Uma vez lá, basta completar o formulário de ordem. Os anuários
são $18,00 cada um e serão distribuídos aos alunos na última semana da escola. Não perca sua
oportunidade de comprar um Anuário da Abington Middle School 2019-2020!
NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA AMS
Os alunos agora têm acesso a mais de 16.000 livros de áudio e e-books para download gratuitos que
podem ler ou ouvir em seu telefone, tablet ou laptop escolar. Visite o site da APS e clique na AMS
e clique no Library Media Center para começar. Feliz leitura! Se tiver alguma dúvida, envie um email para a Sra. London no patricialondon@abingtonps.org.

