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Perguntas mais frequentes sobre o Jardim de Infância 2021-2022 

Como matricular minha criança no Jardim de Infância? 

As inscrições no Jardim de Infância serão por agendamento somente nos dias seguintes, das 4:30-7:30pm dos dias 2, 

3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de março. As inscrições ocorrerão no escritório principal da Escola Primária 

Goodnow Brothers, no 441 Bolton St,.. Por favor, visite nosso site em www.mps-edu.org e clique no link Matrícula 

do Jardim de Infância para agendar sua consulta.  Os estudantes devem ter 5 anos de idade até 31 de agosto de 

2021 para poder se inscrever no Jardim de Infância.  

 

Para informações adicionais, por favor visite nosso website em www.mps-edu.org, e clique na aba de Matrícula.  

 

Que documentos eu preciso trazer comigo para matrícula minha criança? 

● Pacote de matrícula completo (disponível no site do distrito, www.mps-edu.org) 

● Certidão de nascimento original - uma cópia será feita e o original será devolvido 

● Cópia do registro de exame físico e imunizações mais recentes 

● 3 comprovantes de residência (as provas aceitáveis de residência estão localizadas no site da MPS, 

www.mps-edu.org).   

 

Se você não tiver acesso a um computador ou impressora, teremos pacotes disponíveis no momento do matrícula. 

Como minha criança vai e vem da escola? 

Os estudantes podem pegar o ônibus de ida e volta para a escola. As rotas serão publicadas no site do distrito no 

final do verão. 

Os pais também podem optar por deixar/buscar suas crianças na escola.                                                         

Muitas famílias também escolhem caminhar para a escola e para casa todos os dias. 

Eu tenho que pagar pelo Jardim de Infância da MPS?  

Marlborough tem um jardim de infância de dia integral gratuito para todos os alunos do jardim de infância que 

chegam. 

Como posso saber que escola minha criança vai frequentar? 

Os agendamentos de triagem serão marcados na escola que o aluno deverá frequentar.  Se o distrito fizer algum 

ajuste inesperado nas tarefas escolares, as famílias serão contatadas sobre essas mudanças.   

Se a creche de minha criança estiver na mesma escola primária que nossa casa, podemos fazer com que o 

ônibus pegue e entregue no endereço do provedor da creche? 

Sim, você precisará apenas preencher uma declaração juramentada da creche e fazer com que ela seja autenticada. 

Este formulário está localizado na página do Centro de Inscrição e Pais no site das Escolas Públicas de 

Marlborough, www.mps-edu.org.  

Se vivemos de um lado da cidade e nossa creche for do outro, nossa criança pode ir para a escola em que a 

creche fica? 

Não, para assegurar uma distribuição equitativa dos alunos nas escolas primárias e manter os melhores ambientes de 

aprendizagem possíveis para todos os alunos, não podemos transferir alunos de uma escola para outra para atender a 

esta solicitação.  
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Como posso estar envolvido na educação de minha criança? 

As famílias são parte integrante de nosso programa, e nos esforçamos para formar uma parceria de colaboração com 

você para promover um ambiente social e de aprendizagem saudável para apoiar o desenvolvimento de sua criança. 

Os pais são solicitados a tentar participar de reuniões de pais e mães, conferências e outros eventos escolares ao 

longo do ano. Além disso, há muitas oportunidades para as famílias que gostariam de participar ou ser voluntárias. 

Se você quiser ser voluntário, você será solicitado a completar um processo de verificação de antecedentes 

mandatados pelo estado no início do ano letivo.  

 

O que minha criança precisa para ser bem sucedida? 

É essencial que sua criança esteja pronta para participar plenamente das atividades escolares todos os dias.  

Certifique-se de que eles tenham uma boa noite de sono, tomem um bom café da manhã, tenham as roupas e sapatos 

adequados e tenham suas mochilas e lanches com eles todos os dias. Ajude-os a assumir a responsabilidade de 

devolver seus projetos e materiais escolares todos os dias também. 

 

Como saberei como minha criança está se saindo na escola? 

No jardim de infância, os boletins escolares são enviados para casa em janeiro e junho. As conferências de pais e 

professores estão agendadas para novembro e fevereiro para discutir o progresso dos alunos. 

É uma boa ideia rever o trabalho que sua criança traz para casa para que você possa ver o progresso e o crescimento 

de suas habilidades em uma base mais rotineira no dia-a-dia. E, como sempre, você pode contatar o professor de sua 

criança, por bilhete ou e-mail, caso tenha alguma preocupação. 

 

Qual é a melhor maneira de se comunicar com o professor de minha criança? 

A melhor maneira de entrar em contato com o professor de sua criança é enviar um bilhete na pasta de comunicação 

através de uma mochila, ou enviar um e-mail ao professor. Todos os professores têm contas de e-mail e verificam 

este e-mail diariamente. Os professores também estão disponíveis para conferências de pais e professores e 

conferências telefônicas, conforme a necessidade. Os professores não podem ser chamados fora de suas salas de aula 

para telefonemas, portanto, tente agendar estas reuniões através de um bilhete ou e-mail.  

 

Quando minha criança vai estar na escola? 

Os horários do jardim de infância seguem o Calendário Distrital MPS. Por favor, verifique o Calendário Distrital 

MPS em www.mps-edu.org para feriados, férias, dias de liberação mais cedo e meios dias. 

E os alimentos na escola? 

A política alimentar do distrito proíbe que os alimentos sejam compartilhados ou usados para celebrações em sala de 

aula. Você precisará enviar um lanche saudável e uma bebida para a escola todos os dias para sua criança. 

Os alunos do jardim de infância têm a opção de comprar uma merenda escolar ou trazer uma de casa. A cada dia há 

pelo menos cinco opções de almoço disponíveis na lanchonete. O distrito publica um cardápio mensal, que é postado 

no site em www.mps-edu.org sob a guia "Estudantes e Família".  Os menus também são enviados mensalmente para 

casa nas pastas das mochilas. O café da manhã também está disponível diariamente - veja o site acima para detalhes. 

Como posso obter informações adicionais sobre escolas individuais? 

Informações básicas - incluindo um calendário de atividades e informações PTO/voluntário- podem ser encontradas 

nas páginas web de cada escola em www.mps-edu.org. O Manual do Aluno do Ensino Fundamental é enviado para 

casa no início do ano letivo e explica as normas escolares estabelecidas pelo Comitê Escolar e discute outras 

informações importantes. Além disso, cada escola envia para casa um boletim mensal. Você também tem a opção de 

participar das reuniões mensais do PTO, ou, participando dos eventos sociais organizados pelo PTO. 

Você pode sempre ligar para a secretaria da escola se tiver uma pergunta específica. 
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