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DECLARAÇÃO DE NÃO DISCRIMINAÇÃO  

 

É de política das Escolas Públicas de Marlborough não discriminar em bases de raça, sexo, 

religião, origem nacional, cor, sem casa, orientação sexual, identidade de gênero ou 

desabilidade nos programa, serviços e atividades de educação ou práticas de emprego. 

Mais informações podem ser obtidas contatando a Maureen Greilich, Coordenadora do 

Distrito no 508-460-3509 ext. 10110. 
 

Política Disciplinar em relação aos Direitos Civis 

 

As escolas públicas de Marlborough Public proíbe todas as formas de descriminação e crimes 

de ódio baseados nas seguintes categorias protegidas: raça, cor, religião, origem nacional, 

etnia, sexo, orientação sexual, idade ou desabilidade.  

 

As Escolas Públicas de Marlborough também proíbe o bullying em relação se é 

motivado ou relacionado a raça, cor, religião, origem nacional, etnia, sexo, 

orientação sexual, identidade de gênero, idade ou desabilidade de pessoas. O 

distrito não irá também tolerar retaliação contra pessoas quem fazer ações 

consistentes com essa política disciplinaria 1.300.  

 

A proibição do assédio, discriminação, crimes de raiva e bullying são aplicadas para 

todos os estudantes nas premissas da escola ou eventos patrocinados pela escola 

ou relacionados a escola, incluindo atividades de atletismo e transporte relacionado 

a escola.  

 

Os relatórios ou reclamações de assédio, bullying, discriminação, retaliação ou crime 

de raiva podem ser preenchidos e irão ser investigados como destaque no distrito 

policial 1.300. Uma cópia da Politica 1.300 das Escolas Públicas de Marlborough: 

Promovendo os Direitos Civis e a Proibição do Assédio, Bullying, Discriminação e Crimes 

de Raiva estarão disponíveis em cada escola imediatamente com o pedido. 
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MARLBOROUGH EARLY CHILDHOOD CENTER  

MISSÃO DA DECLARAÇÃO & FILOSOFIA  
Os funcionários da Early Childwood Center das Escolas Públicas de Marlborough acreditam que 

a Missão do Distrito e a Missão da Declaração fornece uma forte estrutura para as escolas 

baseadas nas decisões feitas e metas propostas. Como resultado, nós acreditamos e 

valorizamos a verdade que todas as crianças podem aprender. Para acreditar nisso nós 

devemos entender que todas as crianças não aprendem da mesma maneira, no mesmo tempo 

e no mesmo dia. Nós acreditamos que as crianças devem ser encorajadas a alcançar o seu 

potencial máximo. Para ajudar com isso, nós devemos saber que QUAL estudantes devem 

aprender e ser capaz de avaliar seus progressos. Nós estamos compromissados a fornecer um 

ambiente seguro, nutrido e respeitável para todas as crianças com maturidade e 

desenvolvimento. Nosso programa utiliza situações de aprendizagem natural e estruturada 

enquanto considerado um índice largo de níveis de desenvolvimento junto com as crianças da 

pré-escola. Usando essas crenças, nós estamos comprometidos a fornecer um programa 

inovado para as crianças da vizinhança com os seguintes focos:  

 

• Nós estamos comprometidos a dar um ambiente de suporte e nutrido onde as crianças 

possam aprender e criar com solução de problemas, responsabilidade dividida e preocupação 

com os outros no cenário de sala de aula.  

 

• Nós estamos comprometidos com os funcionários e estudantes trabalhando juntos como uma 

comunidade de aprendizes.  

 

• Nós estamos comprometidos com o respeito de cada criança como indivíduo e celebrando 

a sua contribuição única para a comunidade escolar.  

 

• Nós estamos comprometidos com uma aproximação de um time colaborativo, utilizando 

dados para dar instruções, como fundação para as práticas de inclusão de sucesso.  

 

• Nós estamos comprometidos em desenvolver uma relação com as famílias estabilizando e 

mantendo aberta a comunicação consistente. 
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   PERGUNTAS PERGUNTADAS COM MAIS FREQUENCIA  

 
O que minha criança precisa para ter sucesso na escola?  

Fazer com que a sua criança esteja pronta para cada dia escolar é o núcleo de tudo o que 

você pode fazer; tenha certeza que ela tenha um boa noite de sono, coma um café da 

manhã ou almoço bom, use roupas e sapatos apropriados, leve a mochila e um lanche com 

ela e que ela tenha responsabilidade por retornar os seus projetos e materiais escolares que são 

essenciais.  

 

Como eu irei saber como a minha criança está indo na escola?  

Na Pré-escola, os Relatórios de Progresso são mandados para casa duas vezes no ano, em 

Janeiro e em Maio, seguido das Pastas de Avaliações. As Reuniões de Família Marcadas são 

também arranjadas pelos funcionários para discutir o progresso e ajustamento do estudante no 

início, meio e no final do ano escolar.  

É uma boa ideia revisar o trabalho que sua criança traz para casa, assim você pode ver o 

progresso e crescimento de suas habilidades em uma rotina de bases diárias. E como sempre, 

você pode contatar o professor de sua criança com um bilhete ou e-mail, se você tiver uma 

preocupação. 

 
Qual a melhor maneira para comunicar-se com o professor da minha criança?  

A melhor maneira para contatar o professor da minha criança é mandando um bilhete na 

pasta de comunicação por correio da mochila, ou mandar um e-mail. Todos os professores têm 

uma conta de e-mail e eles checam esses e-mails diariamente, mas nem sempre no início ou no 

final da sessão. Os professores estão também disponíveis para reuniões de pais/professores e 

reuniões por telefone se necessário. Os professores não podem ser chamados para sair de sua 

sala para receber ligações, com isso, por favor tente marcar essas reuniões por meio de bilhetes 

ou e-mail.  

 

Quando a minha criança vai para a escola?  

O Programa da Pré-escola segue o Calendário do Distrito da MPS. Por favor cheque o 

calendário do distrito para feriados, férias, dias de saída diferente e meio período. As datas de 

início e fim do MECC para estudantes podem diferenciar um pouco do resto do distrito. Os 

horários diários são o seguinte:  

 
Sessão da Manhã: 9:00 -11:30  

Hora de chegada da Manhã: 8:45           Hora da Saída da Manhã: 11:30  

 

Sessão da Tarde 12:30 - 3:00  

    Hora de chegada da Tarde: 12:20              Hora da saída da Tarde: 3:00  

 

Sessão do dia todo 

   Hora de chegada: 8:45    Hora da saída 3:00 
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Quando o meu filho vai estar na escola? (continuação) 

 

 Sessão para o PK2 são 4 vezes por semana : 

 Segunda, Terça, Quarta, Quinta ou de manhã (AM) ou a tarde (PM). 

  Sessões para o PK-1 são 4 dias na semana:  

 Segunda, Terça, Quarta, Quinta ou de manhã (AM) ou a tarde (PM) ou o Dia 

Inteiro. 

 As sessões de período integral são de 5 dias na semana, Segunda – Sexta.  

 

Nós também temos um Programa de Educação altamente especializado que segue 

horários separados.  

 

Eu posso ir para a escola e pegar a minha criança?  

 

Para que a saída diária vá em ordem, na hora e manter todos em segurança, nós insistimos 

para que as famílias sigma os procedimentos colocados para Chegada e Saída. Se você 

não pode depender em vir ao prédio em bases diárias e pegar a sua criança para a hora 

da saída. Se houver uma emergência ou você quer pegar a sua criança mais cedo, você é 

bem-vindo para vir a escola e assinar para a sua criança sair. 

 

Quem eu contato se a minha criança não for a escola?  

 

1. Se a sua criança não for para a escola, ou estiver atrasada por alguma razão, por 

favor ligue para a escola no 508-460-3503 digite 1 para linha de ausência deixe seu 

recado.  

Por favor inclua a data, o seu nome, o nome da sua criança e o nome da professora da sua 

criança junto com a razão da ausência da sua criança. Por favor veja que o MPS tem 

adotado um protocolo novo para anotar as ausências sem desculpas dos estudantes. Se sua 

criança está doente, por favor deixe um recado com a razão da ausência e o tipo/sintomas 

da doença. E então será relatado para a nossa enfermeira quem irá ajudar a acompanhar 

a doença. Os Pai/guardiões precisam fornecer um bilhete para a escola quando a criança 

retornar de um dia ausente. 

 

 
 

2. Se a sua criança tem um fornecedor de transporte pois e faz parte do Programa de 

Educação Especial, você também pode contatar a Joy Russo no 508-460-3503 ext 11503.  

Por favor contate antes das 7:45 para dar tempo suficiente de refazer a rota.  
 

Obrigado pela a sua ajuda e manter todos os pessoais informados para ter certeza da 

segurança e do bem-estar da sua criança em todos os momentos. 
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E sobre o aniversário da minha criança? 

 

Nós sabemos que o aniversário é um dia especial. Nesse dia, ou no dia mais perto, as 

crianças do ECC serão reconhecer dando uma coroa de aniversário para usar. Se você 

estiver interessado em vir e fazer uma atividade especial com a sala da sua criança, por 

favor deixe-nos saber. Infelizmente nós não podemos permitir alimentos como parte da 

celebração. Uma ideia simples e divertida é ler uma história de casa para a sala durante a 

hora da história ou fazer uma arte especial com a sala. Por favor tenha certeza que você 

complete o Processo do CORI e os Formulários para Voluntários, e fale sobre os seus planos 

com a professora da sala, assim esse dia possa ser arranjado cordialmente. Em adição, o 

ECC pede que os balões de látex e outros produtos de látex não sejam mandados para a 

escola.  

 

Geralmente nos aniversários vem com festas de aniversários. Para prevenir que os 

sentimentos sejam machucados, nós pedimos que os convites sejam entregues por vocês se 

você não for convidar a sala toda. Se não, nós podemos mandar para casa os convites 

com o correio da mochila. 

 

Sobre os alimentos na escola?  

Devido ao aumento de perigo de vida de alergias, o Early Childhood Center de Marlborough 

aderiu ao distrito a “política de SEM ALIMENTOS” para eventos na escola e festas em sala de 

aula. O MECC fornece snacks para os estudantes. Se sua criança não come goldfish, animal 

crackers, ou pretzels, você pode trazer uma fruta ou um yorgut.   

 

Por favor mande bebidas em um recipiente seguro de plástico ou recipiente selados. 

 

E sobre contatar outra criança da sala da minha criança?  

 

As salas mandam para casa uma lista de brincar dos “amigos da escola" incluindo todos as 

crianças das sala e seus endereços, e seus telefones. Se você NÃO quiser que o nome da 

sua criança ou endereço esteja na lista, por favor mande um bilhete. Se você não mandar 

um bilhete, então o nome da sua criança será colocado na lista. 

 
Quando eu devo deixar minha criança em casa?  

 

• Febre  

• Vomitando  

• Diarreia  

• Qualquer condição contagiosa  
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• Tosse 

 

As crianças jovens brincam de perto com seus amigos de sala, dividem brinquedo e jogos. 

Essas atividades podem espalhar a doença. Se você sabe ou suspeita que a sua criança está 

doente, por favor mantenha a sua criança em casa. 

 
 
Eu preciso mandar um bilhete sobre a ausência da minha criança se ou já liguei para a escola?  

SIM, as famílias precisam fornecer um bilhete para a escola quando a criança voltar de 

qualquer ausência. Ligar para a escola não tira a sua obrigação de mandar um bilhete para o 

professor da sala de aula quando a sua criança voltar para a escola.  

Deve ser incluído o nome da sua criança, razão pela ausência, datas de ausência e sua 

assinatura.  

 

Quando é apropriado para a minha criança voltar para a escola depois de ficar doente?  

• 24 horas depois da terapia com antibióticos  

• 24 horas sem febre (muitas crianças com febre a noite não manifestam na manhã, mas ficará 

doente na parte da tarde). “Sem febre” deve ser sem medicação sendo dada.  

• Uma vez que a sua criança é capaz de possa alimentar-se sem nausea, vomitar ou diarreia.  

• Um bilhete deve ser sempre acompanhado quando a sua criança voltar para a escola.  

 

Minha criança precisa de saber usar o banheiro antes de começar as aulas?  

 

Nós respeitosamente pedimos para que as habilidades de usar o banheiro tenham sido 

endereçadas em casa para quando a criança entrar no Programa da Pré-escola. Se a sua 

criança ainda está trabalhando em ser treinada par ir ao banheiro em casa, por favor fale 

essa informação com a professora.  

 

Como eu sei se a escola foi cancelada ou adiada?  

 

Nosso programa segue os horários do distrito escolar quando as escolas estão fechadas ou 

com atraso devido ao tempo ruim. Contudo, em dias de neve, você deve ouvir a WTAG 580 

AM, WBZ 1030 AM, e assistir a estação 4, 5, e 7 na sua televisão. Quando as rodovias estiverem 

com perigo logo pela manhã, haverá talvez uma a duas horas de atraso para abrir. Se duas 

horas de atraso for necessário, não haverá pré-escola no período da manhã. O Programa 

ABA e os Programas Adaptativos da Pré-escola seguirão o atraso. As salas do período da 

tarde serão na hora normal para as sessões da tarde, 12:30 da tarde. Os cancelamentos da 

pré-escola das sessões da tarde serão feitos até 11 da manhã. 
 

Mensagem Escolar informa as famílias das mudanças no horário da escola via telephone. 

Por favor tenha certeza de manter-nos informados se o seu número de telefone mudou.  

 

Minha criança pode levar um brinquedo de casa?  

 

Nós encorajamos que não mande brinquedos de casa; isso pode causar problemas entre as 

crianças, incentive brincadeiras inapropriadas, ou causa que as crianças sejam distraídas. 

Um brinquedo transicional talvez possa ser mandado com a criança com mudanças e 
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procedimentos para que a criança use o brinquedo na escola tem sido pré-arranjado com 

a professora da sala. Infelizmente nós não somos responsáveis pela perca ou dano dos itens. 

 

Como eu posso ficar envolvido com a escola ECC e aprender mais sobre a escola?  

 

O Manual do Estudante é mandado para casa no início do ano escolar, e explica a política 

da escola feito pelo comitê escolar e discute outras informações importantes.  

 

Você também tem a opção de participara das reuniões mensais de conexão de Casa & 

Escola, ou participar dos eventos sociais realizados pelo Casa & Escola.  

 

Outra grande maneira de aprender sobre a escola da sua criança e os programas é 

acessar o website da escola. Vá para www.mps-edu.org, e clique no link da Early 

Childhood Center. Você pode também sempre ligar para a secretaria da escola se você 

tiver uma pergunta específica.  

 

O que acontece se eu mudar?  

 

Por favor informe a secretaria da escola e a professora da sala se você mudou seu 

endereço e forneça uma nova prova de residência. 

 

O que acontece se eu quiser retirar a minha criança da escola?  

 

Nós pedimos para as famílias que avisem duas semanas de antecedência através de um 

bilhete quando a criança irá sair. O pagamento que já foi pago não pode ser retornado. O 

pagamento para o restante o ano escolar poderá ou não poderá ser restituído dependendo 

do estado da nossa lista de espera. 

 

Como que eu posso fazer os pagamentos?  

 

Nós pedimos que as famílias submetem os pagamentos com chegue nominal a:  

Marlborough Public Schools  

 

Você pode mandar seu pagamento para a escola com o seu estudante pela mochila ou 

você pode mandar por correio no endereço:  

 

Marlborough Early Childhood Center  

17 Washington Street  

Marlborough, MA 01752  

ATTN: Tuition Payment 

 

Quando vence os pagamentos?  

 

Os pagamentos vencem em:  

1) Depositar dentro de 10 dias depois de receber a notícia de aceitação  

2) 05 de Outubro  
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3) 05 de Novembro  

4) 05 de Janeiro  

5) 05 de Fevereiro  

 

Há ajuda a pagamentos disponíveis?  

 

Sim, todas as famílias são bem-vindas a aplicar para a ajuda a pagamento. Uma vez que 

todos os documentos apropriados e os papeis são submetidos, nós iremos ser capazes de 

determinar sua elegibilidade para ajuda de pagamento. 
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PROGRAMA DA PRÉ-ESCOLA DO MECC INTEGRADO  

 

O Programa do Early Childhood Center Preschool do MPS é um programa integrado 

que endereça um índice largo de crianças que são identificadas com necessidades 

educacionais e desenvolvimentais. A colaboração entre os funcionários de educação 

especial do early childhood e os terapeutas é crítico para o sucesso de nossa filosofia da 

educação do early childhood. Essas aproximações transdisciplinares permitem a nós 

atingirmos as necessidades tipicamente desenvolvidas dos estudantes bem como as 

crianças que são identificadas como necessidades especiais. Nossos programas 

educacionais oferecem os seguintes componentes; Sala de Aula da Pré-escola Integrada, 

uma Sala de Aula da Pré-escola Adaptativa e uma Sala de Aula do ABA, e uma combinação 

de todas as três. Esses programas são brevemente descritos nas páginas seguintes. 

 

O núcleo do nosso programa é um Planejamento Colaborativo no qual é feito em bases 

diárias e envolve todas as disciplinas. Uma Patologista de Fala e Linguagem desempenha 

atividades de linguagem para cada sala de aula em bases semanais para as metas do 

currículo de vocabulário e conceitos de linguagem de idade apropriada e fazer sugestões 

para melhorar as oportunidades de comunicação no dia. O departamento de Terapia 

Ocupacional funciona com uma vez por semana com grupos sensorial –motor para ajudar 

as crianças aprenderem os seus cinco sentidos com uma variedade tarefas interativas 

motoras. Adicionalmente, elas são suporte aos funcionários com ideias pré-escritas, e com a 

implementação do Callirobics, e Escrever Sem Lágrimas. A hora de Motora Grossa é também 

marcada em cada sala de aula para dar aos estudantes oportunidades diárias para 

exercitar e brincar, mesmo no lado de dentro ou de fora nas áreas do parquinho. 

 

Objetivos do Currículo são quebrados em cinco categorias: Estar Pronto para Escola, 

Linguagem e Literatura, Matemática e Habilidades de Ciências. As pastas de avalições que 

endereçam esses objetivos são completadas no outono, inverno e primavera para cada 

estudante. Os progressos em cada área do currículo serão monitorados e relatados para as 

famílias no meio do ano em Janeiro e outra vez no final do ano escolar em Maio. 

 

Há muitos estudantes que participam de outras pré-escola, mas participam em serviços 

relacionados, ou “somente de terapias” no Early Childhood Center. Nem todos esses 

programas são de Serviços de Educação Especial. A Participação, contudo, é baseado em 

avalições, critérios elegidos, e decisões feitas em reunião do TIME. 

 

Se você tiver qualquer preocupação com o desenvolvimento em quaisquer áreas, uma 

indicação poderá ser feita para uma avaliação ou para uma reunião podem ser 

arranjadas para uma avaliação da Pré-escola para determinar se são necessárias mais 

avaliações. As avaliações são feitas todas as sextas feiras das 8:30-11:00 da manhã. 
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Descrição do Programa MECC 
PK-2:  

 

As crianças do PK-2 são expostas com uma variedade de materiais, atividades e 

experiências. Dependendo de seus desenvolvimentos, eles terão uma variedade de graus 

de experiências pessoais longe dessas exposições. Os funcionários enfatizam o processo de 

aprendizagem para promover o ouvir, participação e produção. É preciso de mais adultos 

para ajudar as crianças nas salas do PK-2 para ter colaboração de brincadeiras e seguir 

direções dadas ao grupo. O foco no PK-2 é desenvolver uma habilidade de 

autoconhecimento social e a escola relaciona o comportamento enquanto introduzindo as 

habilidades fundacionais necessárias para estar pronto para os acadêmicos.  

  

PK-1:  

 

Enquanto continua com o suporte das habilidades e conceitos previamente introduzidos, o 

foco do PK-1 é mais estar pronto academicamente em preparar os estudantes para o 

currículo do Kindergarten. As fundações importantes iniciam no PK-2 e que são refinadas do 

PK-1 para emergir em um senso forte de quem eles são e como eles aprendem. Os níveis 

desenvolvimentais das crianças estão na prioridade de estar pronto para a escola no 

programa do PK-1 enfatizados na independência.    
 

 

Descrição do Programa MECC 
 

 

Programa do ABA:  

 

As pesquisas têm documentado a eficiência para as Análises de Comportamento Aplicado 

(ABA) em educação e tratamento de pessoas com atraso em desenvolvimento (PDD), 

autismo, e outras desabilidades desenvolvimentais. A meta do Programa MPS ABA é fornecer 

uma variedade de estudantes com um diagnóstico de situação de autismo com um 

programa de alta qualidade, individualizado e estado de arte dentro do cenário escolar 

público. Nosso programa oferece instruções intensas até 26.5 horas por semana, 

dependendo das necessidades individuais do estudante. Todos os programas no MPS ABA 

são baseados na disponibilidade científica de evidência e está avaliado em bases diárias de 

funcionamento. O Programa ABA fornece uma variedade de programas e serviços baseados 

nos princípios do ABA. 
 

 

Modelos de Desenvolvimento Típico e Semelhantes (TDPM)  

 

O Programa de Modelo de Desenvolvimento Típico da Pré-escola do ECC é uma parte vital da 

nossa instrução de sala de aula de educação especial de infância. O Programa TDPM 

tipicamente desenvolve as crianças com uma oportunidade de interagir com os semelhantes 

de mesma idade quem recebem instruções especializadas em sala de aula com 
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desenvolvimento apropriado. Esse programa de inclusão fornece um ambiente de desafio e 

estimulo que oferece para todas as crianças um índice grande de oportunidades de 

aprendizagem.  

 

As práticas das pesquisas baseadas dizem que tipicamente o desenvolvimento de 

semelhanças são um modelo positivo para os estudantes com habilidades diferentes. O 

ambiente inclusivo da pré-escola promove amizade, entendimento e aceitação dos outros. 

As pesquisas também dizem que tipicamente as crianças se desenvolvem envolvidos em um 

cenário de pré-escola inclusiva, desenvolve um relacionamento significativo com 

semelhantes quem tem desabilidades.  

  

As crianças selecionadas para servir como modelos de semelhantes tipicamente 

desenvolvidos devem demonstrar fala desenvolvimentais apropriadas, linguagem, 

habilidades sociais e comportamento. O Modelo de Semelhante é capaz de comunicar-se 

claramente, interagindo bem com os outros, interações de modelo cooperativo e seguir 

direções. 

 

Os estudantes que entram no programa do ECC serão avaliados usando a ferramenta de 

avaliação DIAL -4.  

 

As crianças que possam estar educacionalmente em risco podem ter uma concessão para 

envolvimentos no programa para permitir que elas aumentem as suas chances para o 

sucesso nos anos futuros. 
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FUNCIONÁRIOS DA PRÉ-ESCOLA  

 
Nós somos orgulhosos em ter funcionários altamente qualificados que dividem experiências 

profissionais ricas e diversas. O Early Childhood Center é habitado por profissionais 

padronizados pelos Departamento de Educação Infantil & Cuidado de Massachusetts; 

todos os nossos profissionais são certificados em Educação de Crianças Infantis ou 

Educação Especial e muitos deles são altamente certificados. Nossos funcionários para-

professionais participam de desenvolvimento profissionais incluindo cursos de faculdade em 

alguns casos. O Programa da Pré-escola e os Funcionários são verificados pelo Diretor do 

Programa.  

 

Cada sala de aula da pré-escola integrada tem um professor certificado e pelo menos um 

Assistente Educacional. Funcionários extras são colocados em salas de aula para dar suporte 

para estudantes com necessidades especiais. O Programa ABA tem funcionários de acordo 

com as necessidades dos estudantes dentro desses programas e podem variar em bases de 

ano por ano. Em adição aos professores e para-professionais do Early Childhood Center 

incluem: 

 

Analistas Certificados de 

Comportamento  

Técnicos de Comportamento  

Especialistas de inclusão Responsável da Equipe  

Terapeutas para Terapia Ocupacional                   Uma Enfermeira Registrada  

Terapeutas Físicos Registrados Um Terapeuta de Consulta de Visão  

Patologistas de Fala e Linguagem  Um Conselheiro para consulta escolar 

 

Os Terapeutas e/ou professores estão disponíveis para reunir-se com os pais em bases de 

necessidades para discutir os problemas de desenvolvimento apropriados da criança. 
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CONDUTA DO ESTUDANTE e DISCIPLINA no MECC  

 
A meta do Early Childhood Center é criar um crescimento e desenvolvimento dos 

estudantes enquanto manter um ambiente seguro, nutrido e respeitável. Para ajudar-nos 

com isso nós temos as regras da escola em geral que são revisadas em bases regulares 

para todos os nossos estudantes. Por favor refira-se na página 19 para a revisão das Regras 

da escola do ECC.  

 

Nós reconhecemos que nenhuma criança dessa idade pode ser esperada que siga as regras 

100% das horas. Quando as crianças fazem erros em seguir as regras, nós os ajudamos a 

resolver os problemas causados pelos seus erros com o uso das consequências lógicas. As 

consequências lógicas não são punições; eles têm maneiras para ajudar as crianças ver os 

efeitos de suas ações, reparar a situação e aprender a fazer melhor na próxima vez. Os 

exemplos de consequências lógicas podem ser a perda de uma atividade ou privilégio, 

alguns minutos for a de uma atividade ou projeto, fazer reparos ou solução de conflitos. Isso 

ajuda as crianças ver a sua parte em criar um ambiente de cuidado, respeito e 

aprendizagem. 

 
Os Funcionários do Early Childhood Center trabalham de perto com os pais e outras 

agências para ter certeza da qualidade mais alta possível para cada criança individual. Os 

pais serão convidados para conhecer o professor se houver algum problema na conexão 

com o programa de ajustamento de crianças. Os pais podem precisar de se reunir com o 

professor da sua criança mais de uma ocasião, ou pode ser indicado por uma agencia da 

comunidade para ajuda. Adicionalmente, alguns membros dos funcionários são treinados 

em Cuidados de Seguranças de Segurança de Comportamento. Em eventos onde o 

estudante precise de ajuda física para se acalmar, os professores da sala de aula e muitos 

outros membros de funcionários tem sido treinado para aplicar seguramente e 

eficientemente as estratégias do Cuidados de Segurança para ajudar os estudantes a ter 

certeza da segurança da criança e/ou da segurança dos outros. Os problemas de 

disciplina não são frequentes e durante essas situações os pais serão entrados em contato 

para uma reunião para discutir colaborativamente os passos apropriados das 

circunstancias especificas de cada caso.  

O ECC das Escolas Públicas de Marlborough tem o direito de tirar uma criança do 

programa se os pais não seguir as políticas, procedimento e/ou regulamentos. Se a criança 

tiver dificuldade de ajustamento ao nosso programa e está se pondo em perigo, ou a outro, 

nós talvez precisaremos a reduzir as horas da criança no programa. Todas as retiradas 

exceto a de não participação ou de pagamento, será dado três dias de aviso. 
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CONDUTA AO ESTUDANTE e DISCIPLINA no MECC (continuação)  

Massachusetts General Law Section 37H. 

http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H 

O superintendente de cada distrito escolar pode publicar as políticas do distrito 

pertencendo a conduta dos professores e estudantes. As políticas falam proíbem o uso de 

quaisquer produtos de tabaco nos prédios das escolas, instalações da escola ou 

propriedades da escola ou nos ônibus escolares e veículos pessoais, incluindo de 

estudantes e funcionários da escola. As políticas têm restrições para operadores de ônibus 

escolares e veículos pessoais, incluindo estudantes, funcionários e visitantes de ficar ocioso 

nas áreas escolares consistindo na sessão 16B do capitulo 90 e dos regulamentos adotados 

pelo departamento. A política também proíbe o bullying definido como na sessão 370 e 

inclui na sessão relacionada do estudante do plano de prevenção e intervenção do 

bullying necessário dito da sessão 370. As copias dessas políticas podem ser fornecidas para 

qualquer pessoa com um pedido sem custo pelo diretor de todas escolas do distrito.  

Não obstante, qualquer lei geral ou especial contraria, todos os manuais do estudante 

devem conter o seguinte:  

(a) Qualquer estudante que for achado nas áreas da escola ou em eventos realizados pela 

escola ou relacionados da escola, incluindo jogos atléticos, que tenha posse de armas 

perigosas, incluindo, mas não limitado a armas ou facas; ou substancias controladas 

definidas no capitulo noventa e quatro C, incluindo mas não limitado a maconha, cocaína, 

e heroína, poderão ser objetos de expulsão da escola ou do distrito escolar pelo diretor.  

 

(b) Qualquer estudante que insultar o diretor, assistente do diretor, professor, ajudante do 

professor ou outros funcionários educacionais nas áreas da escola ou eventos realizados ou 

relacionados da escola, jogos atléticos, podem ser sujeitos de expulsão da escola ou do 

distrito escolar pelo diretor.  

(c) Qualquer estudante quem for multado por uma infração tanto do parágrafo (a) ou (b) 

deve ser notificado por escrito com uma oportunidade de ser ouvido, mas o estudante deve 

ter um representante, junto com uma oportunidade de apresentar evidencias e testemunhas 

que disseram antes ao diretor.  

Depois de ser ouvido, o diretor pode com a sua discrição, decidir a suspender ao invés de 

expulsar o estudante que tem sido determinado pelo diretor a ter violado sobre o parágrafo 

(a) ou (b). 

http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H
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(d) Qualquer estudante que tenha sido expulso do distrito escolar por essas provisões 

podem ter o direito de comparecer na frente do superintendente para um apelo. O 

estudante expulso pode ter dez dias da data da expulsão para notificar ao superintendente 

da sua visita. O estudante tem o direito de ouvir a um conselheiro antes do superintendente. 

O assunto do apelo não será limitado unicamente a uma determinação real de se o 

estudante transgrediu nenhuma provisão desta seção.  

(e) Quando o estudante é expulso dentro dessas determinações dessa seção, nenhuma 

escola ou distrito dentro da comunidade pode admitir um estudante desse ou fornecer 

serviços educacionais para esse estudante dito. Se esse estudante aplicar para uma 

admissão para outra escola ou distrito, o superintendente do distrito na qual a aplicação é 

feita pode pedir e receber a expulsão do superintendente da escola do estudante com uma 

declaração por escrito da razão da expulsão. 

 

 

POLITICA DA DISCIPLINA PARA ESTUDANTES COM DISABILIDADES  

 

Estudantes identificados a ter necessidades especiais  

 

1. É esperado que todos os estudantes atinjam os requerimentos para 

comportamentos que está colocado no nosso manual. Os indivíduos com o Ato 

de Desabilidades Educacionais, IDEA 2004, 20 U.S.C. § 300.530-300.536 diz que 

os fornecimentos adicionais são feitos para os estudantes avaliados pela 

EQUIPE a ter necessidades especiais e cuja o programa é descrito no Plano de 

Educação Educacional (IEP). Os estudantes com Necessidades Especiais 

podem ser suspensos até por 10 dias (10) destacados plenamente dentro do 

Ato de Melhoramento de Desabilidades de Educação (IDEA) e 

acompanhando os regulamentos federais. Todos os estudantes elegíveis para 

educação especial têm uma remoção da escola por 10 dias escolares que 

constitui nas mudanças na colocação. Esse procedimento, em adição, irá 

refletir a todas as leis estaduais e federais enquanto elas estão em vigor. 

 

 
2. O IDEA-04 permite que os funcionários movam o estudante com desabilidade 

para um cenário educacional alternativo interino até 45 dias, se o estudante 

trazer armas para a escola ou áreas escolares, conscientemente possui ou usar 

drogas ilegais ou vender ou solicitar venda de substancias controladas na 

escola ou nas áreas de função escolar, ou infligir uma lesão física em uma 

pessoa, incluindo ele mesmo ou ela mesma. O ínterim do cenário alternativo 

educacional deve ser determinado pela EQUIPE do IEP.  

 

 
3. O DEA-04 também permite aos funcionários a opção de uma audiência oficial 

no Departamento de Apelos Especiais de Educação para mover crianças com 

deficiências a um cenário provisório educacional alternativo interim até 45 dias, 

se eles têm uma tendência de se machucar ou machucar os outros na sua 
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colocação atual. O curso dessa ação Este curso de ação seria o resultado de 

uma audição devida ao processo conduzido do Departamento de Apelos 

Especiais de Educação. 

 

4.Quando o estudante com necessidades especiais tem sido suspenso por mais 

de dez (10) dias do ano escolar, como mudanças na colocação que está 

ocorrendo ou irá ocorrer, a EQUIPE do IEP irá se reunir para conduzir uma 

manifestação de determinação.  

 

5.O propósito da manifestação da determinação é para examinar o 

relacionamento entre a desabilidade do estudante e a questão da conduta. A 

EQUIPE montada irá examinar a conduta do estudante que tem um 

relacionamento direto e substancial ou causal para a desabilidade do 

estudante OU se a conduta em questão que foi resultado direto do fracasso da 

implementação do IEP.  

 

6. O diretor (ou designador) irá notificar a secretaria de Educação Especial das 

ofensas de suspendíeis de um estudante de necessidades especiais e um 

registro serão mantidos de tais avisos.  
 

Os estudantes identificados em ter uma desabilidade e fornecido com a Seção do plano 

504  

 

1. É esperado que os estudantes atinjam as expectações para um comportamento 

identificado no manual. O estudante com o plano da Seção 504 pode ser 

disciplinado como qualquer outro estudante. Contudo, se o estudante irá ser 

suspenso por dez (10) ou mais dias consecutivos, (e há uma mudança como 

resultado), depois uma manifestação de determinação será feito de acordo com o 

padrão listado acima.  

 

No ECC, nós vemos a disciplina como uma oportunidade de direcionar as crianças em 

relação ao respeito para eles mesmos e outros. Os sentimentos tanto positivo e negativo 

são normais e sua criança será guiada em aprende a expressar esses sentimentos em 

maneiras socialmente aceitáveis na qual não são destrutivas a si mesmo e/ou outros.  

 

Nós tentamos trazer o melhor comportamento em cada criança usando uma variedade de 

métodos positivos e motivacionais. Esses métodos incluem o arranjo de materiais na sala de 

aula, elogios, remoção temporária do grupo para paradas sensoriais, tempo quieto ou 

reagrupamento e interação frequente com modelo de adulto. O mais importante, é o 

método mais efetivo de encorajar os pais ao comportamento apropriado em sala de aula 

e nós agradecemos o seu suporte. 
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REGRAS DO MECC DA ESCOLA  

 
As regras do MECC da escola para os estudantes estão escritas em uma linguagem de 

criança simples e amigável para as crianças e dão suporte com figuras para ajudar os 

estudantes a entender e relembrar as regras na pré-escola.  

 

Nós encorajamos a você usar uma linguagem simples quando você falar com a sua criança 

sobre as regras e expectativa. Você pode usar isso como referência na sua casa também. 
 

 

REGRAS ESCOLARES DO ECC 
 

                        

FICAR SEGURO para cima, para baixo   mãos para si mesmo   pés para andar 
 

                  

SER UM BOM AMIGO dividir    use palavras boas   espere a sua vez 
 

            
   Corpo quieto    Ouvidos para ouvir   Quieto 

 

USAR OS OUVIDOS PARA OUVIR  
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INSCRIÇÃO 

  
Matrícula  

 

A pré-matrícula é realizada entre Novembro e Janeiro de cada ano escolar para todos os 

residentes da cidade de Marlborough e é feito por forma de loteria. Os requerimentos são 

os seguintes:  

 

Para PK-2, as crianças devem ter 3 até o dia 31 de Agosto no ano de entrada da pré-

escola.  

Para PK-1, as crianças devem ter 4 até o dia 31 de Agosto no ano de entrada da pré-escola 

 

O certificado de nascimento original é requerido na hora da matrícula, junto com provas de 

residência, imunização e consulta física e o formulário completo da matrícula. Depois da 

aceitação, é preciso fazer a matricula e um depósito. Esse deposito é dedutível do total do 

pagamento. 

 

Pagamento  

O pagamento é estabilizado na hora da matrícula. O pagamento é feito em cinco 

prestações durante o ano escolar. O pagamento deve ser feito mesmo se a criança está 

presente ou ausente, incluindo os dias sem aula e doença.  

 

As famílias precisam assinar o contrato de pagamento indicando que elas são responsáveis 

pelo pagamento do ano inteiro mesmo se tiver um evento de retirada pela escola ao 

menos que a vaga seja preenchida pela lista de espera. O contrato do pagamento 

assinado deve ser completado no início do ano escolar.  

 

Taxas do Pagamento e datas  

 

O pagamento do ano escolar é de $2,300.00 para as sessões matinais ou da tarde (metade 

do dia).   O pagamento do ano escolar é de $3,400.00 para o programa do dia inteiro do 

PK1. 
As famílias podem pagar em cinco pagamentos durante o ano escolar ao invés de pagar 

por complete se for mais fácil. O pagamento deve ser feito com cheque ou money order. O 

pagamento é marcado nos seguintes dias:  
 

Datas do PAGAMENTO:  

O programa PK-1 e PK-2 da metade do dia (matinal ou da tarde) $2,300.00* pagável 

em oito (8) prestações. O primeiro pagamento é de $350 que deve ser pago dentro de 

dez (10) dias depois da notificação da vaga do PK-1. Subsequentemente os 

pagamentos são de $350.   

O programa integral (o dia inteiro) $3,400 * pagável em oito (8) prestações. O primeiro 

pagamento é de $412.50 que deve ser pago dentro de dez (10) dias depois da 

notificação da vaga do PK-1. Subsequentemente os pagamentos são de $412.50.               
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Por favor anote: Há uma redução de 10% no pagamento de um irmão mais novo quando já 

houver uma criança matriculada no programa.  

A TAXA DE ATRAZO É DE $10.00 E É AUTOMATICAMENTE COLOCADA NO PAGAMENTO SE NÃO 

PAGO DENTRO DE 10 DIAS DA DATA DO PAGAMENTO. 

 

Ajuda ao Pagamento  

 

O MPS Early Childhood Center tem uma Ajuda de pagamento disponível para as famílias 

qualificadas. Mande o contrato da matricula com a documentação necessárias devem ser 

consideradas para a ajuda financeira. Isso deve ser feito quando for aceito no nosso 

programa da pré-escola. Toda ajuda é somente para um ano escolar e deve ser aplicado 

anualmente. As documentações para ajuda continuam e podem ser pedidas durante o 

ano quando a ajuda foi dada. Em todos os casos, é a responsabilidade dos pais cumprir 

com os pedidos de informações adicionais e/ou mudanças.  

 

*** todas as famílias que pedirem ajuda de pagamento DEVEM fornecer copias das 

informações seguintes com a sua matricula.  

 

 O retorno de imposto federal mais recente  

 Formulários de Suporte W2 forms para a renda bruta mais atual  

 Quatro (4) boletos do recibo de salário dos membros que trabalham da casa  

 Número de membros que moram em casa ____ 

 

O pacote deve ser completado para ser elegível e entrar na loteria. 

As famílias devem estar em boa condição com as Escolas Públicas de Marlborough e não 

estar devendo pagamento de matricula para o Early Childhood Center ou kindergarten 

antes de entrar na pré-escola.  

 

Uma vez que no ano iniciou, quaisquer mudanças na renda ou quaisquer dificuldades na 

hora do pagamento, devem ser discutidas com o Diretor do Programa, assim nós poderemos 

ajudar consequentemente. 
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ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA  

 

As famílias são parte integral do nosso programa, e nós esforçamos de maneira de parceria 

colaborativa com você para dar um ambiente saudável social e de aprendizagem para 

dar suporte ao desenvolvimento das crianças. Os pais precisam tentar participar das 

reuniões da Casa e Escola, conferencias e outros eventos escolares durante o ano. 

Adicionalmente, há muitas oportunidades para as famílias de participar e voluntariar.  

 

Por favor anote que todos os voluntários das Escolas Públicas de Marlborough precisam ter 

checado as Informações Dos Registros Delinquência Criminais. Você deve completar o 

Formulário CORI, providenciar a documentação necessária e atingir os requerimentos 

mandatórios pelo estado para participar de qualquer atividade voluntária da escola. Os 

formulários estão disponíveis na secretaria do ECC. 

 

Conexão do Casa & Escola: No ECC nós contamos com muitas mãos para nos ajudar com 

uma qualidade de educação alta para nossos estudantes da pré-escola. A iniciativa maior 

de voluntários é da Conexão Casa & Escola (H&S). O grupo se reuni mensalmente, a 

primeira quarta feira de cada mês para planejar os eventos culturais, noites da família, 

iniciativas de arrecadação e suporte para professores. O serviço de babá é fornecido pelos 

membros da sociedade de Honra Nacional da Escola Superior de Marlborough. Você não 

precisa participar das reuniões para ser parte do grupo, ou dar suporte nas iniciativas 

importantes. O Coordenador Voluntário da Conexão H&S, também organiza famílias quem 

gostaria de vir e ajudar com a preparação de materiais a serem usados nas atividades da 

sala de aula e nos projetos da escola. As famílias geralmente são marcadas enquanto as 

suas crianças estão em sala de aula na escola. Nós também estamos procurando por 1-2 

representantes de cada classe para ser os pais da sala. O Casa & Escola terá uma folha 

para assinar disponível durante o dia da Orientação do Outono. Nós esperamos que você 

se junte a essa organização muito importante!  

 

Voluntários da Sala de Aula: Haverá também oportunidades para os pais voluntariar em 

classes individuais também. A oportunidade varia de professor para professor mas as 

informações adicionais serão divididas durante o dia da Orientação.  

 

Programa de 1,000 Livros Antes do Kindergarten: Precisamos de muitos voluntários para 

manter o programa de literatura especial funcionando. Checar os livros e entregar sacolas 

de livros novos mantendo nossos voluntários bem ocupados. 

 

Noite da Literatura da Família: No início de Novembro de 2016, nós realizaremos a Noite da 

Literatura da Família de 5:30-6:30 da noite antes das reuniões do Casa & Escola. As noites irão 

consistir em ler e completar uma arte ou atividade simples relacionado a história. Serão 

fornecidos algo para comer. Precisaremos dos voluntários para ajudar. Este evento ocorrera 

três vezes por ano.  

 

Clube dos Livros do Scholastic: Todos os meses as salas individuais terão formulários de 

ordens de livros mandadas para casa. O clube tem livros listados para idades apropriadas 
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para as crianças da pré-escola. Essa é uma oportunidade maravilhosa para fornecer 

literatura de qualidade para a sua criança em um preço bom. Com cada pedido, a sala 

também ganha pontos que a professora pode usar para ganhar livros, fitas, fantoches e 

outros materiais instrucionais para a sala da sua criança. 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO ECC  

 

Correio pela Mochila:  

Nós usamos o sistema de correspondência por mochila para levar o trabalho da sua 

criança para casa para você e para quase todas as comunicações diárias. Por favor 

escolha uma mochila grande suficiente para caber papéis de 8x11 polegadas. Para razões 

de segurança, nós não permitimos mochilas com rodinhas. Será dado para cada criança 

uma pasta para ser mantida na mochila. Quase todas as notícias que a sua criança 

receber será colocado nessa pasta. Por favor leia e esvazie os conteúdos da pasta 

diariamente, tenha cuidado em assinar e retornar os papéis necessários que estarão na 

pasta todos os dias.  

Se você tiver alguma informação para nós, como pais, por favor escreva um bilhete e 

coloque na pasta da sua criança; nós iremos checar todos os dias. Você pode deixar o 

professor de sua criança saber das mudanças da rotina da sua família, eventos e 

preocupações especiais. O professor comunicará as informações individuais para você da 

mesma maneira. Dessa maneira todas as informações importantes irão para as mãos do 

professor!!    

 

E-Mail:  

Para dar suporte ao “verde” das MPS nós temos a iniciativa de cortar o uso de papel, nós 

iremos mandar autorizações para mandar as novidades e anúncios da sala de aula e da 

Conexão Casa & Escola via email. Por favor procure pelo formulário de permissão e assine. 

Os professores também poderão ser conectados via e-mail. Se, contudo, você tenha uma 

informação importante ou sensível para os professores, você pode colocar um bilhete por 

escrito na mochila se você preferir, como indicado acima. As pastas sempre serão checadas 

na hora da chegada; os e-mails não serão sempre checados na mesma hora do dia. 

 

Notícias da Sala de Aula  

Cada sala manda para casa notícias semanais para ajudar os pais estar a par do que está 

acontecendo nas salas individualmente. As notícias serão mandadas nas segundas e 

refletem no que aconteceu na semana anterior, e dará uma previsão das atividades que 

estão por vir. Como indicado acima, as notícias podem ser mandadas para casa via email 

ou correio de mochila.  

 

Website do ECC  

Nós ainda estamos construindo e expandindo nosso website. Lá estarão algumas 

informações disponíveis e nós esperamos continuar a adicionar durante os anos. Os eventos 

e atividades importantes também estarão listados no nosso website. Isso pode ser feito no 

ww.mps-edu.org, e clique no link do Early Childhood Center. 
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Notícia do Diretor 

Todos os meses o diretor irá escrever e mandar uma carta de notícias contendo as atividades 

e eventos da escola. 

 

PADRÃO DO TRAFICO DO ECC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Nós pedimos respeitavelmente que os pais utilizem a Fila de Chegada/Saída todas as horas.  

-Por favor reveja o mapa em anexo para o padrão correto de trafico seguro. Os adultos quem trazem crianças ao Centro terá uma etiqueta com 

um código de numero a ser colocado na janela do carro nas horas de chegada e na saída.  

-Cada sala de aula tem uma cor designada para a etiqueta de identificação da mochila, pastas e um código colorido de números para a fila de 

chegada /saída. Esses itens são dados quando o programa da sua criança se inicia.  

-A entrada da Preschool é na Washington Street e deve ser usada para chagas e saídas atrasadas ou mais cedo. Nós pedimos que você ande 

com a sua criança até o prédio e assine na mesa da secretaria. A recepcionista irá andar com a sua criança até a sala de aula. Isso não deve ser 

como rotina diária, mas deve ser ocasionalmente se necessário.  

-Se você precisa pegar a sua criança mais cedo, por favor ligue para o numero central , ou mande um bilhete na mochila da sua criança. Entre na 

entrada da Washington, pare na mesa e assine. A recepcionista irá ligar para a sala de aula. Você irá precisar de assinar quando você deixar o 

prédio.  

 

PADRÃO DE SEGURANÇA DE TRAFICO DO MECC  
Por favor contate o Diretor da Pré-escola a qualquer hora se você tem alguma pergunta, preocupação ou 

sugestão em relação as Regras de Trafico da Fila de Carros do ECC.  

1. Todos os CARROS DEVEM ENTRAR NO MECC PARA DEIXAR OU PEGAR A FILA PELA HUNTINGTON AVE. no final da 

Rice Street.  

2. TODOS OS CARROS CONTINUAM NA RICE STREET DA HUNTINGTON AVE NA DIREÇÃO DO MECC.  

3. TODOS OS CARROS DEVEM DAR PREFERENCIA AS GARAGENS NA RICE STREET. Enquanto os carros se movem, por 

favor NÃO BLOQUAR AS GARAGENS da Rice Street. Muitos vizinhos da nossa comunidade estão aqui muito tempo 

antes do MECC. Todas as pessoas que moram na Rice Street merecem ser capaz de entrar nas suas casas com 

facilidade. Por favor seja considerável, respeitável aos vizinhos da nossa comunidade e preste atenção em deixar 

as garagens abertas enquanto espera na fila.  

4. POR FAVOR FIQUE NA SUA DIREITA ENQUANTO VOCÊ DIRIGE NA RICE ST para ter certeza de um trafico que flua e 

para ter certeza que os veículos de emergências tenham espaço para passar se necessário.  

5. MODELO DE UM COMPORTAMENTO BOM- com o uso das palavras e do seu tom de voz que você escolhe 

quando estiver se comunicando com os outros motoristas, pedestres, funcionários e vizinhos. Por favor preste 

atenção em não usar linguagem não apropriadas e/ou gestos com as mãos. Sempre use a habilidade de 

comunicação apropriada, escolhendo a melhor maneira educada de comunicação. As crianças aprendem o 

que elas vivem. Nós estamos sendo os primeiros professores das crianças e precisamos ser um modelo de 

comportamento apropriado todas as horas.  

6. ALERTE OS FUNCIONARIOS DO MECC SE VOCÊ VER ALGUEM QUEM PRECISE DE SER LEMBRADO SOBRE AS REGRAS 

DE SEGURANÇA. Os funcionários do MECC irão lembrar os motoristas.  
 

   PADRÃO DE 

SEGURANÇA DO 

TRAFICO DO 

MECC 
PARA SAÍDA E CHEGADA DO 

PERIODO DA MANHA E DA 

TARDE DOS CARROS 



 

25 

 

-As crianças não poderão ir com o adulto ao invés que os pais ou guardiões escrevam um bilhete via mochila. Uma identidade será pedida. 

 

 

                                                                
 

   

CHEGADA E SAÍDA 

HORA DA CHEGADA HORA DA SAÍDA 

Hora da Chegada da Manhã: 8:45 AM Hora da Saída da Manhã: 11:30 AM 

Hora da Chegada da Tarde: 12:20 PM Hora da Saída da Tarde: 3:00 PM 

Hora da Chegada do ABA E Programa 

Integral: 8:50 AM 

Hora da Saída do ABA e Programa Integral: 

3:00 PM 

 

Sessão do PK-2 Segunda - Quinta-feira 

Sessão do PK-1 somente Segunda – Quinta-feira  

Sessão do Programa Integral- Segunda – Quinta-feira 

Sessões de ABA são de Segunda – Sexta (metade do dia na sexta)  

 

Chegada: 

É as 8:45 da manhã para as sessões da manhã e o programa do ABA, e 12:20 da tarde para 

sessões da tarde. As chegadas e Círculo Aberto são componentes de chave social para o 

dia da pré-escola. É importante para o ajustamento e senso de contribuição da sua 

criança em sala de aula, bem como funcionar continuamente no programa, você estar na 

hora certa da chegada da sua criança. A porta fechará quando a filha terminar. Isso 

permite que funcionário estejam disponíveis na sala de aula para a transição de chegada 

e no início do Círculo Aberto. Se você está atrasado e as portas estiverem fechadas, você 

terá que andar com a sua criança até o prédio, assinar a folha de visitantes e depois algum 

funcionário irá pegar a sua criança para levar na sala de aula. Os funcionários não 

poderão ter uma longa discussão nessa hora. Por favor lembre de SEMPRE assinar, assim nós 

sabemos quem entrou no prédio naquela hora.  

 

Saída:  

A saída é às 11:30 da manhã para sessão da manhã e 3:00 para o período tarde para a 

sessão da tarde. Os pais devem estar disponíveis para pegar suas crianças nessa hora. Os 

pais são responsáveis para procurar pela sua criança e pegá-la na hora, para quem irá 

transporte a criança. Se acontecer de você estiver atrasado, por favor ligue para a escola e 

deixe-nos saber!! Infelizmente, o ligar não excluem as famílias de pagar as taxas de atraso, 

mas nos fornece com informações para confortar a sua criança. 

 

Quando o último carro foi embora, as portas são fechadas. Isso aplica para Chegada e 

Saída. Para a Saída, as crianças que forem pegas depois dessa hora serão consideradas 
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como atraso. As crianças devem ser pegas prontamente as 11:30 para a Sessão da Manhã 

e 3:00 da tarde para a Sessão da Tarde. Se a sua criança não for pega na hora certa, serão 

cobrados $5.00 pelos primeiros 10-minutos que as portas fecharem e o último carro da fila ir 

embora e $1.00 por minuto por criança. Você pode pagar essa taxa quando você pegar a 

sua criança ou adicionar no seu próximo pagamento. Essa política deve ser reforçada 

permitindo que os professores preparem a sua próxima sala de aula. 

 

Formulário de Transporte:  

Os formulários de transporte são necessários para qualquer mudança do transporte da 

família. Se alguém ao invés da família estiver pegando a sua criança, nós precisamos de 

um formulário de transporte seu para nos deixar saber das datas especificas e a pessoa 

envolvida. Por favor faça a pessoa que pegar a sua criança tenha em mãos um 

documento com foto para nós deixarmos a criança ir. Nós não deixaremos a sua criança ir 

com outro adulto sem a sua permissão adiantada.  

 

Para aqueles que tem carona, um formulário deve ser completado para dar início ao ano 

escolar e um formulário separado é preciso para cada família que dá carona. 

 
Etiqueta da Fila de Carros:  

 

Para que tudo funcione bem de maneira ordenada:  

 

• Por favor tenha considerações sobre as ruas na Rice Street enquanto você está esperando; não 

bloqueie a rua.  

 

• Se houver carros estacionados na rua, por favor não vá do lado deles até você poder ir na frente 

deles. Se você estacionar do lado deles você irá bloquear o tráfico.  

 

• Por favor não corte a fila de carros cruzando a Short St. Ou vindo da Rice Street da rota 85/Bolton 

Street. Isso não é justo para quem está seguindo o padrão do tráfico que nós fizemos para a 

colaboração com os oficiais da cidade.  

 

• Por enquanto você estiver na fila você deve desligar seu carro. 

 

• Por favor deixe a sua criança pronta e esperando sentada no carro até que os funcionários se 

aproximem do seu carro para pegar a sua criança.  

 

• Se a sua criança remover a jaqueta, por favor faça ela recolocar antes dos funcionários pegá-la 

no carro. Também, faça ela terminar comer qualquer coisa antes que ela deixe o carro.  

 

• Sua criança deve permanecer no carro sentada, com o cinto de segurança até o funcionário 

chegar para tirar a criança.  

 

• Por favor deixe os animais de estimação em casa; alguns dos funcionários não são confortáveis 

com a aproximação do veículo com animais dentro e outros tem alergias.  

 

• Por favor fique dentro de seu veículo assim os funcionários podem transitar com as criança. 
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SEGURANÇA DA CADEIRINHA (CAR SEAT)  
Para ler a lei visite  http://www.carseatlaws.com/massachusetts-car-seat-laws   

 

Lei de Cadeirinha para Crianças de MA Capitulo 3: Primeiro a Segurança também cobre a 

Lei de da criança de Restrição de Passageiro em Massachusetts. Pontos importantes 

incluem:  

 

o Crianças de 12 anos ou mais novas de idade devem andar cadeirinhas de 

seguranças aprovadas federalmente até que eles tenham cinco anos de idade e de peso 

de pelo menos 40 pounds. 

o As crianças mais velhas do que cinco anos, mas mais novas de 12 anos, quem 

pesarem mais de 40 pounds, devem andar com a cadeira elevada ou o uso de cintos de 

segurança. 

 

É crucial notar que a idade não é que determina quando a criança não precisa mais de 

andar com a cadeirinha, mas o seu peso.  

 

Celular e Texting (mandar mensagem)  

Restrições do uso do Celular: O projeto do Senado, S.2093, requer qualquer um que quer usar o telefone durante 

a condução de utilizar a tecnologia mãos livres para discar um número e tanto para falar. O projeto de lei proíbe um 

motorista de segurar um telefone enquanto fala, introduzindo um endereço em um GPS, ou compor ou ler uma mensagem 

electrónica. 

Nós pedimos desculpas, mas não iremos entregar a sua criança para qualquer um que não 

estiver com a segurança apropriada para transportar a sua criança. 

 

         Escolas Públicas de Marlborough  

Protocolo da Fila de Chegada e Saída dos Carros do MECC 

 
1 2 3 4 

    
Fique na fila.  

Não passe os carros na fila.  

Coloque o seu carro no parado.  

Deixe seu carro seguro.  

Desligue o telefone.  

Esteja presente.  

Comprimente a sua criança, 

sorria e diga “Oi!”  

As crianças saem do carro na 

direita e esquerda dos carros. 

Para a segurança de todos, por 

favor fique na fila, espere com 

paciência todas as vezes.  

Quando você chegar no ponto 

tenha certeza de colocar o 

carro no parado! Três 

funcionários em particular têm 

sido arrastados pelos carros que 

não estão seguros.  

Por favor – não mande text 

no carro na fila e 

carinhosamente desligue o 

celular quando você entrar 

na fila do ECC. Os motoristas 

distraídos são perigosos aos 

estudantes e funcionários.  

Quando a sua criança entra no 

carro, gentilmente 

cumprimente-as; de bem 

vindas e um sorriso de amor. 

Isso será um início prazeroso 

que ambos gostarão de ter 

juntos!  

 

http://www.carseatlaws.com/massachusetts-car-seat-laws
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Como sempre, continue a ter conhecimento das garagens da Rice Street e deixe muito espaço 

para acesso livre de entrada e saída dos residentes. Por favor Não Bloquear as Garagens. 

Se você tem algumas perguntas ou comentários, por favor ligue para a Diretora do ECC, Andy 

Bernabei no 508-460-3503 ou e-mail abernabei@mps-edu.org.  

Nós agradecemos pela sua cooperação enquanto trabalhamos juntos para ter certeza da 

segurança, felicidade e sucesso da transição de todos os estudantes e da escola todos os dias. 

PROTOCOLO DE EMERGENCIA  

 
Cartões de Emergência/Formulários de Saída de Emergência  

Em um evento de emergência ou doença, é extremamente importante que nós passamos 

ser capazes de localizar os pais ou outra pessoa que possa pegar a sua criança. Há 2 

formulários que pedimos para serem completados; um é o Cartão de Emergência e o 

segundo é o Formulário de Saída de Emergência. O Cartão de Emergência contém as 

informações e nomes de pessoas que tem permissão para contatar em um evento que não 

possamos contatar você e precisamos dividir informações ou pedidos de que o estudante 

terá que ser pego. As pessoas listadas nesse cartão devem ser de confiança para receber 

informações no seu lugar, ou quem poderia pegar a sua criança quando não conseguimos 

te achar. Formulários de Saída de Emergência são usados para endereçar situações da 

escola e o distrito e contém nomes, endereços e números de telefones de pessoas de 

quem possa ligar em eventos de saída mais cedo devido a emergência ou condições do 

tempo. Essas pessoas devem estar dispostas a pegar a sua criança ou ficar com a sua 

criança até você poder pegá-la. Esse formulário permite que salvemos tempo em Situação 

de Saída de Emergência enquanto tem pessoas listadas no formulário para serem 

contatadas com a sua permissão. Se você for a pessoa que devemos contatar para pegar 

em evento de saída então liste seu nome em primeiro lugar da lista para contatar, se não 

ligaremos para a pessoa que estiver em primeiro na lista. 

 

 Essa informação tem que ter o telefone da casa e do trabalho dos pais e devem ser 

atualizadas se necessário. É pedido para os pais atualizarem esse formulário com qualquer 

mudança. A escola não responsabiliza com informações incorretas.  

Se houver qualquer mudança em qualquer informação, nós pedimos que você complete 

um Cartão de emergência e um Formulário de Saída de Emergência novo. Por favor não 

peça para o professor atualizar um cartão ou formulário já existente. Os cartões e 

formulários novos podem ser pedidos na secretaria da escola com Joy Russo no 508-460-

3503.  

 

Por favor tenha certeza de notificar as pessoas quem você listou como contato de 

emergência assim elas sabem que seus nomes foram dados para a escola, e que eles 

podem receber uma ligação para pegar a sua criança. Também, tenha certeza que os 

números de telefone de casa e do trabalho estejam corretos todas as vezes. 

 

As crianças não podem ser aceitas em sala de aula sem as informações de emergência 

atual completada. 
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Práticas de Segurança  

A prática de Evacuação de Incêndio será realizada em bases de rotina para todas as salas. 

Em adição, os estudantes praticarão uma prática de “Se Trancar” em casos de 

emergência que precisam de ficar dentro da sala de aula para ter certeza da segurança.  

 

Mensagem Escolar  

Em caso de cancelamento, saída mais cedo ou qualquer mudança na rotina dos horários, 

as famílias serão notificadas via Serviços de Mensagem Escolar do distrito. Mais uma vez, é 

importante notificar a Joy Russso para quaisquer mudanças nos números de telefones 

listados pois o número primário será utilizado para o Serviço de Mensagem Escolar.  

 

  Protocolo de SAÚDE  

 
As enfermeiras da escola monitoram a saúde das crianças, imunização e necessidades 

individuais. Em adição, elas coordenam e/ou fornecem os treinamentos para os 

funcionários, pais e crianças. As famílias devem informar a enfermeira se suas crianças têm 

problemas de saúde como asma, problemas cardíacos, diabetes, problemas de audição 

ou visão, alergias (picadas de abelhas, ambiental, alimentos, látex), etc. que talvez afete a 

sua experiência educacional. Se a saúde de sua criança mudar durante o ano escolar, por 

favor informe a enfermeira da escola imediatamente.  

 

Os testes de visão e audição são feitos anualmente na pré-escola. Algumas crianças 

podem ter dificuldades em cumprir os protocolos do exame, mas um teste será feito para 

todos os estudantes. As famílias serão notificadas se a criança não passar e será esperado 

que a criança seja avaliada pelo pediatra. É preciso uma cópia do relatório seja mandada 

para a enfermeira da escola. 

 
Cada criança precisa pela lei que complete um exame físico e que as imunizações estejam 

atualizadas antes de serem aceitas para a matrícula. A criança pode ser retirada do 

programa se o exame físico vencer e um novo relatório não for mandado. Essa lei estadual 

prevalece para todos os estudantes e é indiferente aos de necessidades especiais. Os 

exames físicos são necessários para todos os estudantes que estão entrando na pré-escola, 

kindergarten, série 4, série 7, série 10, e qualquer estudante que está entrando de novo nas 

Escola Públicas de Marlborough.  

 

Como pedido pela lei estadual do Departamento de Saúde Pública que tem estabilizado os 

seguintes requerimentos para crianças participarem da escola. A lei de imunização escolar 

(capítulo 75, Sessão 15) fala: “Nenhuma criança deve, exceto os já fornecidos, a ser admitida 

na escola exceto com a apresentação do certificado físico que a criança tem tido a 

imunização com sucesso contra a difteria, pertusas, tétano, sarampo e poliomielite e como 

outras doenças comunicáveis que podem ser especificadas em tempo em tempo pelo 

Departamento de Saúde Pública.” Os estudantes serão excluídos da escola se eles não 

cumprirem com a lei de imunização. O teste de chumbo é preciso para entrar no 

kindergarten. 
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Os pais precisam completar os formulários de emergência para sua criança começar o ano 

escolar. Quando houver alguma doença ou lesão, a enfermeira da escola usará as 

informações de contato dos pais, guardiões ou pessoa designada. Com isso, é importante 

notificar a escola quando houver mudanças nesses números.  

 

O estudante quem tiver condições contagiosas não são permitidos a participar da escola 

até que eles tenham o tratamento adequado. As crianças com Catapora (7 dias), 

conjuntivites (24 horas na medicação), vírus de simplex de herpes (até o machucado estiver 

com a casca), pediculoses (piolhos de cabeça), sarna (até que seja tratado e visto pela 

enfermeira da escola) e infecção de garganta (24 horas depois da medicação). 

 

USO DE MEDICAÇÃO  

 
As Escolas Públicas de Marlborough e a lei estadual requer que os seguintes formulários sejam 

colocados no arquivo de saúde da criança antes de que qualquer medicamento seja usados 

na escola.  

1. Um formulário de consentimento por escrito dos pais/guardiões para a administração da 

medicação deve ser completado pelos pais/guardiões e retornado para a enfermeira da 

escola.  

2. O formulário de Ordem de Medicação completado pelo pediatra, dentista, enfermeira 

praticante ou assistente do pediatra, devem acompanhar o formulário de consentimento. (Se 

for uma medicação de período curto é preciso, ex.: medição usada por 10 dias ou menos, o 

recipiente nomeado pela farmácia pode ser usado ao invés da ordenação do medicamento.  

3. O Formulário de Administração de Medicação será completado entre a enfermeira da 

escola e pais/guardiões.  

4. O formulário de Administração de Medicação para Viagens deve ser assinado pelos 

pais/guardiões para a sua criança receber a medicação na viajem.  

5. Os pais/guardiões ou o adulto designado deve trazer todas as medicações para a 

enfermeira da escola ou outra pessoa responsável pela enfermeira da escola.  

6. Os medicamentos sem prescrição não são dados na escola. Aspirina, Tylenol, balas de tosse, 

lozenges, e medicações sem prescrição de qualquer tipo não são usados pela enfermeira da 

escola e o uso não pode ser pedido ao menos que seja prescrito pelo pediatra.  

 

A conformidade estrita a este procedimento será seguida pela enfermeira da escola.  
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Abuso e Negligência de Crianças  

 
Pela lei, os funcionários das Escolas Públicas de Marlborough no Early Childhood Center dos 

Programas de Pré-escola são mandatórios os relatórios para todos os casos suspeitados de 

abuso ou negligências de crianças. O número para o Abuso de Massachusetts é 1-800-792-5200. 

A enfermeira da escola e o conselheiro escolar estão disponíveis para ajudar nesse processo. 

 

 PROCEDIMENTO DE QUEIXA  

 
No Early Childhood Center de Marlborough nos esforçamos para fornecer para cada 

criança e as famílias com experiências educacionais primeiramente destacadas com uma 

sólida comunicação e construir um relacionamento respeitável entre a casa e a escola. Os 

funcionários estão sempre aqui para ajudar no relacionamento. As vezes os problemas 

podem acontecer, e com isso comunicação pode faltar. Nós queremos trabalhar durante 

essas horas para reparar a comunicação e temos sugestões respeitáveis das seguintes 

sequencias para a solução:  

 

1. Sempre iniciar com a discussão do problema ou preocupação com o professor  

da sala de aula da criança ou o terapeuta.  

 

2. Se eles não puderem endereçar suas preocupações ou resolver seu problema 

você pode marcar uma hora com o Diretor da Escola, Andy Bernabei, ligando no 

508-460-3503. A secretária da escola, Carrie O’Coin, ficará feliz de marcar uma 

hora com você.  

 

3. Se você ainda sentir que seu problema não foi endereçado você pode escrever 

uma carta para o Superintendente no  

                   Centro do Distrito Educacional  

17 Washington St.  

Marlborough, MA 01752 
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Please sign and return the following section. 
Favor de firmar y devolver la siguiente sección 

Por favor assine e retorne a seguintes sessão. 
 
Acknowledgement: I have read the ECC Family Guide, and I understand and agree to the information set forth within it. I 
understand that failure to read this document does not excuse me from the guidelines contained within it. 
Reconocimiento: Yo he leído la Guía de la Familia del ECC, y entiendo y estoy de acuerdo con la información contenida en él.  Yo 
entiendo que si no leo este documento no me excuso de las guías que figuran en ella. 

Conhecimento: Eu tenho lido o Guia da Familia do ECC, e eu entendo e concordo com as informações 

postas nele. Eu entendo que se eu não li esse documento, não me desculpa do conteudo do guia. 

 
Signed, 
Firmado, 

Assinado, 

 

_____________________________________________________      ___________________ 

Parent Signature/ Firma del Padre/ Assinatura dos Pais                       Date/ Fecha/ Data 

 

Parent Name (Please Print) _______________________________________________________________ 
Nombre del Padre (En letra de Imprenta) / Nome dos Pais (Por favor escreva) 

 

 

Student’s Name / Nombre del Estudiante / Nome do estudante 

 

Please select your preference as to how you would like to receive the school publications: 
En cuanto al reporte mensual de la escuela- La Línea Abeja y cualquier otras noticias/boletines de la escuela- por favor 
seleccione su preferencia en cuanto a cómo le gustaría recibir las publicaciones de la escuela: 

Em relação a Carta de Noticias Mensais – A Linha Abelha e qualquer outras noticias da 
enfermeira/noticias- por favor selecione a sua preferencias de como você gostaria de receber as 
publicações da escola: 

 

o Please send the school publications to me via email at the following address: 
Favor de enviar las publicaciones de la escuela por email(correo electrónico) a la dirección siguiente: 

Pore favor mande as publicações da escola para mim via email no seguinte endereço: 
 

Please Print Neatly - Favor de imprimir claramente - Escreva Nítidamente - 
 

Email #1________________________________________________________________________ 

 

Email #2________________________________________________________________________ 

 

o Please send the school publications to me in hard copy form via backpack mail. 
Favor de enviar las publicaciones de la escuela por forma impresa por correo mochila 

Por favor mende as publicações da escola para mim via copia em papel na mochila da minha criança. 

 

English  Spanish  Portuguese 
  Ingles   español   portugués 

Inglês   Espanhol  Português 


