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Boas vindas e apresentações

• Richard Langlois, Superintendente

• Mary Murphy, Diretora Executiva da Educação Primária e Elementar

• Alyssa Tully, Diretora da escola Elementar Richer 

• Lynne Medailleu, Diretora, do programa Aprendizes do Idioma Inglês

• Mary Zakrzewski, Coordenadora dos serviços de Saúde do Distrito, 

• Diana Farrell, Organizadora de matrícula para o Kindergarten

• Beth Wagner, Acessora de imprensa

• Christina Borges, Secretária de matrícula e Intérprete

• Gariela Braga e Dora Locke, Intérpretes



Classe de 2029!  A jornada começa…

O Sr. Rogers 
destaca algumas
importantes lições 
para serem 
aprendidas no 
Kindergarten e 
adiante!

“Onde estaríamos sem professores – sem pessoas que tem paixão pela arte 
ou por ciências ou seus talentos e fazem por amor? O que faríamos sem 
professores passando para nós o que eles sabem que é essencial para a 
vida?”  Fred Rogers

http://www.fredrogers.org/parents/first-experiences/kindergarten.php


Tudo que eu preciso
saber… 
Eu aprendi no 
kindergarten

por Robert Fulghum

A maioria do que eu realmente preciso
saber sobre como viver
E o que fazer e como ser
eu aprendi no kindergarten.
Sabedoria não estava no topo
da graduação da montanha escolar,
Mas tinha um montinho na Escola 
dominical.
Essas são as coisas que eu aprendi:

Dividir tudo.
Jogar limpo.
Não bater nas pessoas.
Colocar as coisas de voltar onde eu achei.
Limpar minha própria sujeira.
Não pegar coisas que não sejam sua.
Falar desculpa quando você machucar alguém.
Lavar as mãos antes de comer.
Dar descarga.
Biscoito morno e leite gelado é bom para você.
Viver uma vida balanceada.
Aprender um pouco e pensar um pouco
E desenhar e pintar e cantar e dançar
E brincar e trabalhar um pouco todos os dias.
Tirar um cochilo todas as tardes.
Quando você for para o mundo,
Ficar atento ao tráfico,
Segurar as mãos e ficar juntos.
Estar atento as maravilhas.



Se preparando para o 
Kindergarten…
O que devemos fazer?
Alyssa Tully, Diretora da Escola Richer 



Pratique, pratique, pratique…

• Usando o banheiro
independentemente

• Falando o primeiro e último
nome

• Escrevendo o primeiro nome
(tudo bem se for em letra
maiúscula)

• Reconhecendo cores

• Reconhecendo formatos

• Começando a nomear o 
alfabeto e números

• Contando até 20

• Usando tesoura
apropriadamente

• Sentando por 10 minutos

• Separando facilmente de 
familiares

• Verbalizando as necessidades

• Abrindo e fechando a mochila 

• Participando em conversas em
grupo

• Seguindo direções de dois
passos

• Abotoando e fechando a calça
e jacketas

• Colocando tocas, sapatos e 
luvas

• Identificando as letras do 
nome de sua criança e 

formatos básicos

• Colorindo e segurando
ferramentas de escrever

• Segurando livros e virando as 
páginas

Como pais, o melhor
preparo que podemos dar
as nossas crianças é LER E 
CONVERSAR com eles

http://www.bing.com/videos/search?q=parents reading and talking to children&qs=n&form=QBVR&pq=parents reading and talking to children&sc=0-0&sp=-1&sk=#view=detail&mid=3A426F50F1020B971F703A426F50F1020B971F70


Participe dos nossos múltiplos Eventos*
“Estrada para o Kindergarten”

Matrícula para o Kindergarten

 Noite Seja Bem Vindo ao Kindergarten

Avaliação do Kindergarten

Dia de Open Door (conhecer a escola)

Orientação do Kindergarten



Qual informação médica é 
necessário para o Kindergarten?
Mary Zakrzewski, Coordenadora de Serviços de Saúde do Distrito



Requerimentos Médicos

Requerimentos MDPH 

• Exame físico atual

• Histórico de vacinas

• Visão e audição

• Tamanho e peso

Estado de saúde

• Problemas médicos – IHCP 
(atualização anual)

• Mudança no estado

• Atualização anual de vacinas e 
exame físico



Continuação de documentos médicos
necessários.
Regra de comida nas Escolas Públicas de Marlborough

• Não pode dividir alimentos.

• Alimento não pode ser utilizado para celebrar feriados, aniversários, 
ou qualquer outra ocasião.

• Talvez pode ser utilizado como parte do currículo.   

• O diretor deve aprovar e um formulário de permissão dos pais é 
requerido.

• Alergias a alimentos.                                                                                                                            



Continuação de documentos médicos
necessários.

Quando manter sua criança em casa…

• Febre

• Vomitando

• Diarrea

• Qualquer condição contagiosa

• Tosse produtiva

Quando sua criança pode retornar para 
a escola?

• 24 horas que estiver começado 
antibióticos

• 24 horas sem febre/ livre de 
febre sem remédio

• Quando sua criança tiver
comendo normalmente
(comendo e bebendo)

• Quando tiver dúvida, ligue



Continuação de documentos médicos
necessários.

Quando devo contactar a escola?

• Informar de faltas – com detalhes

• Enviar um bilhete quando voltar

• Se sua criança estiver tomando
algum remédio

• Se sua criança estiver machucado
em casa!

• Por favor tenha certeza de ter seus
contatos de emergência anotados
e atualizados quando necessário.

E sobre remédio na escola?

• Ordem médica

• Permissão dos Pais

• Vidro de remédio com rótulo
original da farmácia

• Medicação sem receita



O processo do Kindergarten e 
documentos

Diana Farrell, Organizadora de matrícula para o Kindergarten



O que é preciso para a matrícula do 
Kindergarten?

• Formulário de matrícula preenchido
• Certidão de nascimento original 
• Histórico de vacina
• Exame físico atual
• Três (3) provas de residência (lista de provas de residência aceitáveis

localizada no site da MPS www.mps-edu.org). A lista também pode ser
encontrada no formulário que você recebeu nessa noite.

• Se você não é os pai/mãe, prova de custódia legal

Se você não tiver acesso a um computador ou impressora, nós
teremos os formulários de matrícula hoje a noite e no dia da 

matrícula.

http://www.mps-edu.org/


Como eu ficarei sabendo sobre o transporte?

• Estudantes podem pegar o ônibus para escola e da escola para a casa.  
As rotas serão colocadas no site do distrito no final do verão:  

www.mps-edu.org

• Os pais também podem escolher deixar e buscar suas crianças na
escola.  

• Muitas famílias também escolhem andar até a escola e da escola para 
a casa todos os dias.



A experiência do Kindergarten
Alyssa Tully, Diretora, Escola Richer 



Horário geral do Kindergarten

 8:35-9:00  Assinar presença, escolha do almoço, trabalho pela manhã, anúncios

 9:00-9:45  Encontro da manhã

9:45-10:45  Alfabetização do Kindergarten 

 10:45-11:00  Lanche

 11:00-12:10  Matemática e Centros

12:15-1:15  Recreio/Almoço

 1:15-1:45  Ciências/Estudos Sociais/Oficina da escrita

 1:45-2:10  Discoberta guiada

2:10-2:50  Aulas especiais

 2:50-3:05  Fechamento do círculo/Hora da saída



O por que a presença na escola TODOS OS 
DIAS é necessária?

• Frequência escolar constante leva ao sucesso na escola.

• Frequência escolar constante apoia o desenvolmento de relações
saudáveis com colegas e adultos.

• Frequência escolar constante permite que o estudante tenha uma
rotina diária consistente e previsível.

• Frequência escolar constante garante a aquisição garantida do 
currículo.



O que minha criança aprenderá no  Kindergarten?
Alfabetização

Um exemplo do que sua criança trabalhará no Kindergarten
 Nomeando letras maiscúlas e minuscúlas, combinando essas letras com seus sons, e escrevendo elas
 Comparando as aventuras e experiências de personagens de histórias conhecidas, como as de contos de fadas e 

contos populares
 Recontando histórias conhecidas e falando sobre histórias lidas para eles usando detalhes do texto
 Usando uma combinação de desenho, ditado, e escrita para descrever um evento, incluindo a reação dele(a) do 

que aconteceu
 Falando um opinião ou preferência sobre um tópico ou livro em escrita (ex: “Meu livro favorito é...”)
 Participando da conversa dentro da sala e seguindo regras de conversa (ex: aprendendo a ouvir outros e esperar 

sua vez de falar)
 Falando claramente quando expressando pensamentos, sentimentos e idéias, incluindo descrições e pessoas 

conhecidas, lugares, coisas, e eventos
 Perguntando e respondendo perguntas sobre detalhes chaves das histórias ou outras informações lidas em voz 

alta
 Entendendo e usando palavras como perguntas (ex: quem, o que, onde, quando, por que, como) em conversas  
 Aprendendo reconhecer, soletrar, e usar apropriadamente aquelas palavrinhas gramaticais que juntam 

a linguagem (ex: a, the, to, of, from, I, is, are)  



O que minha criança aprenderá no  Kindergarten?

Matemática
Um exemplo do que sua criança trabalhará no Kindergarten
 Contando  objetos  para falar quantos tem       

 Comparando dois grupos de objetos para falar qual o grupo, se algum, tem mais; comparando dois números 
escritos para falar qual é o maior

 Atuando em problemas de adição e subtração e desenhando diagramas para os representá-los

 Adicionando com um soma de até 10; subtraindo até 10; e resolvendo problemas de adição e subtração

 Adicionando e subtraindo números pequenos rapidamente e corretamente (ex: 3+1) 

 Nomeando corretamente formatos indiferente do tamanho (ex: um quadrado virado faz um 
“diamante” ainda sendo um quadrado) 



Aprendizagem é direcionada ao APRENDIZ

• Instrução para estudantes com variedade de necessidades é alta
prioridade.

• Estudantes que forem identificados com proficiência limitada em inglês
receberão apoio.

• Estudantes que forem identificados com alguma deficiência de 
aprendizagem ou dificuldade médica que impacta sua habilidade de 
acessar o currículo receberão apoio.

• Estudantes que estiver abaixo do nível de série em certas habilidades
receberão apoio.

• Estudante que aprensentar que já aprendeu o conteúdo do nível de série
e/ou habilidades receberá apoio.



Bem vindo a MPS Classe de 2029

Você é o FUTURO!

http://www.youtube.com/watch?v=RwlhUcSGqgs


Perguntas?
Obrigado por participar!


