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 PREPARAÇÃO PARA 
O KINDERGARTEN... 

O QUE DEVEMOS 
FAZER? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁTICA, 

PRÁTICA, 

PRÁTICA… 
 
 
 
 
 

• Usando o banheiro de forma independente  
• Declarando o primeiro e último nome 
• Escrevendo o primeiro nome (tudo bem for em maiúsculas)  
• Reconhecendo as cores 
• Reconhecendo formas 
• Começando a nomear letras do alfabeto e números  
• Contando até 20 
• Usando a tesoura adequadamente  
• Sentando por cerca de 10 minutos  
• Separando-se facilmente da família  
• Verba lizando as necessidades 
• Operando uma mochila  
• Participando em discussões de grupo  
• Seguindo instruções de duas etapas 
• Abotoando e zipando calças e casacos  
• Calçando chapéus, sapatos e luvas 
• Identificando as letras do nome da sua criança e as formas 

básicas  
• Colorindo e segurando ferramentas de escrita 
• Segurando livros e virando as páginas 

 
Como pais, a melhor preparação que podemos dar a nossas 
crianças é LER para eles e FALAR com eles. 



 
 
 

 
Matrícula do Kindergarten   

Noite de Bem-vindo ao Kindergarten  

Avaliação do Kindergarten  

Orientação para o Kindergarten 

 

PARTICIPE EM NOSSOS MÚLTIPLOS EVENTOS   
DO “CAMINHO PARA O KINDERGARTEN” 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

O Caminho para o Kindergarten... Classe de 2036! 



 

 
 

 QUAIS INFORMAÇÕES 
MÉDICAS SÃO 

NECESSÁRIAS PARA O 
KINDERGARTEN? 

 
 
 
 



Alturas e pesos 

 
 
 
 

NECESSIDADES MÉDICAS 
 
 
 
 

 

 
Satus de Saúde 
Problemas médicos - 
IHCP (atualizações anuais  
Mudanças de status 
Atualização do PE/Imunizações 

 
 

Exame físico atual 

Imunizações UTD 

Visão e audição 

Requisitos MDPH 



NECESSIDADES MÉDICAS, CONT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma de Alimentação das Escolas Públicas de Marlborough 
Não compartilhe alimentos. 
Os alimentos não podem ser utilizados 
para celebrar feriados, aniversários ou 
qualquer outra ocasião. 
Pode ser usada como parte do currículo. 
O diretor deve dar aprovação prévia e 
um formulário de permissão dos pais é 
necessário. 

 Alergias alimentares. 



NECESSIDADES MÉDICAS, CONT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quando manter sua 
criança em casa.. 

  
  

• Febre  
• Vomitando  
• Diarréia  
• Qualquer condição 
contagiosa  

• Tosse produtiva 

 

Quando que sua criança pode 
retornar a escola? 

• 24 horas de terapia antibiótica 
• 24 horas sem febre / sem febre 
sem medicamentos  

• Uma vez que sua criança seja 
capaz de retomar uma dieta 
normal (comer e beber) 

• Em caso de dúvida, ligue! 



NECESSIDADES MÉDICAS, CONT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Quando você deve entrar em 

contato com a escola? 
 

• Relatar ausências - com detalhes 
• Enviar uma nota ao retornar 
• Se sua criança está sob o efeito 
de um determinado 
medicamento 

• Se sua criança estiver 
   

       
   

   

E sobre medicação na 
escola? 

 
• Ordem do médico 
• Permissão dos pais  
• Recipiente com rótulo 
original de farmácia 

• Medicamentos sem receita 



 
 
 

   PROCESSOS E PAPELADA  
DO KINDERGARTEN 



  

Online Registration through Family 
 

Connections on the M  PS Kindergarten 
Original birth certificate 
Immunizations record 
Record of current physical examination 
Three (3) proofs of residency (acceptable 
proofs of residency are located on the 
MPS website w ww.mps-edu.org). 

 

If you are not the parent, proof of legal 
guardian 

O QUE É 
NECESSÁRIO 

PARA A 
MATRÍCULA NO 

KINDERGARTEN? 

• Matrícula online através de Family 
Connections na página de Matrícula da 
MPS do Kindergarten   

• Certidão de nascimento original 
• Registro de imunizações 
• Registro do exame físico atual  
• Três (3) provas de residência (as 
provas aceitáveis de residência estão 
localizadas no site do MPS www.mps-
edu.org). 

• Se você não é o pai, prova de tutela 
legal 

https://ma02212715.schoolwires.net/Page/1137
https://ma02212715.schoolwires.net/Page/1137
http://www.mps-edu.org/


 

COMO POSSO SABER MAIS 
SOBRE TRANSPORTE? 

Os estudantes podem se inscrever para o 
ônibus. As rotas serão publicadas no site do 

distrito no final do verão: Site da MPS 

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

 

Muitas famílias também escolhem caminhar 
para ir e voltar da escola todos os dias. 

 
 
 
 



A  
Experiência  

do Kindergarten 



 

 

 

UM HORÁRIO GERAL DO KINDERGARTEN 
• 8:35-9:00 Assinar, Escolha de Almoço, Trabalho da Manhã, Anúncios 
• 9:00-9:45 Reunião Matutina 

• 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 Ciência/Estudos Sociais/Oficina do Escritor   
• 1:45-2:10 Descoberta Guiada 
• 2:10-2:50 Especiais 
• 2:50-3:05 Círculo de fechamento/Despedida 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR QUE A PRESENÇA 

NA ESCOLA TODOS  

OS DIAS É TÃO 

NECESSÁRIA? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• A presença consistente na escola 
leva ao sucesso na escola.  

• A presença consistente na escola 
apoia o desenvolvimento de relações 
saudáveis com os colegas e adultos. 

• A presença consistente na escola 
permite que os alunos tenham uma 
rotina consistente e previsível a cada 
dia. 

• A presença consistente na escola 
assegura a aquisição de um currículo 
garantido e viável. 



O QUE MINHA CRIANÇA VAI 
APRENDER NO KINDERGARTEN? 

 

                                             Alfabetização 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Uma Amostra do que Sua Criança Estará Trabalhando no Kindergarten 

 Nomeando letras maiúsculas e minúsculas, 
combinando essas letras com seus sons, e 
imprimindo-as 

 Comparar as aventuras e experiências de 
personagens em histórias familiares, como contos 
de fadas e contos folclóricos 

 Contando histórias familiares e falando sobre 
histórias lidas a eles usando detalhes do texto 

 Usando uma combinação de desenho, ditado e 
escrita para descrever um evento, incluindo sua 
reação ao que aconteceu 

 Iniciar uma opinião ou preferência sobre um tópico 
ou livro por escrito (ex.: "Meu livro favorito é...") 

 Participar de conversas em sala de aula e seguir 
regras para discussões (ex.: aprender a ouvir os 
outros e se revezar a vez quando falar) 
 Falar claramente para expressar pensamentos, 

sentimentos e ideias, incluindo descrições de 
pessoas, lugares, coisas e eventos familiares 
 Fazer e responder perguntas sobre detalhes chave 

em histórias ou outras informações lidas em voz 
alta 
 Compreensão e uso de palavras de perguntas (ex.: 

quem, o quê, onde, quando, por que, como) nas 
discussões 
 Aprender a reconhecer, soletrar, e usar 

corretamente aquelas pequenas palavras 
gramaticais que mantêm a linguagem unida (ex.: a, 
o, para, de, do(a), Eu, é, são) 



 

O QUE MINHA CRIANÇA VAI 
APRENDER NO KINDERGARTEN? 

 

Mathematics 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Uma Amostra do que Sua Criança Estará Trabalhando no Kindergarten 
 Contando objetos para dizer quantos tem 
 Comparar dois grupos de objetos para 

dizer qual grupo, se algum deles, tem 
mais; comparar dois números escritos 
para dizer qual é maior 
 Problemas de palavras de adição e 

subtração e diagramas de desenho para 
representá-los 
 Adicionar com uma soma de 10 ou 

menos; subtrair de um número de 10 ou 
menos; e resolver problemas de palavras 
de adição e subtração 

 Adicionar e subtrair números muito 
pequenos com rapidez e precisão (ex.: 
3+1) 
 Nomear corretamente as formas, 

independentemente da orientação ou 
tamanho (ex.: um quadrado orientado como 
um "diamante" ainda é um quadrado) 



 
Instruction for students with varying needs is a high priority. 

Os estudantes que foram identificados como tendo proficiência 
limitada em inglês receberão apoio. 

Os estudantes que foram identificados como tendo uma deficiência de aprendizagem ou 
uma deficiência médica que afeta sua capacidade de acessar o currículo receberão apoio. 

Os alunos que se apresentarem como abaixo do nível da 
série em determinadas habilidades receberão apoio. 

O estudante que se apresentar como tendo já dominado o 
conteúdo e/ou habilidades de nível de série receberá apoio. 

  O APRENDIZADO É DIRECIONADO AOS ALUNOS 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

NOSSAS ESCOLAS ELEMENTARES 
KINDERGARTEN-5ª Série 

 
 

 

  GOODNOW BROTHERS 
Diretora: Amy Mulkerin 

JAWOREK ELEMENTAR 
Diretora: Rupal Patel 

 
 
 
 
 

 

KANE ELEMENTAR RICHER  ELEMENTAR 
 Diretora: Kalliope Pantazopoulos Diretora: Lisa Richards 

  

 

 

 

 



 
 

FIQUE CONECTADO A MPS 
• Site da MPS: https://www.mps-edu.org/ 

→ Notícias do distrito e sites específicos de escolas; traduções 
→  Aprenda sobre eventos comunitários/especiais, atividades do PTO, 
programas esportivos e extracurriculares, atualizações de calendário 

• Aplicativo da MPS: gratuito e fácil de baixar 
→ Receba todos os alertas meteorológicos/cancelamentos escolares 
rapidamente! 
→ Tutorial no site 

• Veículos de Mídias Sociais: FB, Twitter, Instagram 
• Canal do YouTube: Marlborough Public Schools & PantherMedia 

 

 

Por favor, mantenha suas informações de contato atualizadas 

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