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Perguntas frequentes sobre o Kindergarten 2016-2017 

Como eu faço a matrícula da minha criança para o Kindergarten? 

A matrícula para o Kindergarten será das 8:30 a.m. às 1:30 p.m. Nos dias 22 & 23 de fevereiro e 2 & 3 de março, na biblioteca da 

Escola Whitcomb, localizada na 25 Union Street. Por favor use o estacionamento atrás da escola e entre pela porta dos fundos. 

Estudantes terão que ter 5 anos de idade até 31 de agosto, 2016 para poder matricular para o kindergarten. 
  

Nós também teremos uma outra data das 4:30 às 6:30 p.m. Na quinta-feira, 14 de março, 2016 no Centro de matrícula para pais 

(Registration & Parent Outreach Center), localizado na 25 Union Street. Horários para essa sessão são limitados. Se você gostaria de 

marcar um horário, por favor ligue para a linha do Kindergarten no (508) 460-3506, extensão 3334, e deixe sua mensagem. Nós 

retornaremos sua ligação o mais rápido o possível para marcar seu horário.   
 

Para informação adicional por favor visite nosso site no www.mps-edu.org, e clique no Registration & Parent Outreach Center do lado 

esquerdo.  

 

Quais os documentos que eu preciso trazer para fazer a matrícula da minha criança? 

 Formulários de matrícula preenchidos (disponíveis no site do distrito, www.mps-edu.org) 

 Certidão de nascimento original  

 Histórico de vacinas  

 Histórico de exame físico atual  

 3 provas de residência (lista de provas de residência estão localizadas no site MPS, www.mps-edu.org).   
 

Se você não tiver acesso a um computador ou impressora, nós teremos os formulários disponíveis para serem preenchidos no dia da 

matrícula. 

 

Como minha criança vai para escola e da escola para casa? 

Estudantes podem pegar o ônibus para a escola e da escola para a casa. As rotas serão postadas no site do distrito durante o final do 

verão. 
 

Os pais também terão a escolha de deixar e buscar suas crianças na escola.                                                         
 

Muitas famílias também escolhem andar até a escola todos os dias. 

 

Eu tenho que pagar para minha criança ir ao Kindergarten das Escolas Públicas de Marlborough?  

Não, Marlborough oferece o tempo integral grátis para todos os estudantes do kindergarten.  

 

Como saberei qual a escola que a minha criança atenderá? 

O distrito notificará os pais sobre qual a escola que a sua criança frequentará no verão de 2016. 

 

Se a babá/daycare de minha criança estiver na mesma região que a escola primária de atendimento como a nossa casa, ele(a) 

pode pegar o ônibus e ser deixado depois da escola no endereço da babá/daycare? 

Sim, você só precisa preencher e autenticar uma declaração do daycare. Este formulário está localizado na página das Escolas Públicas 

de Marlborough, www.mps-edu.org. Nós também teremos cópias no dia da matrícula e na reunião informativa para os pais às 6:30 da 

noite na quinta-feira, 11 de fevereiro, no Auditório da Escola Whitcomb, localizado na 25 Union Street. 

 

Se moramos de um lado da cidade e nosso daycare/babá vive do outro lado, minha criança pode ir para a escola mais próxima 

do daycare/babá? 

Não. Para garantir uma distribuição equitativa dos alunos em todo o ensino fundamental e manter o melhor ambiente de aprendizagem 

possível para todos os estudantes, não podemos atribuir os alunos de uma escola para outra, para atender o pedido.  

 

Como poderei estar envolvida na educação de minha criança? 

Famílias são partes integrantes do nosso programa, e nós nos esforçamos para formar uma parceria em colaboração com você para 

promover um ambiente social e de aprendizagem saudável para apoiar o desenvolvimento do seu filho(a). Os pais estão convidados a 

tentar participar das reuniões do PTO, conferências e outros eventos da escola ao longo do ano. Além disso, há muitas oportunidades 
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para as famílias que gostariam de participar ou se voluntariar. Se você gostaria de ser um voluntário, você será solicitado para concluir 

um processo do Estado de verificação de antecedentes, no início do ano letivo. 

 

O que minha criança precisa para ser bem sucedida? 

É essencial que a criança esteja pronta para participar plenamente nas atividades da escola todos os dias. Certifique-se de que eles 

tenham uma boa noite de sono, comam um bom café da manhã, tenham a roupa e os sapatos adequados, e tenham suas mochilas e 

lanches com eles todos os dias. Ajude-os a assumir a responsabilidade de devolver os seus projectos escolares e materiais todos os 

dias. 

 

Como ficarei sabendo como minha criança está desempenhando na escola? 

No kindergarten, boletim são enviados para casa em janeiro e junho. Reuniões entre pais e professores são marcados em novembro e 

fevereiro para discutir o desempenho das crianças. 
  

É uma boa idéia estar revendo o dever de casa que sua criança traz para casa para que você possa estar acompanhando o desempenho e 

crescimento das habilidades de rotina no dia a dia. E, como sempre, você pode estar entrando em contato com a professora de sua 

criança, por bilhete ou e-mail, se você tiver alguma preocupação. 

 

Qual a melhor maneira de comunicar com a professora de minha criança? 

A melhor maneira de entrar em contato com a professora de sua criança é mandar um bilhete na pasta de comunicação que vai na 

mochila, ou mandar um e-mail para a professora. Todas as professoras têm e-mail e elas checam diariamente. Professores também 

estão disponíveis para reuniões com pais e reuniões através do telefone quando necessário. Professoras não podem ser chamadas para 

fora da sala para atender telefonemas, então por favor tente marcar essas reuniões por bilhetes ou e-mail.  

 

Quando minha criança vai estar na escola? 

 O horário do kindergarten é o mesmo do calendário do Distrito das Escolas Públicas de Marlborough. Por favor cheque o calendário 

do distrito no www.mps-edu.org para ficar informado de feriados, férias, dias que os alunos serão liberados mais cedo, e metade do 

dia escolar. O dia escolar começa às 8:50 da manhã e acaba às 3:05 da tarde. 

 

E sobre comida na escola? 

A política de comida do Distrito proíbe que comida seja dividida ou usada em celebrações dentro da sala de aula. Você precisará 

mandar um lanche saudável e uma bebida para a escola com sua criança todos os dias. 
  

Estudantes do Kindergarten tem a escolha de comprar seu almoço na escola ou trazer de casa. Todos os dias tem no mínimo 5 escolhas 

de almoço disponíveis na cantina. O distrito publica um cardápio mensal, no qual é postado no site www.mps-edu.org no link 

“Students & Family”. Os cardápios também são enviados para casa todo mês pela pasta na mochila. O café da manhã também estará 

disponível diariamente – visite o site acima para detalhes. 

 

Como posso receber informação adicional sobre escolas individuais? 

Informações básicas – incluindo o calendário de atividades e informação de como me voluntariar para o PTO – essas informações 

podem ser achadas no site de cada escola individual no www.mps-edu.org. O guia do estudante da escola Elementar é enviado para 

casa no começo do ano letivo, e explica as regras da escola estabelecidas pelo comitê escolar e outras informações importantes. 

Adicionalmente cada escola manda para casa um jornal informativo mensal. Você também tem a opção de participar das reuniões do 

PTO (Organização de pais e professores), ou, participar dos eventos sociais patrocinados pelo PTO. 
 

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