Programa K-8 Dia Estendido
Formulário de Inscrição
2021-2022
Os professores e funcionários da Escola De Carta Colegiada de Lowell gerenciarão o
Programa Dia Estendido. O objetivo deste programa é apoiar o desenvolvimento social,
emocional, cognitivo e acadêmico dos alunos das séries K-8. Por meio de atividades
significativas e propositais, os alunos construirão confiança acadêmica e pessoal,
habilidades de formação de equipe e relacionamentos positivos com os pares. Este
programa também apoiará a saúde física dos alunos por meio da iniciativa de lanches e
exercícios nutritivos. Para fins de planejamento, um calendário de atividades e lanches
será enviado às famílias antes do início de cada mês.
Programas e Preços:
Número de alunos
1
2
3+

Diárias (1-2 Dias)

Manhã (7:00-8:15am)
$8,00
$10.00
$12.00

À tarde (15:30-18:00)
$11.00
$13.00
$15.00

Manhã e Tarde
$17.00
$19.00
$21.00

Taxas semanais (mais de 3 dias)
Número de alunos
1
2
3+

Manhã (7:00-8:15am)
$30.00
$40.00
$50.00

À tarde (15:30-18:00)
$45.00
$55.00
$65.00

Manhã e Tarde
$75.00
$85.00
$95.00

Você receberá uma fatura na segunda-feira seguinte à semana de atendimento. Os
pagamentos serão devidos nessa sexta-feira. Serão aceitos pedidos de dinheiro, cheque,
débito/cartão de crédito ou dinheiro – a pagar a: Escola de Cartas Colegiadas de Lowell.
Nota: O Programa Dia Estendido não funcionará nos seguintes dias:
• Dias de neve
• Férias/Feriados (incluindo dias de observância)
• Dias de lançamento antecipado (Programa da Manhã será oferecido)

Informações do aluno (por favor, liste todas as crianças que você estará
matriculando):
Nome(s)
1.

Grau

2.
3.

Informações dos pais/responsáveis:
Pai/Guardião 1

Pai/Guardião 2

Nome:

Nome:

_________________________________

_________________________________

Email:

Email:

_________________________________

_________________________________

Número de telefone:

Número de telefone:

Contato de Emergência (Diferente de você):
Nome

Relação

Número de telefone

Em qual programa você vai matricular seus alunos? Por favor, circule UM.
Manhã

Tarde

Manhã e Tarde

Queridos pais e guardiões,
Quando seu filho começar o Programa Dia Estendido (EDP), gostaríamos que
você entendesse as expectativas que nossa equipe terá e o plano de comportamento que
estará em vigor para seu filho. Essas expectativas foram desenvolvidas para ajudar seu
filho a ter uma experiência positiva e bem sucedida com o EDP.
EXPECTATIVAS
1. ESTEJA PREPARADO: Espera-se que cada aluno traga lição de casa e todos os
recursos necessários para trabalhar na lição de casa, como apostilas, livros
didáticos, papel, canetas, lápis, calculadoras, etc. Os alunos não podem participar
de atividades diárias até que a lição de casa esteja completa.
2. SEJA RESPEITOSO: Espera-se que cada aluno seja respeitoso e gentil com todos
os funcionários, voluntários adultos, voluntários do ensino médio, colegas e
propriedade.
3. TRABALHO TRANQUILO: Durante o tempo de lição de casa, os alunos devem
trabalhar tranquilamente para concluir seu trabalho e, se terminarem cedo, devem
oferecer a outros alunos a mesma oportunidade para um tempo de trabalho
tranquilo. Se a lição de casa estiver terminada, os alunos poderão ler
tranquilamente ou completar uma atividade de enriquecimento.
4. SIGA AS DIREÇÕES: Os alunos participarão de inúmeras atividades
semanalmente, que vão desde jogos de tabuleiro até artes e artesanato até
experimentos científicos. É importante que os alunos sigam as instruções e os
procedimentos de segurança para garantir a segurança de todos.
5. SEJA RESPONSÁVEL: Cada aluno aprenderá as habilidades necessárias para
serem cidadãos independentes da escola, de suas casas e comunidades. Cada
aluno será responsável por sua própria limpeza, embalagem e interações com os
outros.
Caso seu filho esteja tendo dificuldades em atender às expectativas do programa, o
seguinte plano de comportamento será implementado para ajudar a criar o melhor
ambiente possível para seu filho e os demais alunos do programa.
PLANO DE COMPORTAMENTO
1. AVISO: Se seu filho não estiver seguindo as instruções de um membro da equipe,
uma advertência verbal será dada ao seu filho indicando que ele tem a opção de
seguir as instruções ou "tomar cinco" onde eles se sentarão separados do grupo
por cinco minutos. Às vezes, uma pequena pausa da atividade ajudará os alunos a
se reagrupar e recuperar o foco.
2. Se seu filho continuar optando por não seguir as instruções de um membro da
equipe, o funcionário avisará seu filho que ele ou ela precisa tirar cinco minutos de
distância do grupo para se reagrupar e tentar novamente.

3. TENTE DE NOVO AMANHÃ: Se depois de um aviso verbal e um "tomar cinco" seu
filho ainda não estiver seguindo as instruções, seu filho será convidado a tentar
novamente amanhã. Neste momento, o aluno não está trabalhando em seu próprio
trabalho e se tornou uma distração para os outros que tentam trabalhar. Seu filho
será enviado para casa se você puder ser contatado para permissão. Se um pai
não puder ser contatado para dar permissão, seu filho será separado do resto do
grupo até que o programa acabe. Usando o plano "tente de novo amanhã",
esperamos criar um ambiente de trabalho calmo e positivo para todos os alunos do
programa, ao mesmo tempo em que asseguramos ao seu filho que ele ou ela pode
voltar no dia seguinte e tentar novamente.
Nosso objetivo é proporcionar um ambiente de apoio para todas as crianças. Por favor,
tenha certeza de que todos os esforços serão feitos pela equipe para incentivar escolhas
positivas por parte de seu filho, e todos os membros da equipe esperam trabalhar com
você para criar a melhor experiência possível para seu filho no Programa Dia Estendido.
Nota: O Plano de Comportamento não é exaustivo. Cada incidente será tratado caso a
caso. O uso repetido do Plano de Comportamento pode resultar em suspensão
temporária ou rescisão indefinida do programa.
Expectativas dos pais/responsáveis
Os alunos que frequentam o programa matutino podem não ser dispensados antes das
7h. Caso um aluno seja dispensado antes desse horário, ele não será supervisionado até
o início do programa. Os pais/responsáveis devem inscrever os alunos que frequentam o
Programa Dia Estendido. Alguém designado pelos pais/responsáveis como um contato de
emergência, com permissão por escrito, pode pegar o aluno. A identificação é necessária
para liberar o aluno para o contato de emergência. Os alunos devem ser pegos
imediatamente às 18h. Se um aluno não tiver sido recolhido até o final do programa, a
equipe tentará entrar em contato com os pais/responsáveis e/ou aqueles indivíduos
designados como contatos de emergência. Três (3) pick-ups atrasados serão motivo para
demissão do programa.
Sinceramente
Amanda Gaudreau
Coordenador do Programa Dia Estendido
_______________________________________________________________________
Ao assinar abaixo, você concorda com as expectativas acima e o uso do Plano de
Comportamento no Programa Dia Estendido na Escola de Carta Colegiada de Lowell.
__________________________________
Assinatura de dos pais/responsáveis

__________________
Data

