Programa de Dia Prolongado K-8
Formulário de registro
2022-2023
Os professores e funcionários da Collegiate Charter School of Lowell administrarão o
Programa de Dia Prolongado. O objetivo deste programa é fornecer suporte no
desenvolvimento social, emocional, cognitivo e acadêmico dos alunos das séries K-8.
Por meio de atividades significativas e objetivas, os alunos desenvolverão confiança
acadêmica e pessoal, habilidades de construção de equipe e relacionamentos positivos
com os colegas. Este programa também apoiará a saúde física dos alunos por meio da
iniciativa de lanches nutritivos e exercícios. 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
estudantes
1
2+

Diárias
Manhã (7:00-8:15 am)

Tarde (3:30 às 6:00 pm)

$ 5,00
$ 8,00

$ 10,00
$ 12,00

Você receberá uma fatura na segunda-feira seguinte à semana de atendimento . Os
pagamentos serão devidos nessa sexta -feira . Dinheiro, cheque, cartão de
débito/crédito ou ordem de pagamento serão aceitos – pagável a: Collegiate Charter
School of Lowell. Pagamentos online através do nosso novo portal também serão
aceitos e nosso método de pagamento preferido.
Observação: O Programa de Dia Prolongado não funcionará nos seguintes dias:
• Dias de neve
• Férias/feriados (incluindo dias de observância)
• Dias de lançamento antecipado (o programa matinal será oferecido)

Consulte a página a seguir sobre como registrar seu(s) aluno(s).
Obrigada.

Processo de registro:
Interessado em inscrever seu(s) aluno(s) no Programa de Dia Prolongado? Temos um
novo sistema online para que você possa cadastrar seus alunos no programa e
também receber e pagar suas faturas. Você também poderá visualizar suas
declarações fiscais no final do ano.
1. Acesse nosso site da Procare para iniciar o processo de registro de seu(s)
aluno(s): sab.is/57YPG3
2. Assim que recebermos suas informações, nós as processaremos e você

receberá uma mensagem de e-mail da Procare com um convite para se
inscrever em uma conta online.

3. Você deve ser notificado sobre o status de sua inscrição no programa assim que

eles forem aceitos.

4. Os pais poderão, então, registrar a entrada/saída de seu(s) aluno(s) do
programa usando uma de nossas máquinas de quiosque localizadas na entrada
do Dia Prolongado.
 Se você ou seu aluno não fizer login/logout, também poderemos
desconectá-lo para você todos os dias.
5. As faturas serão geradas automaticamente e enviadas a você por e-mail todas
as segundas-feiras a partir da semana anterior, com vencimento na próxima
sexta-feira.
 Os pagamentos devem ser feitos online através da conta Procare que
você criou. Se você precisar pagar em dinheiro ou cheque, podemos
aceitar isso também pessoalmente.
 Certifique-se de que os pagamentos sejam pontuais para que não afete
sua inscrição no programa de Dia Prolongado.

Nota para as famílias:
Prezados Pais e Responsáveis,
À medida que seu filho inicia o Programa de Dia Prolongado (EDP), gostaríamos que
você entendesse as expectativas que nossa equipe terá e o plano de comportamento
que será implementado para seu filho. Estas expectativas foram desenvolvidas para
ajudar o seu filho a ter uma experiência positiva e de sucesso com a 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 das atividades diárias até que a lição de casa esteja concluída.
2. RESPEITO: Espera-se que cada aluno seja respeitoso e gentil com todos os
funcionários, voluntários adultos, voluntários do ensino médio, colegas e
propriedade.
3. TRABALHE EM SILÊNCIO: Durante o tempo de lição de casa, os alunos devem
trabalhar em silêncio para concluir seu trabalho e, se terminarem mais cedo,
devem fornecer aos outros alunos a mesma oportunidade de um horário de
trabalho tranquilo. Se o dever de casa estiver terminado, os alunos podem ler
em silêncio ou completar uma atividade de enriquecimento.
4. SIGA AS INSTRUÇÕES: Os alunos participarão de inúmeras atividades
semanalmente, que variam de jogos de tabuleiro a artes e ofícios e
experimentos científicos. É importante que os alunos sigam as orientações e
procedimentos de segurança para garantir a segurança de todos.
5. SEJA RESPONSÁVEL: Cada aluno aprenderá as habilidades necessárias para
ser um cidadão independente da escola, de suas casas e comunidades. Cada
aluno será responsável por sua própria limpeza, arrumação e interação com os
outros.
Caso seu filho esteja tendo dificuldade 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 outros alunos do programa.

PLANO DE COMPORTAMENTO
1. AVISO: Se o seu filho não estiver seguindo as instruções de um membro da
equipe, um aviso verbal será dado ao seu filho indicando que ele tem a opção de
seguir as instruções ou “pegar cinco” onde ele se sentará separado do grupo por
cinco minutos. Às vezes, uma pequena pausa na atividade ajudará os alunos a
se reagruparem e recuperarem o foco.
2. TAKE CINCO: Se o seu filho continuar a optar por não seguir as instruções de
um membro da equipe, o membro da equipe informará ao seu filho que ele
precisa separar cinco minutos do grupo para se reagrupar e tentar novamente.
3. TENTE NOVAMENTE AMANHÃ: Se após um aviso verbal e um “tome cinco”
seu filho ainda não estiver seguindo as instruções, ele será solicitado a tentar
novamente amanhã. Neste ponto, 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 obter permissão.
Se um dos pais não puder ser contatado para dar permissão, seu filho será
separado do resto do grupo até que o programa termine. Ao usar o plano “tente
novamente amanhã”, esperamos criar um ambiente de trabalho calmo e positivo
para todos os alunos do programa, enquanto asseguramos ao seu filho que ele
pode voltar no dia seguinte e tentar novamente.
Nosso objetivo é fornecer um ambiente de apoio para todas as crianças. Tenha certeza
de que todos os esforços serão feitos pela equipe para incentivar escolhas positivas de
seu filho, e todos os membros da equipe esperam trabalhar com você para criar a
melhor experiência possível para seu filho no Programa de Dia Prolongado.
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 da manhã não podem ser deixados antes das
7h. Se um aluno for deixado antes desse horário, ele não será supervisionado até o
início do programa. Um pai/responsável deve desconectar os alunos que frequentam o
Programa de Dia Prolongado. Alguém designado pelos pais/responsáveis como
contato de emergência, com permissão por escrito, pode buscar o aluno. A
identificação é necessária para liberar o aluno para o contato de emergência. Os
alunos devem ser retirados pontualmente às 18h. Se um aluno não for apanhado até o
final do programa, a equipe tentará entrar em contato com os pais/responsáveis e/ou
as pessoas designadas como contatos de emergência. Três (3) retiradas atrasadas
serão motivo de demissão do programa.
Sinceramente,
Lisa Bryer
Coordenador do Programa de Dia Prolongado

