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ENCARREGADOS DE SUBSÍDIOS & “VOUCHERS”
Escritório: Escola Arnone, 135 Belmont St., Brockton MA

ESCOLA
Arnone
Downey
George
Angelo
Baker,
Gilmore
Kennedy
Brookfield
Davis
Hancock
Raymond

ENCARREGADO

EMAIL

NÚMERO DE
TELEFONE

Katherine Cunningham

EDVOUCHER1@bpsma.org

(774) 480-4261

Susan Devaney

EDVOUCHER3@bpsma.org

(774) 480-4260

Meghan McPeck

EDVOUCHER2@bpsma.org

(774) 480-4259
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COORDENADORES DOS LOCAIS
COORDENADOR

Angelo School

Kaitlyn Bryant
Dana Cohen
Tina Eastman

ExtendedDayAngelo@bpsma.org
Cell Phone: (774) 517-7104

(508) 894-4533

Doug Dupuy
Dominic Santo
Debra Williams

ExtendedDayArnone@bpsma.org
Cell Phone: (774) 517-7098

(508) 894-4264

Ashley Abbondanza
Vilma Andrade
Ashley Hurst
Elizabeth O’Brien

ExtendedDayBaker@bpsma.org
Cell Phone: (774) 517-7107

(508) 894-4387

Christopher Leard
Kelly O’Connor
Deborah Peloquin

ExtendedDayBrookfield@bpsma.org
Cell Phone: (781) 857-8601

(508) 580-7211

Jennifer Baker
Brian Ferrari
Ray LeBlanc

ExtendedDayDavis@bpsma.org
Cell Phone: (774) 517-7150

(508) 580-7215

Daniella Asack
Toni Harris- Castro
AnnaLee Weatherbee

ExtendedDayDowney@bpsma.org
Cell Phone: (774) 517-7224

(508) 894-4273

ExtendedDayGeorge@bpsma.org
Cell Phone: (774) 517-7231

(508) 580-7594

MaryAnn Morrill
Nicholas Robin
Adam St. Peter

ExtendedDayGilmore@bpsma.org
Cell Phone: (774) 517-7233

(508) 580-7374

Courtney Johnson
Courtney Ryan
Rachael Wilson

ExtendedDayHancock@bpsma.org
Cell Phone: (781) 857-8791

(508) 580-7216

Maureen Donaruma
Kelly LaBelle

ExtendedDayKennedy@bpsma.org
Cell Phone: (774) 517-7274

(508) 894-4567

Jenna Alves
Shelbi Donato
Timothy Mack

ExtendedDayRaymond@bpsma.org
Cell Phone: (774) 517-7277

472 North Main St.
Brockton, MA

Arnone School
135 Belmont St.
Brockton, MA

Baker School
45 Quincy St.
Brockton, MA

Brookfield School
135 Jon Drive
Brockton, MA

Davis School
380 Plain St.
Brockton, MA

Downey School
55 Electric Ave.
Brockton, MA

George School
180 Colonel Bell Dr.
Brockton, MA

Gilmore School
150 Clinton St.
Brockton, MA

Hancock School
125 Pearl St.
Brockton, MA

Kennedy School
900 Ash St.
Brockton, MA

Raymond School
125 Oak St.
Brockton, MA

Maria Lobo-Andrade
Janine Sorrenti

EMAIL/
NÚMERO DE TELEMÓVEL

TELEFONE DO
ESCRITÓRIO DO
“EXTENDED DAY”

ESCOLA

(508) 580-7226
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FILOSOFIA E PROPÓSITO DO PROGRAMA
O Programa “Smart Start Extended Day” das Escolas Públicas de Brockton é um programa de enriquecimento
de antes e depois do horário escolar. Este programa é oferecido durante o ano letivo em todas as 11 escolas
primárias: Angelo, Arnone, Baker, Brookfield, Davis, Downey, George, Gilmore, Hancock, Kennedy e Raymond.
Nosso programa durante todo o ano oferece cuidados em grupo para crianças por funcionários experientes que
também são, em grande parte, professores certificados pelas Escolas Públicas de Brockton e equipe de apoio.
Além disso, oferecemos um programa anual de verão de dia inteiro localizado em uma das nossas escolas.
O “Smart Start Extended Day” é um programa financiado conforme definido pelo Departamento de Educação e
Cuidados Infantis (EEC) e segue todas as regras estabelecidas pelo EEC para Programas Financiados, incluindo
aceitar contratos de assistência infantil e vouchers. O programa normalmente mantém uma proporção de
funcionários para alunos de 1:13. Durante o restante do ano letivo de 2020-2021, a proporção de alunos por
funcionários será reduzida para cumprir as diretrizes de distância social estabelecidas pelas Escolas Públicas de
Brockton.
O Programa “Smart Start Extended Day” oferece um equilíbrio de experiências físicas, intelectuais, emocionais
e sociais em um ambiente seguro e de apoio. As atividades incluem assistência com os deveres de casa e
atividade física, bem como artes e trabalhos manuais, ciência e tecnologia, jogos cooperativos, culinária, teatro,
construção e muito mais. As experiências de briancadeiras que incentivam as interações sociais e cooperativas
com a equipe e colegas são um componente importante do Programa “Smart Start Extended Day” e são
executadas com sucesso em todos os locais.
Somos parceiros de nossas famílias e valorizamos a colaboração e a comunicação aberta.
O Sistema Escolar Público de Brockton não discrimina com base em raça, religião, cor, nacionalidade, idade,
sexo, estatuto militar, orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência na admissão, acesso,
tratamento ou emprego em seus programas e atividades. Os procedimentos para garantir as disposições
legais são delineados no Manual de Regras/Disciplina das Escolas Públicas de Brockton.

INFORMAÇÃO SOBRE COVID-19
As informações sobre as adaptações do Programa “Smart Start Extended Day” relacionadas a COVID-19 são
detalhadas ao longo deste manual. O Programa “Smart Start Extended Day” irá aderir a todas as Diretrizes de
Saúde e Segurança fornecidas pelo Departamento de Educação e Cuidados Infantis (ECC), pelo Departamento
de Educação Elementar e Secundária (DESE) e pelas Escolas Públicas de Brockton (BPS). Além disso, o programa
irá aderir a todas as regras relacionadas a COVID-19 que foram adotadas pelas Escolas Públicas de Brockton.

Requisitos Sobre Máscaras/Cobertura Facial
•

De acordo com as diretrizes do DESE, todos os alunos e todos os funcionários são obrigados a usar uma
máscara/cobertura facial que cubra o nariz e a boca sempre, exceto durante os designados "intervalos
de máscara”.
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•
•
•
•
•

•

•

Os intervalos de máscara ocorrerão ao longo do dia, de acordo com os padrões de saúde e segurança, e
incluirão uma área designada fora e dentro do edificio.
Máscaras/coberturas faciais devem ser fornecidas pelo aluno/família; entretanto, os alunos também
receberão três (3) máscaras de pano e máscaras faciais descartáveis extras serão disponibilizadas pela
escola para os alunos que precisarem.
Máscara/cobertura facial deve ser usada por todos durante o transporte escolar.
As preocupações relacionadas ao uso da máscara serão dirigidas com avisos e a educação sobre a
segurança será fornecida por administradores, professores e conselheiros.
As preocupações constantes com relação ao uso da máscara serão tratadas com os alunos e seus
familiares. É importante que os alunos e suas famílias entendam que, para a segurança de todos, e de
acordo com as diretrizes do DESE, o uso de máscara não é opcional e deve ser usada conforme as
instruções.
Isenções médicas devem ser fornecidas para aqueles para os quais não é possível usar uma máscara
devido a necessidades médicas ou relacionadas com a deficiência. Os pais/responsáveis que necessitam
uma isenção para a sua criança devem enviar uma nota do médico de sua criança para a secretaria
principal da escola antes ou no primeiro dia de aula.
Protetores faciais serão oferecidos para aqueles que têm uma isenção que os proíbe usar máscara.

Lavagem E Desinfeção Das Mãos
•
•
•

•

Os alunos e funcionários são obrigados a praticar a higiene das mãos (lavar as mãos ou desinfetar) à
chegada na escola, antes e depois de comer, antes de colocar e tirar as máscaras e antes de irem para
casa.
Ao lavar as mãos, as pessoas devem usar água e sabão para lavar todas as superfícies das mãos por pelo
menos 20 segundos, aguardar a formação de espuma visível, enxaguar bem e secar com uma toalha
descartável individual.
Se a lavagem das mãos não for viável, pode-se usar um desinfetante para as mãos com pelo menos 60%
de etanol ou pelo menos 70% de isopropanol. O desinfetante para as mãos deve ser aplicado em todas
as superfícies das mãos e em quantidade suficiente para que sejam necessários 20 segundos de fricção
das mãos para que o desinfetante seque.
Dispensadores de desinfetante para as mãos serão instalados em cada uma das nossas salas de aula e
em áreas comuns.

Distanciamento Físico
•
•
•
•

O distrito terá como objetivo manter uma distância física de seis pés entre os indivíduos.
Quando uma distância física de seis pés não pode ser mantida, o distrito tentará manter uma distância
mínima de três pés entre os indivíduos.
As salas de aula serão configuradas de forma a permitir a distância física entre os indivíduos acima
referenciada.
O movimento pelo edificio será estruturado e limitado para garantir que as diretrizes de distanciamento
social sejam mantidas.
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•

Precauções adicionais de segurança serão tomadas pelas enfermeiras da escola e/ou qualquer equipe
de apoio aos alunos com deficiência nas proximidades, quando a distância não for possível.

Reuniões/Visitantes
Para apoiar a saúde e segurança de nossos funcionários e alunos, nenhum visitante de fora será permitido
dentro dos nossos edifícios escolares até novo aviso. Os pais que precisam dispensar sua(s) criança(s) são
autorizados a fazê-lo na janela de segurança de cada uma das nossas escolas ou na rua no local designado para
a entrega e dispensas do “Extended Day”.

Exibindo Sintomas da COVID-19 Durante o Horário do Programa
Se uma criança apresentar sintomas de COVID-19 enquanto estiver a participar do Programa “Smart Start
Extended Day”, os seguintes passos serão realizados:
1. O pai será notificado imediatamente e solicitado a apanhar a criança o mais rápido possível.
2. O Coordenador e a equipe do programa seguirão os procedimentos da Sala de Espera Médica das Escolas
Públicas de Brockton e alertarão o Coordenador do local do Programa “Smart Start Extended Day” .

INSCRIÇÃO
É necessário um formulário de inscrição separado para o Programa “Smart Start Extended Day” cada ano letivo
para cada criança. Todas as perguntas e preocupações relativas à participação e inscrição da sua criança devem
ser dirigidas aos coordenadores de cada local durante o horário de funcionamento do programa. Também pode
pedir informações sobre o programa ligando para o escritório das Escolas Comunitárias de Brockton pelo
número (508) 580-7595 durante o horário normal de expediente. Os funcionários do dia escolar não podem
inscrever crianças no Programa “Smart Start Extended Day”.
Todos os saldos do ano escolar anterior e saldos do programa de verão devem ser pagos por inteiro antes que
a inscrição para um novo ano escolar seja completada. Um plano de pagamento pode ser aprovado pelo
Coordenador do Programa “Smart Start Extended Day”, com base de caso a caso.
Todas as informações solicitadas no formulário de registro anual são para o bem-estar e benefício de sua
criança, e para atender às diretrizes exigidas do Departamento de Educação Infantil e Cuidados de
Massachusetts. Essas informações serão mantidas em privacidade pela equipe do programa.

HORÁRIO DE INSCRIÇÃO
Durante o ano letivo de 2020-2021, o Programa “Smart Start Extended Day” estará disponível para os alunos
SOMENTE nos dias em que frequentarem a escola para Aprendizagem Presencial.
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O programa não está disponível para os alunos nos dias de aprendizagem remota. Para o restante do ano letivo
2020-2021, o programa estará encerrado às segundas-feiras. O Programa “Smart Start Extended Day” usará as
mesmas colocações de agrupamento Laranja e Verde que são determinadas pelas Escolas Públicas de Brockton.
Até novo aviso, o Programa “Smart Start Extended Day” eliminou a opção de inscrição de um horário flexível.
Isso significa que os dias de inscrição da sua criança no programa devem permanecer o mesmo todas as
semanas.

REMOÇÃO DO PROGRAMA
É necessário um aviso por escrito com duas semanas de antecedência para retirar sua criança do Programa
“Smart Start Extended Day”. O pagamento será necessário durante as últimas duas semanas,
independentemente da presença.

LIMITAÇÕES FÍSICAS E NECESSIDADES ESPECIAIS
É importante que indique no formulário de inscrição quaisquer condições físicas, cognitivas ou emocionais, ou
outras preocupações que possam afetar a segurança e o bem-estar da sua criança durante a operação do
programa.
Os coordenadores do local do “Smart Start Extended Day” e a equipe do programa farão o possível para
acomodar a sua criança. Informamos que mantemos uma proporção de 13 crianças para 1 adulto e, portanto,
encorajamos uma reunião antes da inscrição para discutir as necessidades especiais da sua criança para garantir
que o nosso programa seja adequado para sua família.
Sua criança terá que estar treinada para usar a casa de banho antes de se inscrever no “Smart Start Extended
Day”.

INFORMAÇÃO MÉDICA
Conforme determinado pelo Departamento de Educação e Cuidado Infantil (EEC), deve fornecer a data do
último exame físico da criança, bem como um registro de imunização atualizado para ficar arquivado.
É importante que documente as alergias e os problemas crónicos de saúde da sua criança no formulário de
inscrição. Em certas situações, um Plano de Saúde Individual (IHCP) assinado pelo médico da sua criança pode
ser preciso estar arquivado no programa.
Durante as semanas de férias e o programa de verão, uma enfermeira registrada estará disponível para
administrar medicamentos.
Se prescrito à sua criança, forneça um inalador e ou EpiPen para ser usado em caso de emergência e para ser
facilmente acessível durante o horário do programa. O inalador e o EpiPen devem permanecer na embalagem
original com o nome da criança claramente rotulado.
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Se a sua criança ficar doente durante o horário do programa, será contatado e solicitado a apanhar -lhe o mais
rápido possível.

INFORMAÇÃO SOBRE O CONTATO DE EMERGÊNCIA
Como parte do processo de inscrição, deve indicar pelo menos dois (2) contatos de emergência que não sejam
o encarregado principal ou secundário na inscrição. Atualize esses contatos e números de telefone conforme
necessário, conversando com um coordenador da sua escola. O coordenador do local pode ligar para seus
contatos de emergência quando eles não puderem contatá-lo por motivos relacionados a doenças ou para a
dispensa antecipada devido ao mau tempo.
Todas as pessoas de contato de emergência deverão mostrar um documento de identificação com foto no
momento da dispensa.

HORÁRIO DE EXPEDIENTE
O Programa “Smart Start Extended Day” funciona nos dias em que as Escolas Públicas de Brockton estão abertas.
O programa vai das 7:00 da manhã ao início do dia letivo e do final do período letivo até às 6:00 da tarde.
Além disso, o programa funciona das 7:00 da manhã às 6:00 da tarde durante as férias escolares e durante o
programa de verão.

INFORMAÇÃO SOBRE FERIADOS E FÉRIAS ESCOLARES
Para o ano letivo de 2020-2021, o Programa “Smart Start Extended Day” permanecerá fechado durante as férias
de abril.
O Programa “Smart Start Extended Day” está fechado em todos os feriados federais e estaduais. O programa
está normalmente aberto em UM local para o dia de eleições em novembro e durante as férias escolares de
dezembro, fevereiro e abril. Consulte o calendário na página 17 para uma lista específica de dias de
encerramento.
Um formulário de inscrição separado é necessário para a participação dos programas do Dia de Eleições e da
Semana de Férias Escolares. As informações de inscrição para esses programas de dia inteiro estarão disponíveis
em cada local de “Smart Start Extended Day” e deve cumprir os prazos de inscrição. Inscrições tardias não serão
aceites.
Se a sua criança precisar de medicação durante o dia escolar, deverá preencher um Formulário de Medicação e
trazer as receitas em seu frasco original com o rótulo para o local de férias. Apenas uma enfermeira registrada
ou assistente de saúde administrará medicamentos. Se a sua criança tiver um inalador ou epi-pen, também
devem ser levados para o local de férias em sua embalagem original com o rótulo para uso em caso de
emergência no programa.
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Café da manhã e almoço serão servidos diariamente durante a programação de feriados e férias.

PROGRAMA DE VERÃO
O Programa “Smart Start Extended Day” está aberto durante o verão para um programa de dia inteiro em julho
e agosto. Informações e inscrições do programa de verão estão disponíveis anualmente em maio. Perguntas
gerais sobre o programa de verão podem ser dirigidas a um coordenador local ou ao coordenador do programa.

PAGAMENTO SEMANAL
O custo do programa é determinado pelo EEC e está sujeio a aumentos periódicos, quando obrigatório. As
nossas tarifas de matrícula são comparáveis a outros programas de cuidados de crianças em Brockton.
A Tabela de
Preços:

Somente de MANHÃ:
Somente de TARDE:
DE MANHÃ e DE TARDE:
*Dia Inteiro, Férias e Verão

$9.39 diário

$46.95 semanal

$19.73 diário
$29.12 diário
$39.73 diário

$98.65 semanal
$145.60 semanal
$198.65 semanal

*A pré-inscrição é requerida para as crianças a participarem durante os periodos de férias e/ou programa de
verão.
Uma vez inscrito, sua conta será faturada semanalmente, independentemente das faltas dos alunos.

REGRA SOBRE O PAGAMENTO E PROCEDIMENTOS
Os pagamentos devem ser feitos semanalmente na sexta-feira, antes do início da próxima semana.
Se o pagamento não for recebido após duas (2) semanas, o Programa “Smart Start Extended Day” reserva o
direito de cancelar a participação da sua criança no programa.
O nosso número de identificação para Taxas é: 04-6001382 (City of Brockton). Pode acessar o seu registro de
pagamento anual indo ao Portal dos Pais do EZ Child pelo https://www.ezchildtrack.com/smartstart/
O Programa “Smart Start Extended Day” prefere pagamentos por intermédio de cartão de crédito. Aceitamos
Visa, MasterCard e Discover. Não aceitamos cheques pessoais.
Recomendamos as seguintes três (3) opções para pagamentos fáceis e convenientes:
1. Pagamentos Online no Portal de EZ ChildTrack l
Visite-nos no www.brocktoncommunityschools.com e clique no link “Smart Start Extended Day”.
Uma vez, no “Smart Start Extended Day”, clique em “Make a Payment.”
Será solicitado a usar o endereço de e-mail fornecido no seu formulário de inscrição para criar uma conta
ou fazer o login em uma conta existente.
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* Adicionamos “Auto Pay” como uma opção de pagamento em sua conta EZ Child Track.
Recomendamos que se inscreva no “AutoPay” para pagar a sua conta semanal do “Smart Start
Extended Day”
Pode processar um pagamento por telefone ligando para o Coordenador do local durante o horário de
funcionamento do “Smart Start” ou ligando para o Escritório das Escolas Comunitárias pelo número 508580-7595 durante o horário normal de expediente.
2. Pode também enviar por correio um “money order” para o Escritório das Escolas Comunitárias em 43
Crescent St. Brockton, MA 02301. Tenha a certeza de incluir o seu nome no “money order”.
Durante a atual emergência de saúde, não será permitido pagamento nos locais.

Isenção de Pagamento
O Programa “Smart Start Extended Day”não cobra para feriados fechados, dias de neve ou outros
encerramentos de emergência. Além disso, o programa não cobrará durante as semanas de férias ou durante
o verão, a menos que a sua criança esteja pré-inscrita para participar no período de férias ou do programa de
verão.
Se tiver um “voucher” ou contrato subsidiado e antecipar uma interrupção no programa por mais de 10 dias
letivos consecutivos, deve entrar em contato com o seu gerente de assistência subsidiada e preencher um
Formulário de Interrupção de Serviço para retirar a sua criança temporariamente do programa.
Informações atualizadas sobre isenção de pagamento devido ao COVID-19
Se a sua criança faltar à escola e ao Programa “Smart Start Extended Day” por motivos relacionados à
exposição ao COVID-19, o pagamento será isento durante o referido período. Deve notificar um coordenador
local sobre todas as ausências dos alunos relacionadas ao COVID-19 para receber um crédito no pagamento.

COMUNICAR AS FALTAS DO ALUNO
Se a sua criança estiver inscrita na Sessão da Tarde do programa e for dispensado mais cedo da escola, deverá
deixar uma mensagem a avisar na secretária eletrónica do “Extended Day”. O número de telefone do seu local
está listado na página 5.
Se a sua criança tem um “voucher” ou contrato subsidiado, deve comunicar a ausência dela aos
coordenadores do “Smart Start” da sua escola. Pode comunicar a ausência pessoalmente, por telefone ou por
e-mail usando o endereço listado na página 4. A falta de comunicação das ausências prejudicará o seu
“voucher” ou contrato.

LANCHE NA PARTE DE TARDE
Um lanche nutritivo na parte de tarde será servido a todos os alunos. Se o aluno optar por trazer um lanche de
casa, não forneça alimentos que contenham amendoim para a segurança e o bem-estar de todos os
participantes.
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ELETRÓNICOS
As crianças NÃO devem trazer jogos eletrónicos, iPads, telemóveis ou qualquer outro artigo eletrónico para o
Programa “Smart Start Extended Day”. Queremos que todas as crianças participem ativamente de todas as
aulas, atividades e eventos. Quaisquer artigos trazidos para o programa serão guardados pelo Coordenador
em serviço e será dado aos pais/responsáveis no final do dia. Não somos responsáveis pela perda ou dano de
tais artigos.

CHEGADA E SAÍDA
Em cada local do programa de “Smart Start Extended Day”, a entrada do programa tem sinalização para
entrega e dispensas. Cada criança deve estar acompanhada por um adulto no momento de chegada. Cada
criança deve ser apanhada no final do dia por um adulto listado no formulário de inscrição do aluno. O pai/
responsável deve informar ao coordenador de serviço do “Smart Start Extended Day” se um adulto que não
estiver na lista de contatos de emergência for buscar a sua criança.

Informação Atualizada Sobre A Chegada e Saída do Aluno Devido a COVID-19
Procedimento sobre a chegada do aluno de manhã e triagem diária para sintomas de COVID-19:
Para evitar congestionamento nos estacionamentos das escolas, os alunos inscritos no Programa “Smart Start
Extended Day” devem chegar antes das 8:25 em todas as escolas, exceto Davis e Raymond. Os alunos das Escolas
Davis e Raymond devem chegar às 7:40.
Todos os adultos e crianças devem usar máscara na propriedade escolar. Todos os adultos e crianças devem
praticar o distanciamento social com outros indivíduos no momento de entrega. Para a segurança de todos,
adultos não são permitidos dentro dos edifícios escolares.
O Departamento de Educação e Cuidado Infantil (EEC) determinou um processo de triagem diária para sintomas
e exposição da COVID-19 para alunos inscritos no programa e funcionários à chegada.
Os pais devem acompanhar suas crianças até a entrada designada para “Smart Start Extended Day”. Os pais
serão recebidos pela equipe do programa, que avaliará visualmente para sintomas de COVID-19 antes da
entrada no programa.
Além disso, os pais serão solicitados a preencher um formulário eletrónico de triagem e atestado COVID-19
antes que a criança possa entrar no programa de manhã. Os pais podem acessar o formulário eletrónico
digitalizando um código QR que será afixado à entrada do programa. Cópias em papel do formulário de triagem
e atestado da COVID-19 estarão disponíveis e podem ser preenchidas no momento da entrega para qualquer
pai que não consiga acessar o código QR eletronicamente. Recomendamos preencher o formulário de triagem
eletrónico antes de chegar à escola.
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Procedimento de Dispensa do Aluno à Tarde:
Para evitar congestionamento nos estacionamentos das escolas, a dispensa na parte de tarde do Programa
“Smart Start Extended Day” começará às 3:45 em todas as escolas, exceto Davis e Raymond. Nas Escolas Davis
e Raymond, a dispensa do aluno na parte de tarde do Programa “Smart Start Extended Day” começará às 3:00.
Todos os adultos e crianças devem usar máscara nas propriedades escolares. Todos os adultos e crianças devem
praticar o distanciamento social com outros indivíduos na altura da dispensa. Para a segurança de todos, adultos
não são permitidos dentro dos edifícios escolares.
Os pais e responsáveis receberão um cartão de dispensa, que deve ser mostrado à equipe do programa no
momento da dispensa. Este cartão irá identificá-lo como uma pessoa autorizada a apanhar a sua criança. A
identificação com foto será verificada pela equipe do programa em caso de perda ou esquecimento do cartão.
Os pais e responsáveis são incentivados a ligar para o programa antes da chegada, para que os alunos estejam
prontos para a dispensa imediata. Agradecemos a sua paciência e cooperação antecipada para garantir que
todos estejam seguros no nosso programa.

Procedimento Eletrónico de Entrada e Saída
Para a saúde e segurança de nossos pais e funcionários, o Programa “Smart Start Extended Day” implementou
um procedimento de entrada e saída sem papel.
Os alunos serão registrados eletronicamente à entrada e saída do programa usando um leitor de código de
barras em um crachá de identificação, criado por EZ Child Track. O leitor de código de barras registrará a entrada
e a saída de cada aluno no EZ Childtrack.
A equipe do programa verificará a identificação da pessoa que dispensou o aluno pedindo um cartão de dispensa
emitido pelo programa ou um documento de identificação com foto.

Regra Sobre A Dispensa Tardia Do Aluno
O Programa “Smart Start Extended Day” encerra pontualmente às 6:00 da tarde. Pedimos aos pais que cheguem
alguns minutos antes para dar tempo ao aluno de recolher seus pertences. Se a criança não for apanhada até
as 6:00 da tarde, será cobrado $1 por minuto pelo atraso, por criança. Todas as quantias de atraso devem ser
pagas imediatamente após a sua chegada. Após três (3) destas ocorrências, o programa reserva o direito de
suspender ou terminar a sua (s) criança (s) do Programa “Smart Start Extended Day”.
Se houver uma emergência, faça outras providências para que a sua criança seja apanhada e telefone para o
coordenador do local. Depois de um período de tempo razoável, e se o Coordenador do “Smart Start Extended
Day” não tiver conseguido entrar em contato com os pais ou contatos de emergência, o Coordenador é obrigado
pelo EEC a registrar uma queixa 51A com o Departamento de Crianças e Famílias (DCF), e entrar em contato
com a Polícia Escolar de Brockton para assistência.
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MAU TEMPO E ABERTURA MAIS TARDE DAS ESCOLAS
Se as Escolas Públicas de Brockton estiverem fechadas, o Programa “Smart Start Extended Day” não
funcionará.
Anúncios de cancelamentos de escolas são feitos por WBZ 1030 AM, estações de TV de Boston, ligações
telefónicas automatizadas e no site do distrito https://www.bpsma.org/schools/delayed-opening-schedules.
Para abertura mais tarde da escola, o Programa “Smart Start Extended Day” abrirá às 8:00, a menos que seja
notificado de outra forma. Pode esperar por informações através de uma ligação ou mensagem de texto do
Messenger da escola.

REGRA SOBRE O COMPORTAMENTO
O Programa “Smart Start Extended Day” segue o código de disciplina das Escolas Públicas de Brockton. As
expectativas de comportamento refletirão as expectativas do dia escolar. Os alunos compreenderão
claramente as regras, limites e expectativas de comportamento durante a operação do programa. Esperamos
que todos os alunos se comportem com segurança. Abordaremos o comportamento inseguro ou perturbador
da seguinte maneira:
1. A equipe do “Smart Start Extended Day” lembrará a criança das expectativas do programa e a
incentivará a expressar seus sentimentos de maneira adequada.
2. A criança pode ser retirada de uma atividade em grupo e ter a oportunidade de recuperar o
comportamento em questão, fazendo uma caminhada supervisionada com a equipe do programa ou
fazendo uma pausa no escritório com ferramentas sensoriais. O coordenador falará com os pais na
dispensa se isso ocorrer.
3. Se o comportamento inseguro ou perturbador persistir após uma pausa, o coordenador falará com os
pais, fornecerá a documentação por escrito do incidente e trabalhará com os pais para criar um plano
de comportamento.
É importante que os pais/responsáveis e a equipe do “Smart Start Extended Day” trabalhem juntos para
garantir uma experiência segura e positiva para a sua criança. Se tiver dúvidas sobre as expectativas de
comportamento, entre em contato com o Coordenador do “Smart Start Extended Day”.

Aviso Por Escrito, Suspensão e Regra Sobre a Terminação do Programa
As consequências de comportamento inseguro e/ou perturbador contínuo incluirão avisos por escrito,
suspensões e terminação no programa. Os seguintes comportamentos inseguros e perturbadores podem
resultar em avisos por escrito ou suspensão do programa:
• Comportamento verbal e/ou físico prejudicial em relação aos coordenadores do local, funcionários
do programa, alunos, a si próprio ou propriedade escolar.
• Linguagem abusiva
• Sair da área sem autorização
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• Destruição ou uso não apropriado da propriedade do programa e/ou propriedade escolar
• Comportamento perturbador crónico e inseguro.
O Coordenador do local em serviço fará a determinação de escrever uma carta de aviso ou uma carta de
suspensão após investigar o incidente, conversando com a equipe do programa e colegas estudantes. Se um
pai/responsável deseja falar sobre o incidente, uma reunião pode ser agendada com os pais, o coordenador
do local e o coordenador do Programa “Smart Start Extended Day”. Após duas (2) suspensões do programa,
uma reunião será agendada para avaliar se o Programa “Smart Start Extended” é o apropriado para a criança.
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“SMART START EXTENDED DAY PROGRAM”
CALENDÁRIO PARA O ANO LETIVO 2020-2021
O Programa “Smart Start Extended Day” estará FECHADO nos seguintes feriados:
FERIADOS/ENCERRAMENTO

DATAS

“Labor Day”

Segunda-feira, 7 de setembro de 2020

“Columbus Day”

Segunda-feira, 12 de outubro de 2020

Dia de Eleições

Terça-feira, 3 de novembro de 2020

“Veterans Day” (Observado)

Quarta-feira, 11 de novembro de 2020

Férias de “Thanksgiving”

Quarta-feira, 2-27 de novembro de 2020

Véspera de Natal, Dia de
Natal
Véspera do Ano Novo, Dia
do Ano Novo

Quinta-feira, 24 de dezembro de 2020 e sexta-feira,
25 de dezembro de 2020
Quinta-feira, 31 de dezembro de 2020,
sexta-feira, 1 de janeiro de 2021

Dia do Martin Luther King

Segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Dia de Presidentes

Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021

“Patriots’ Day”

Segunda-feira, 19 de abril de 2021

Não Há Escola

Segunda-feira, 15 de março de 2021

“Memorial Day”

Segunda-feira, 31 de maio de 2021

“Juneteenth” (Observado)

Sexta-feira, 18 de junho de 2021

ENCERRADO

Junho (A ser anunciado) (o dia a seguir o último dia de escola)

FERIADOS ABERTOS

DATAS

Dia de Eleição

Encerrado

Férias de dezembro

Encerrado

Férias de Inverno

Encerrado

Férias de Primavera

Encerrado

LocaL

Inscrito por
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