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“Uma mente quando esticada por uma nova ideia nunca 
recupera suas dimensões originais” -Anônimo
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Whitman-Hanson Regional Schools 
Declaração de Visão

O Distrito Escolar Regional de Whitman-Hanson oferece um 

ambiente de aprendizado seguro e oportunidades abrangentes de 

aprendizado centradas no aluno que são relevantes e desafiadoras. 

Em parceria solidária com todas as partes interessadas, nosso 

distrito está comprometido em desenvolver uma base acadêmica 

que enfatize o aprendizado socioemocional, pensamento crítico, 

criatividade e habilidades de comunicação. 

Cada aluno, como um eterno aprendiz, está preparado para 

enfrentar as oportunidades do futuro com as habilidades 

necessárias para se tornar um cidadão responsável



Ensinamos toda a criança através de aulas em grandes e 
pequenos grupos, juntamente com instruções individualizadas. 
Isto é conseguido através de uma abordagem baseada no centro. 

As crianças se envolvem em atividades práticas, experiências 
de aprendizagem cooperativa e exploração individual.

Abordagem Centrada na Criança



Whitman-Hanson

Meio dia Jardim 
da infância

2022-2023



Informações gerais do jardim de infância de 
meio dia

• Duas sessões: manhã e 
tarde 

• Atribuição de sessão com 
base no endereço 
residencial 

• Transporte de ônibus 
disponível para estudantes



Destaques do jardim de infância de meio dia

• Segue o currículo distrital de ELA e matemática 

• O dia inclui leitura, escrita, fonética e instrução de 
matemática 

• As oportunidades de socialização estão incorporadas 

• Os alunos usam os recursos de tecnologia do distrito 

• Área Especial (ou seja, Biblioteca) uma vez por semana 

• Inclui lanche diário



Whitman-Hanson

Dia inteiro Com base em 
mensalidades Programa de 

jardim de infância

2022-2023



Jardim de Infância de Dia Inteiro 
Informações gerais

▪ Programa baseado em 
mensalidades 

▪ Mínimo de 18 alunos por turma 
Máximo a critério do Distrito

▪ Loteria se necessário e lista de 
espera oferecida 

▪ Programa de almoço 

▪ Refeição Pay disponível 

▪ Transporte de ônibus disponível 
para estudantes



Destaques do jardim de infância de dia inteiro

• Segue o currículo distrital de 
ELA e matemática 

• O dia inclui leitura, escrita, 
fonética e instrução de 
matemática 

• As oportunidades de 
socialização estão incorporadas 

• Os alunos usam os recursos de 
tecnologia do distrito



Benefícios adicionais para 
o jardim de infância de dia inteiro

O jardim de infância de dia inteiro permite uma exploração mais profunda 
dos objetivos do jardim de infância e oportunidades adicionais para 
descoberta e interações sociais. 

O jardim de infância de dia inteiro aumentou as oportunidades: para aprender 
em uma variedade de contextos que incluem atividades independentes, em 
pequenos grupos e dirigidas por professores praticar habilidades motoras 
pequenas e grandes trabalhar e brincar com diferentes colegas 

O Jardim de Infância de Dia Inteiro tem 
especialista diariamente: Biblioteca, Música, Arte 
ou Bem-Estar 

Almoço e recreio diariamente



Opções de pagamento 
do jardim de infância de dia inteiro

A mensalidade total do ano letivo 2022-2023 é de $ 3,200.00

Opção 1
� Depósito de $ 250 devido com registro até 18 de março de 2022.  

$1,475 com vencimento em 1º de agosto de 2022 e $1,475 com 
vencimento em 1º de fevereiro de 2023

Opção 2
� Depósito de $ 250 devido com registro até 18 de março de 2022.  

Pagamentos pré-autorizados de $295 para um cartão de 
crédito/débito MasterCard/Visa de 1º de agosto de 2022 a 1º de 
maio de 2023

Opção 3
� Pague integralmente com cheque visado, cartão de crédito ou 

dinheiro com registro completo até 18 de março de 2022

Bolsas de estudo estão disponíveis para aqueles que se qualificam
NÃO aceitamos cartões American Express ou Discover



Informações de loteria

▪ O depósito e o pacote de registro 
preenchido devem ser recebidos 
até 18 de março de 2022 às 12:00 
no cartório. 

▪ Se for necessário um sorteio para o 
Jardim de Infância de Dia Inteiro 
devido ao alto número de 
matrículas, a data e a hora serão 
anunciadas após 18 de março.



Informação importante

Elegibilidade 
Somente as crianças que atingiram a idade de 5 anos antes de 1º 

de setembro de 2022 serão admitidas na escola. 

Os alunos que estão atualmente matriculados na 
Whitman-Hanson Preschool Academy completarão uma 
versão abreviada do pacote de inscrição compartilhado pela 
equipe da pré-escola. 

Atualize as informações do cartão de crédito/débito conforme 
necessário



Lista de verificação de registro 
do jardim de infância

Prova de residência 
▣ Carteira de habilitação válida/ID válido com foto de 

Massachusetts mostrando um endereço de 
Whitman/Hanson/passaporte válido, datado do ano anterior 

▣ Cópia da declaração de arrendamento/hipoteca/nota 
fiscal/escritura/compra e vendas/declaração legal do proprietário 
confirmando a locação 

▣ Conta de serviços públicos (gás, petróleo, eletricidade, telefone 
residencial, cabo)



Imunizações atualizadas, incluindo a data mais recente de um teste 
de chumbo. (Consulte os Requisitos de Imunização Escolar MA 
2005) 

Evidência de que seu filho passou por um exame de visão nos 
últimos 12 meses. Para crianças que não passam na triagem de 
visão e para crianças com atraso no desenvolvimento neurológico, 
deve ser fornecida prova de um exame oftalmológico abrangente 
realizado por um optometrista ou oftalmologista licenciado, 
indicando diagnóstico, tratamento e prognóstico pertinentes com 
recomendação. 

Consulte a lista de verificação no Pacote de Registro para itens 
adicionais.

Lista de verificação de registro 
do jardim de infância



Processo de registro

As inscrições on-line abrem em 22 de fevereiro de 2022
▣ Visite o site www.whrsd.org e clique no ícone Registro e siga o link 

para registros online.
▣ Se você precisar de uma cópia impressa do pacote de inscrição para 

preencher, você pode entrar em contato com a Secretária Distrital, 
Kristen Foley, pelo telefone 781-618-7481, Kristen.foley@whrsd.org. 
Você também pode imprimir o pacote do site.

O link de inscrição online é
https://campus.whrsd.org/campus/OLRLoginKiosk/whitmanhanson

Os agendamentos de inscrição estarão disponíveis de 22 de fevereiro de 2022 a 
18 de março de 2022, das 9h às 12h, de segunda a quinta-feira, se você precisar 
entregar o pacote.

As inscrições são realizadas na Escola Secundária, 1º Andar, Sede Central. Entre 
em contato com o secretário distrital para marcar uma consulta.

mailto:Kristen.foley@whrsd.org
https://campus.whrsd.org/campus/OLRLoginKiosk/whitmanhanson


Rotas de ônibus/creche

▪ Deve haver um pai/responsável ou adulto autorizado 
presente no ponto de ônibus da criança. Os alunos serão 
levados para a próxima escola encaminhada para a retirada 
dos pais se não houver ninguém na parada.

▪ Os alunos são designados para "paradas de grupo" para o 
embarque e desembarque da manhã.

▪ Os alunos serão atribuídos a um ônibus para o trajeto de e 
para a escola. As atribuições de ônibus são por cinco dias 
consecutivos.

▪ Mudanças de transporte (incluindo arranjos de creche) 
devem ser feitas através do formulário de solicitação de 
mudança no site www.whrsd.org e clique no ícone 
Transporte.

http://www.whrsd.org


Rotas de ônibus/creche

Os pais são incentivados a consultar as diretrizes de 
transporte do distrito, que podem ser encontradas em 

www.whrsd.org, e clicar no ícone Transporte.

http://www.whrsd.org


Casa Aberta

O Open House é a oportunidade para você apresentar seu 
filho à escola e conhecer o professor do seu filho.

A Casa Aberta e a Orientação serão realizadas em cada escola 
individualmente. O Open House é normalmente realizado na 
noite anterior ao início das aulas, das 16h30 às 18h00



Informações de triagem

As avaliações serão realizadas na escola do seu filho.
▣ Uma triagem é o primeiro indicador de quais 

conhecimentos e habilidades seu filho traz para o 
jardim de infância

▣ As exibições do jardim de infância começarão na 
primeira semana de aula



Como se preparar para o jardim de infância 

Pratique habilidades de autocuidado, como vestir um casaco, sapatos e 
botas, incluindo zíper, abotoamento e encaixe.

Divirta-se criando com giz de cera, tesoura e cola! Os alunos precisam de 
muita prática segurando lápis / giz de cera com uma pegada adequada.

Como as crianças aprendem a ler, somar e subtrair? Tudo começa quando 
você:

● leia em voz alta todas as noites com seu filho que inclua canções 
de ninar e canções

● inclua músicas para crianças como a música ABC e Old McDonald 
em sua lista de reprodução!

● incentivar conversas e conversas enquanto lê, dirige e faz compras
● jogar jogos com seu filho
● encontrar números, formas e cores no ambiente
● oferecer oportunidades para escrever, desenhar e praticar letras, 

números e nomes



Obrigada

Datas importantes
22 de fevereiro de 2022 - 9h Inscreva-se on-line ou imprima um pacote no site

22 de fevereiro de 2022 a 18 de março de 2022 - Agendamentos podem ser feitos para 
entrega de pacotes de registro. Entre em contato com o secretário distrital, Kristen Foley, 
pelo telefone 781-618-7481. A inscrição concluída inclui toda a documentação e 
depósito.

Loteria a ser anunciada se necessário
3ª Semana de Julho – Atribuições HDK AM/PM e informações de transporte HDK 
serão enviadas por e-mail.

Casa Aberta - normalmente na noite anterior ao início das aulas, das 16h30 às 18h00

Primeiro dia de aula - TBD



Universal
Jardim de Infância de Dia Inteiro

Por favor, tome um momento para 
ouvir o Superintendente Szymaniak
Perguntas e respostas sobre o jardim 
de infância universal de dia inteiro.

Você pode encontrar o vídeo na página 
de registro WHRSD Pre/K


