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Building Learning Opportunities for Children’s Kindergarten Success 
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Janeiro de 2022 
Caros Pais / Guardiões, 
       
É com alegria que lhes damos boas vindas ao Programa Pré-escolar B.L.O.C.K.S..  Vejam as etapas no 

processo de inscrição que irão determinar a entrada da criança no programa. Isso eliminará a necessidade 

das famílias ficarem esperando na fila.  

PROCESSO ABERTO DE INSCRIÇÃO – Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. 
 Durante a semana 10-14 de Fevereiro de 2022, todas as inscrições serão aceitas entre 8:30-15:00 

na secretaria do B.L.O.C.K.S. localizada na 29 Upper Joclyn Avenue, Framingham MA  01701.  por 

correio ou deixe-o em uma caixa de depósito fora do prédio na porta principal (porta #1). 

 As inscrições recebidas durante a semana de 10-14 de Fevereiro de 2022. serão processadas no final 

da semana.  

 As inscrições enviadas pelo correio devem ser recebidas na secretaria do BLOCKS na Juniper Hill no 

máximo até 15:00 de sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Por correio ou pessoalmente 

 As crianças serão colocadas no programa de sua primeira escolha se existirem vagas.  

 Será feito um sorteio para os programas onde o número de solicitações exceder o número de vagas 

disponíveis. Se houver necessidade do sorteio, um computador irá escolher aleatoriamente os 

estudantes no sorteio.    

 Os estudantes que não entrarem no programa de sua primeira escolha, serão designados para sua 

segunda ou terceira escolha. Se nenhum desses programas estiver disponível, entraremos em 

contato com você.  

 Os alunos serão colocados na lista de espera se seus programas preferenciais não estiverem 

disponíveis.  

 As famílias serão notificadas pelo correio até sexta-feira, 4 de Fevereiro de 2022. 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO – para inscrições recebidas depois de sexta-feira, 14 de janeiro de 2022.  
 As inscrições recebidas depois de sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, serão aceitas por ordem de 

chegada, entre 8:30-15:00.  Essas inscrições serão processadas APÓS o Período Aberto de Inscrições.   
 As inscrições enviadas pelo correio serão processadas quando forem recebidas pela secretaria do 

B.L.O.C.K.S. 

 As crianças serão colocadas no programa de sua primeira escolha, se houverem vagas. 

 Os alunos que não forem designados para sua primeira escolha, serão designados para sua segunda 

ou terceira escolha. Se nenhum desses programas estiverem disponíveis, iremos contatá-los 

diretamente.  

 As famílias serão comunicadas de sua aceitação no programa através do correio. 
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Janeiro de 2022 
 

O Programa Pré-escolar B.L.O.C.K.S. irá celebrar seu 36o. ano de serviços para os estudantes mais 

novos de Framingham e região! As inscrições para o ano letivo de 2022-2023 já estão sendo 

aceitas!  

 As crianças devem ter até três anos de idade até 31 de agosto de 2022 e estar totalmente 

treinadas,.  

 Não há assistência financeira, voucher ou transporte disponível para BLOCOS.  

Para processar sua inscrição e oferecer uma vaga à sua criança, precisamos dos seguintes:  

 Formulário de seleção de programa preenchido indicando sua 1ª., 2ª., e 3ª.  escolha, se 

aplicável.  

 Formulário de informações preenchido com TODAS as informações necessárias.  

 Cópia da certidão de nascimento das crianças. 

 Taxa de inscrição não-reembolsável no valor de $50.00, em cheque ou money order, 

pagável para City of Framingham.  Escreva o nome de sua criança no cheque para que seja 

creditado corretamente.  

 

Atenciosamente, 

Rosario Alvarez 

Diretora de Educação Infantil 
 
 
DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DE NÃO-DISCRIMINAÇÃO  
As Escolas Públicas de Framingham não discriminam baseadas em raça, cor, idade, gênero, orientação sexual, religião, etnia ou 
nacionalidade, desabilidade, estado de veterano, ou outro estado protegido pela lei. Qualquer assunto relacionado à esta política 
deve ser endereçado diretamente ao diretor da escola, ao superintendente das escolas (508 626-9117), ou ao Coordenador 504 
(508-626-9128).  O escritório em Boston da Comissão Contra Discriminação em Massachusetts está localizado no endereço One 
Ashburton Place, Boston, MA 02108.     
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A anuidade é dividida em 9 pagamentos mensais, sendo que o vencimento é no 1o. dia de cada mês.   
A Pré-escola B.L.O.C.K.S. segue o calendário das Escolas Públicas de Framingham (FPS), com as seguintes                              
exceções:          

 B.L.O.C.K.S. espera-se que a data de início seja na terça-feira, 6 de setembro de 2022, mas não será 
finalizada até que o esboço do calendário escolar 22-23 seja aprovado. Os feriados de novembro e 
dezembro serão decididos após a aprovação do calendário escolar final.As aulas no B.L.O.C.K.S. 
terminam um dia antes do último dia de aula para as Escolas Públicas de Framingham.  

 B.L.O.C.K.S ofrecerá um dia completo e um dia prolongado nos dias de lançamento antecipado deo FPS 
Elementar. Os substitutos do dia prolongado seão responsáveis pelos estudantes nessas tardes. 

 Não haverá aula no B.L.O.C.K.S. nos dias de férias escolares, feriados e desenvolvimento profissional no 
calendário FPS (sigla para Escolas Públicas de Framingham). Não existirá reposições de dias perdidos por 
motivos de doenças, férias, desenvolvimento profissional, ou cancelamento devido a um atraso no início 
ou saída antecipada o pandemia, de acordo com a política da FPS.   

 B.L.O.C.K.S. oferecerá período integral e dia extensivo nos dias de Saída Antecipada Elementar FPS. 
Substitutos serão responsáveis pelos alunos nestas tardes.   

 Existe uma taxa de $25.00 para processar qualquer solicitação de mudança no horário de sua criança e 
um pedido por escrito deverá ser submetido um mês antes da data da mudança.   

 Todas as mudanças serão efetuadas no 1o. dia do mês.  

 Se você precisar retirar sua criança do programa, um aviso por escrito deverá ser submetido para 
nossa secretaria com 30 dias de antecedência, no mínimo, para que você não perca o depósito inicial 
da mensalidade.  

 Uma taxa de $1.00 /minuto/ criança será cobrada pelo atraso para buscar a criança depois do horário da 
aula regular ou no dia extensivo.   

 Little Explorers será responsável pelo Extended Day Program. Muitos funcionários do BLOCKS são parte 

do Little Explorers. 

 Na Juniper Hill, o programa é oferecido antes e depois da aula.  

 Na Framingham High School, oferece apenas antes do atendimento escolar. começar às 6h 45 e quarta-

feira das 12h15 às 15h15 

 O pagamento do dia extensivo é feito separadamente.  

 O programa depois da escola na Juniper Hill está disponível até 4:00 ou 5:30 da tarde. O horário de saída 
deve ser consistente. 

•     Mais informações serão fornecidas por Little Explorers. 
 
 

 

Informação importante sobre mensalidades e horários  

 

 

Orientações sobre o programa de dia extensivo  
Para a Juniper Hill e Framingham High School 
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PÁGINA EM BRANCO 
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B.L.O.C.K.S. Formulario de Matricula 
 

 “Imprimir legivelmente" 

 
INFORMAÇÃO SOBRE O ESTUDANTE 
 
Sobrenome:      Nome:     Nome do meio:    
 
Gênero:   Masc.   Fem.      Data de nasc.:  / /   Idade até 31/ago./2022   
                           Mês            Dia          Ano                      
Local de nasc.:             

                       Cidade                 Estado               País 
Endereço:      Apt #: ___  Cidade:   Estado: MA   Zip:   
 
Telefone:       
 
Você já teve algum filho no nosso programa? _____Não   ____ Sim             

Estudante mora com:        Ambos Pais        Mãe              Pai              Guardião           Outro              
 

  
Contato #1 Informações atuais 

Primeiro nome:  

Parentesco:  

Local /nascimento:  

Endereço:  

1 Telefone:  

Endereço /e-mail  

 

Contato # 2 Informações atuais 

Primeiro nome:  

Parentesco:  

Local /nascimento:  

Endereço:  

1 Telefone:  

Endereço /e-mail  

 
 
Nome dos pais/guardiões:           
 
Assinatura:              Data:    
 

    

M

o

t

h

e

r
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Complete e Regresse 

Rotule as 1as, 2as e 3as escolhas 

 

 
Meio dia a.m. 
Juniper Hill 
 

 
8:15 a.m. – 10:55 a.m. 

 
    4    2ª., 3ª., 5ª. e 6ª. 

 
$361/mês 
 

 

$3,246/ano  
 

 
Meio dia p.m. 
Juniper Hill 

 
11:35 a.m. – 2:15 p.m. 

 
    4    2ª., 3ª., 5ª. e 6ª. 
 

 
$361/mês 
 

 

$3,246/ano  

 
Dia Integral 
Juniper Hill 

 
8:15 a.m. – 2:15 p.m. 

 
    4    2ª., 3ª., 5ª. e 6ª. 
    4½ 2ª., 3ª., 5a., e 6ª. 
     4ª 8:15-11:15  

 
$752/mês 
$791/mês 

 
$6,766/ano 
$7,123/ano 

 

 
Imersão em 
espanhol 
Dia Integral 
Juniper Hill 
 

 
8:15 a.m. – 2:15 p.m. 
 

 
    4    2ª., 3ª., 5ª. e 6ª. 
    4½ 2ª., 3ª., 5a., e 6ª. 
     4ª 8:15-11:15 

 
$752/mês 
$791/mês 

 
$6,766/ano 
$7,123/ano 

 
 

 
Framingham High 
School  
Dia Integral 

 
 
9:15 a.m. – 3:15 p.m. 

 
    4    2ª., 3ª., 5ª. e 6ª. 
    4½ 2ª., 3ª., 5a., e 6ª. 
     4ª 9:15-12:15 

 

 
$752/mês 
$791/mês 

 
$6,766/ano 
$7,123/ano 

 

 
 

Mensalidade e programas 
Juniper Hill e Framingham High School 

2022-2023 
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