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4 de março, 2019 
 
Caras Famílias da Escola  McCarthy, 
 
O Dr. Tremblay recentemente compartilhou uma carta com as famílias sobre a 
importância de enviar a sua criança para a escola todos os dias possíveis.  
Eu gostaria de fazer eco de sua mensagem e incluir alguns próximos passos que a 
Escola McCarthy estará tomando, começando em março, como parte de nossa 
Iniciativa Na Hora / Frequência. 
 
Nosso objetivo é que todos os alunos frequentem a escola todos os dias no horário, 
durante todo o dia. Estou anexando as “10 dicas para promover bons hábitos de 
frequência escolar” com essa comunicação. Sentimos falta da sua criança ela quando 
não está aqui e valorizamos suas contribuições para nossa escola! Gostaríamos que 
você ajudasse a sua criança a frequentar regularmente para garantir que ela seja 
bem-sucedido na escola. Monitoramos a frequência diária, notamos quando a sua 
criança está ausente da escola, comunicamos com você para entender por que ela 
faltou e fazemos o melhor para identificar barreiras e apoios disponíveis para superar 
os desafios que você pode enfrentar ao ajudar a sua criança a frequentar a escola. Há 
muitas pessoas aqui na McCarthy preparadas para ajudá-los se você ou sua criança 
enfrentarem desafios para chegar à escola regularmente e na hora marcada. Se 
pudermos ajudá-lo de alguma forma, entre em contato com o Sr. Araujo ou com a 
Sra. DeAraujo, nosso assistente social e conselheira de orientação. Eles vão 
direcioná-lo para a pessoa apropriada para ajudá-lo. 
 
Como parte do nosso plano de apoio às famílias e para manter as linhas de 
comunicação abertas, estaremos fazendo ligações telefônicas e enviando cartas de 
atualização de presença para casa após múltiplas ausências. Estamos nos 
comprometendo a trabalhar junto com você nesta iniciativa! 
 
A partir de março, estaremos iniciando nosso programa de incentivo On-Time. 
Usando a nossa filosofia PBIS, os estudantes ganharão MeerKat Cash por estarem na 
escola. Salas de aula e equipes de nível de série trabalharão juntas para ganhar 



recompensas e celebraremos nosso sucesso em toda a escola com uma comemoração 
de toda a escola antes das férias de abril! Esperamos que este incentivo positivo para 
estar na SALA DE AULA às 8h15 apoie todos os alunos e enfatize a importância de 
chegar na hora da aula à tempo.  
 

Nosso horário escolar é o seguinte: 
 
 

Chegada dos Estudantes/Escola Abre/Café da Manhã é 
servido:  8:00 da manhã 

Os estudantes podem entrar no edifício a partir das 8:00 da manhã. 
 

Aulas Começam:  8:15 da manhã 
A instrução começa todos os dias às 8:15. Os alunos precisam estar na sala de aula 

para começar o dia! 
 

Dispensa da Escola:  14h15 
                     Os alunos estão em sala de aula até às 14h15 
 
Alterações de como deixar sua criança na escola: 
 
Para os alunos que são deixados no local de desembarque pela manhã, os funcionários 

estão de plantão até as 8:15 de cada dia para supervisionar a segurança de nossos 
alunos. A partir de 4 de março, se a sua criança não tiver sido deixada na escola até 
as 8:15, um dos pais ou responsável precisará acompanhá-la até a escola, 
informá-la na secretaria e nos informar por que está atrasada. 

 
É importante que trabalhemos juntos para proporcionar as melhores experiências de 
aprendizagem possíveis para os nossos alunos - isso acontece quando a sua criança 
está na comunidade da sala de aula participando do aprendizado. Por favor, tente nos 
ajudar levando sua (s) criança(s) para a escola e na hora! Agradecemos o seu apoio 
em nossa iniciativa! 
 
Atenciosamente, 
 
Cynthia Page, Diretora/Principal 
McCarthy Elementary School 
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