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A missão do ICS é integrar as diversas línguas e 
culturas das comunidades que atende, ensinando 
todos os alunos em dois idiomas - em espanhol e 
inglês ou em português e inglês - e ajudando as 

crianças a desenvolver o apreço por outras 
culturas. As crianças aprendem a trabalhar de 
forma colaborativa a partir de suas múltiplas 

experiências e origens, buscando altos padrões de 
desempenho acadêmico. Todos fazem parte de 
uma comunidade de alunos, engajando-se em 

questionamentos sobre o mundo, sobre si próprios 
e sobre os outros.

Nossa missão



The Culture at ICS
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Quem nós somos

✘ ICS é uma escola de dois idiomas
✘Programa de Espanhol / Inglês
✘Programa de Português / Inglês
✘Aproximadamente 364 alunos e crescendo
✘ Jardim de infância - quinta série
✘56 membros da equipe
✘30 professores certificados
✘16 professores parceiros
✘10 membros da equipe de custódia, refeitório e 

escritório



✘18 de professores com mestrado
✘1 dos professores tem certificação do 

Conselho Nacional
✘20 dos professores têm quatro ou mais 

anos de experiência
✘100% dos nossos professores são 

altamente qualificados
✘Falantes nativos de espanhol, 

português, crioulo,

Quem nós somos



Nossa equipe de jardim de 
infância!



✘ Reunião matinal
✘ Leitura de inquérito
✘ Inquérito Matemático
✘ Recreio
✘ Almoço
✘ Unidade Transdisciplinar de

Estudo
✘ Leia em voz alta
✘ Recreio
✘ Lanche
✘ Especiais

Dia típico do jardim de 
infância



Um dia na vida de um jardim de infância



✘ Material escolar - o ICS fornecerá materiais para os 
alunos usarem enquanto estiverem aqui.

✘ Certifique-se de que eles tenham em casa 
materiais para o dever de casa. Você receberá uma 
lista do professor do seu filho informando o que é 
necessário.

✘ Lanche - Os alunos recebem um lanche saudável 
todos os dias do Programa de Lanches 
Saudáveis de Rhode Island.

✘ Os alunos do ICS também podem trazer um lanche 
saudável de casa. Nada de garrafas ou potes de 
vidro, por favor.

Informações do jardim de 
infância



Código de uniforme escolar
Uniformes:

Todos os alunos do ICS usam calças cáqui ou azul 
marinho e uma camisa azul marinho.
Se você quiser roupas com o logotipo da ICS, adquira 
uniformes na Donnelly's.

www.DonnellysClothing.com/INTERPAWTRI

Os uniformes também podem ser adquiridos na Old Navy, 
Walmart, Target ...

Mudança de roupa - Os alunos precisam de um conjunto 
de roupas sobressalentes na escola em caso de acidentes. 
Envie-os em uma sacola Ziploc etiquetada com o nome do 
aluno. ISTO NÃO PRECISA SER UM UNIFORME.

http://www.donnellysclothing.com/INTERPAWTRI


Cronograma Diário

✘ Chegada - as crianças chegam às 8h00
✘ Café da manhã: 8h00 - 8h20
✘ O dia escolar começa: 8h30
✘ Os alunos que chegarem após as 8h30 serão considerados 

ATRASADOS e precisam ser registrados no escritório por um dos 
pais ou responsável.

✘ Ausências - Por favor, ligue para a central 401-724-0824 se seu 
filho estiver ausente. Quando seu filho retornar à escola, envie um 
bilhete para a enfermeira da escola explicando o motivo da 
ausência.

✘ Demissão - 3 pm
✘ Estudantes de ônibus irão embarcar nos ônibus
✘ Walkers vai encontrar os pais do lado de fora na Tower Street
✘ Dispensa antecipada - Ligue para o escritório principal às 12h00
✘ Venha para o escritório principal e a equipe da recepção ligará para 

a classe do aluno e pedirá ao professor para mandar a criança para 
o escritório.



Aulas Especiais

picture from art music gym



Aprendizagem Social / Emocional @ICS

✘Sala de aula responsiva
✘Segundo passo
✘Perfis de Aluno do 

Bacharelado 
Internacional



✘ Evento de boas-vindas
✘ Noites de currículo
✘ Concerto de Inverno
✘ Graduação da 5ª série
✘ Cerimônia
✘ Graduação do jardim de infância
✘ MUDAR PIX

Eventos escolares



Equipe de Educação Especial

✘ Mary Pendergast-Diretora
✘ Isaura Cortes- Professora de Apoio de Espanhol
✘ Maggie Habershaw - Professora de Inglês
✘ Lauren Reeves - Professora parceira de inglês e 

espanhol



Procedimentos de Transporte
Maritza Martell



Informações de transporte do aluno

Preencha a seguinte solicitação de transporte;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchk20aSBFM--
ZWwebA-
Ct5In2AluHMtBGt9LdhSlqH1iYeEQ/viewform?usp=sf_link. 

Essas informações serão utilizadas para a atribuição de paradas 
e ônibus. Ele será usado pela secretaria principal e professores 
para identificar os modos de chegada e saída.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchk20aSBFM--ZWwebA-Ct5In2AluHMtBGt9LdhSlqH1iYeEQ/viewform?usp=sf_link


Se você se inscreveu para um ônibus, a Sra. Maritza lhe 
enviará uma carta com as informações do ônibus.
Os pais devem se inscrever no ônibus antes de 15 
de julho.
Os alunos NÃO são automaticamente inscritos no 
ônibus, a menos que os pais façam a inscrição.

Bus Information



Transportation Reminders
Keep transportation consistent!  
If transportation changes, call the main office  no later 
than 12 noon with your change in transportation.
If an emergency arises on the same day of the 
transportation change, call the front office to notify them 
of the change.
Do not email the teacher on the same day of a change as 
they do not always read their email before dismissal.



Atestados / passe escolar



Cafeteria
Chef Mark Heaney

Solicitação de refeição escolar
https://www.myschoolapps.com/Application

https://www.myschoolapps.com/Application
https://www.myschoolapps.com/Application


Breakfast/Lunch Program
O almoço será nas salas de aula
Os professores parceiros apoiarão os alunos durante a 
hora do almoço.
Pais, revejam os calendários do café da manhã e almoço 
com seus filhos para ajudá-los a escolher.
Converse com seu filho sobre experimentar alimentos no 
refeitório. Os alunos devem ter uma entrada e 2 
acompanhamentos (frutas, vegetais) quando compram o 
almoço.
CUSTO: Café da manhã

0.00
Pago: 0.50

Almoço:
Grátis: 0,00
Reduzido: 0,40
Pago: 2,00



Serviços de saúde

Rosa Tomlinson, School Nurse Teacher



Informações de contato da 
enfermeira
✘Rosa Tomlinson, RN, professora enfermeira 

certificada
✘Telefone # 721-0824 ramal 106
✘Email rtomlinson@internationalcharterschool.org
✘Nossa professora de enfermagem da escola está 

na ICS de segunda a sexta-feira
✘Meu escritório não está aberto apenas para alunos 

e funcionários - eu também estou aqui para VOCÊ 
se você tiver alguma preocupação com seu filho.



Um objetivo dos Serviços de Saúde Escolar é manter 
todos os alunos saudáveis e seguros para melhorar a 
frequência e os resultados educacionais.

Medidas de segurança COVID-19:
As máscaras continuarão a ser exigidas na escola até 
novo aviso. Envie máscaras extras na mochila para o 
caso de a máscara do seu filho ficar suja ou molhada.
Mais informações virão conforme a escola se aproxima 
da data de início.

Health Service Goal 



Immunizations

✘ Os registros devem 
ser atuais. Lista de vacinas
Vaccine list

✘ O pai, responsável ou pessoa responsável deve 
apresentar a prova escrita de imunizações exigida. 
A criança PODE ser excluída da escola até que a 
prova seja fornecida. Religious Exempt form

✘ Se você tiver alguma dúvida sobre as imunizações 
de seu filho, entre em contato com a enfermeira da 
escola @ rtomlinson@internationalcharterschool.org

.

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread.html
https://health.ri.gov/forms/exemption/ReligiousImmunizationExemptionCertificateForSchools.pdf
mailto:rtomlinson@internationalcharterschool.org


Exame físico

✘ Exame Físico - um exame físico de 5 anos é 
necessário para o ingresso na escola. Envie o 
formulário de avaliação de saúde exigido para 
a enfermeira da escola durante o verão o 
mais rápido possível se seu filho tiver uma 
consulta marcada. State of RI School Physical Form

School Nurse Teacher:
rtomlinson@internationalcharterschool.org

https://health.ri.gov/forms/school/Physical.pdf
mailto:rtomlinson@internationalcharterschool.org


Medicamentos
✘ Medicamentos serão administrados na escola 

SOMENTE se um formulário de pedido do médico 
tiver sido preenchido, assinado pelo médico e 
pelos pais e estiver em posse da enfermeira da 
escola.

✘ TODOS os medicamentos devem estar na 
embalagem original da farmácia com o rótulo 
original nele. O formulário do medicamento e as 
informações do rótulo da farmácia devem 
corresponder!

✘ Para medicamentos prescritos, todas as 
autorizações dos pais e ordens médicas devem 
ser renovadas anualmente. Ex. inaladores para 
asma, Epipens.



✘ Os medicamentos OTC devem ter uma ordem do 
médico para serem administrados na escola.

✘ TODOS os medicamentos que são trazidos para 
a escola devem ser pelos pais / responsáveis. As 
crianças não podem entregar medicamentos em 
suas mochilas para a escola.

✘ Os rebuçados para a tosse não são 
administrados nesta faixa etária. Qualquer 
dúvida, por favor me ligue.

Continuação de medicamentos...



Quando devo manter meu filho em 
casa da escola?

As crianças devem ser mantidas em 
casa longe da escola com:
✘ Febre de 100 ou mais (deve ficar 

sem febre por 24 horas sem 
medicação antes de retornar à 
escola).

✘Náusea, vômito ou diarreia
✘Dor de cabeça severa
✘Olhos vermelhos lacrimejantes 

com drenagem amarela
✘ Erupção cutânea não 

diagnosticada



Mantendo seu filho saudál

✘ As crianças aprendem melhor quando comem 
um café da manhã saudável e recebem um sono 
adequado. Crianças de cinco anos precisam de 
10-11 horas de sono todas as noites.

✘ É importante que seu filho frequente a escola 
diariamente e seja pontual.



Certifique-se de que a escola do seu 
filho pode entrar em contato com 
VOCÊ
✘ Mantenha suas informações de contato na 

escola atualizadas. A escola precisa ser 
informada sobre quaisquer mudanças nos 
números de sua casa, celular ou trabalho 
imediatamente.

✘ Certifique-se de que a escola tenha um número 
de contato de emergência caso você não possa 
ser encontrado.



Crianças com doenças 
crônicas
✘ Se o seu filho tem uma doença crônica como 

diabetes, asma severa, alergias severas ou 
convulsões, por favor contate a enfermeira da 
escola.

✘ Um plano de saúde pode ser desenvolvido 
indicando as etapas a serem tomadas se seu filho 
necessitar de cuidados médicos na escola.

✘ Qualquer informação médica que você fornecer é 
mantida em sigilo, a menos que outros membros 
da equipe precisem saber (alergias alimentares, 
convulsões, asma, etc.)



ICS+
ICS+ Registro

Link program description

Email



Uma mensagem do 
assistente social da 

nossa escola

https://docs.google.com/presentation/d/1tPOq9iZD2G2FP2PdVBc_duzOh
rtEouWqGrydX8d_fe4/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1tPOq9iZD2G2FP2PdVBc_duzOhrtEouWqGrydX8d_fe4/edit?usp=sharing


✘ Primeiro dia de aula

Considerações finais



✘ Noites em Família
✘ Semanas de valorização da 

equipe
✘ Vários arrecadadores de 

fundos
✘ Feiras de livros
✘ Box Tops

Eventos PTO
Organização de Pais 
e Professores



✘ ICS local na rede Internet: 
https://internationalcharterschool.org/
- lcalendário de almoço
- calendário de café da manhã
- calendário escolar

Donnelly’s: www.DonnellysClothing.com/INTERPAWTRI 
Aça login ou crie uma conta para começar a comprar

Questões? e links

https://internationalcharterschool.org/
http://www.donnellysclothing.com/INTERPAWTRI
http://www.donnellysclothing.com/INTERPAWTRI
http://www.donnellysclothing.com/INTERPAWTRI


✘ Como escola, temos muitas formas de comunicação 
para as famílias.

✘ Site da International Charter School:
✘ https://internationalcharterschool.org
✘ Facebook:
✘ Twitter:

Comunicação



Obrigado por juntar a nós!


