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Kids’ Cove – Informação Importante para Pais  
 

O programa depois da escola Kids’ Cove do Atlantis Charter School começa Quinta-feira, dia 24 de 

Agosto, 2017 para os graus 1-8: Para o Jardim Infantil o Kids’ Cove abre na Segunda-feira, dia 28 de 
Agosto. 

 

O programa Kids’Cove tem um limite de 50 estudantes de manhã e 80 da parte da tarde na escolar 
elementar (LOWER SITE) e tem um limite de 20 estudentes de manhaã e de 25 da parte da tarde na 

escolar media (UPPER SITE). 
 

As incrições são feitas na base de quem se inscreve primeiro. 
A taxa de inscrição não-reembolsável é de $25.00 por família e deve ser paga na altura da inscrição. 

 
 

Descrição do Programa:  Em 2017-2018, a escola Atlantis Charter continuará a oferecer diversas actividades de 
enriquecimento educacional para os seus estudantes. Enquanto o foco do Kids’ Cove é em providenciar 
oportunidades para os estudantes receberem ajuda nos trabalhos escolares e explicações, o programa 
também oferece outras actividades de enriquecimento escolar.  

 

 Pequeno almoço está `a disposição todas as manhãs das 7:30 AM `as 7:45 AM - $1.60 (preço inteiro) and 30 
centavos (reduzido). Se a sua criança recebe almoço grátis ou preço reduzido, ela também tem direito a 
pequeno-almoço grátis ou a preço reduzido. 

 
 

 O horário da tarde do programa do Kids’ Cove Program é o seguinte:: 
 

   3:15 – 3:30 Grupo circulo, chamada de presença e merenda (Incluída) 
   3:30 – 4:00 Trabalho de casa em grupo (Opcional)       

4:00 – 4:30 Sessões de enriquecimento  
   4:30 – 5:30 Atividades físicas/Jogos 

 

Inscrições: Kids’ Cove não pode providenciar serviços a estudantes que não estejam inscritos neste 
programa.  

 
 Um pai/mãe/tutor necessita completar as formas de inscrição e, especialmente, indicar que dias da 

semana a sua criança irá frequentar o programa. 
 
 

Sessões disponíveis: 
                           HORAS: LOWER SITE      HORAS: UPPER SITE      
Custo por estudante:  

 Sessão da manhã:  6:30 AM - 7:45 AM   6:45 AM -  8:00 AM $5.00/day       $25.00/week  
 

 Sessão da tarde:  3:15 PM - 5:30 PM   3:30 PM  -  5:45 PM $10.00/day       $50.00/week 
 

As duas sessões:     $15.00/day         $75.00/week 
 

Saídas tardias:   Depois das 5:30 (Lower Site) e depois das 5:45 (Upper Site), pais terão de pagar $5.00 por 
cada 15 minutos adicionais quando estão atrasados para vir buscar a sua criança. 

 

Pagamento:   O prazo do pre-pagamento pela participação no programa do the Kids’ Cove é a sexta-feira 
anterior da semana seguinte, antes da criança frequentar o programa. Deverá pagar pelos dias em que a 
criança está inscrita. Não há reembolsos de pagamentos debaixo de qualquer circunstancia. 

 
 



 
  Se o pagamento não é recebido antecipadamente ,  terá que pagar $5.00 adicionais além do 

pagamento normal.  
 

Vouchers:  Aceitamos vouchers (documento comprovativo) através do PACE Childcare Works. Os pais são 
responsaveis por contatar o PACE para obter mais informações sobre vouchers telefonando para o 
número (508)999-9930. Pais que se inscreveram para receber vouchers devem pagar os preços normais 
até a voucher ser aprovada e também tȇm que pagar as $25.00 da inscrição. 

 

Metodo de Pagamento:  Cheques, vales, or dinheiro são aceites. Haverá uma multa de $20.00 para cheques 
passados sem fundos. Uma vez que um cheque seja rejeitado por insuficiencia de fundos, a escola não 
poderá aceitar mais cheques dessa família, apenas aceitará dinheiro ou vales.  

 

 Para mais informações :  Por favor telephone para Donalda Silva pelo número(508) 646 6410, ext. 2001 


