
Transição da Escola 
Primária à Escola 

Intermédia

Sessão de Informação

para a Família



❖ Horas:

Sala de Turma 7:45 às 8:15 da manhã

Hora de Saída: 2:30 da tarde

❖ Localização da escola: 81 Felton Street, New 

Bedford, MA 02745

❖ Lema escolar:

" Os Navegadores da Normandin traçando o seu rumo 

para o futuro"

Espera-se que os alunos da NMS:

"Trabalhem muito, sejam simpáticos e mantenham-se 

seguros" 

ESCOLA INTERMÉDIA NORMANDIN  
Diretor Escolar: Sr. Sean McNiff



● Araceliz Rodriguez – Vice-Diretora

❖ arodriguez@newbedfordschools.org

● Heather Duane – Conselheira Escolar

❖ hduane@newbedfordschools.org

● Kim MacLean – Conselheira de Adaptação Escolar

❖ kliarikos@newbedfordschools.org

● Glenn Forgue – Conselheiro Escolar - Aprendizagem Avançada/Inscrição Dupla

❖ gforgue@newbedfordschools.org

● Angie Mojica – Especialista de Envolvimento Familiar  / Associação MKV 

❖ amojica@newbedfordschools.org

● Amy Baldwin – Facilitadora de Educação Especial

❖ abaldwin@newbedfordschools.org

2021-2022 6º Ano - Equipa de Apoio ao Estudante



Preparando-se para a Escola Intermédia
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Requer matrícula?

❖ Não é necessária a matrícula

Como sei que escola a minha criança vai frequentar?

❖ Baseado no endereço atual dos alunos, serão designados para a escola intermédia mais 

próxima de casa, a escola do seu bairro.

Quando é que a minha criança começa o ensino intermédio?

❖ NBPS Calendar link (Link para o calendário)  

Que material escolar preciso comprar?

❖ O aluno deve estar pronto com cadernos e lápis. Se os pais não podem providenciar, o Centro 

de Envolvimento Familiar da escola pode fornecer material escolar importante.

Onde devo pedir mais informações?

❖ Pode ligar diretamente para a escola 508-997-4511 Extensão 31000 ou para o Centro de 

Envolvimento Familiar Extensão 31531

https://www.newbedfordschools.org/cms/one.aspx?portalId=67022&pageId=27989314


● Pods (Grupos) – como referenciado às baleias que 

viajam em grupos para que os seus familiares se 

mantenham seguros.

● Dividimos a população estudantil em pequenos grupos 

de estudantes que são colocados no nosso 1º andar.

● Temos 4 Grupos (Pods) de alunos para o 6º > Pod 1, 

Pod 2, Pod 3 e Pod 4. Temos cerca de 100 alunos em 

cada grupo.

● Cada grupo tem 4 ou 5 professores que se reúnem 

com os alunos todos os dias do ano letivo.

● Os alunos começam o dia às 7:45 na Sala de Turma  

(Homeroom - HR) com um dos seus professores do 

grupo (o mesmo HR durante todo o ano)

O que é um “POD”?



● A Sala de Turma (HR) é das 7:45 às 8:15 

todos os dias, os alunos recebem o seu 

horário diário e o plano para o dia.

● Temos um ciclo de 6 dias que seguimos.

● O dia do ciclo determinará quais as aulas 

que os alunos têm e qual será a ordem.

● Todas as classes estão próximas umas das 

outras.

● ELA, Matemática, Ciências e Estudos 

Sociais, a maioria das aulas têm cerca de 

1 hora de duração.

● O nosso almoço diário é de 30 minutos.

Conhecendo o Sistema de Horários



● Aulas de aprendizagem avançada para todos os anos de 

escolaridade.

○ O processo de candidatura será anunciado a todas as classes.

○ formulário para aplicar

● 1:1 Tecnologia para todos os alunos

○ Com apoio adicional dos Serviços de Tecnologia

● Arte

● Saúde

● Educação Física

● STEM

○ Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática numa aula 

baseada em projetos práticos

Cursos oferecidos e Artes Unificadas

https://forms.gle/ARFVbmzPPXfqBZ2s6


● Música

○ Banda

○ Aulas Instrumentais

○ Coro

■ Os professores de Música Primária (Banda e Coro) partilham os 

nomes dos alunos que já participam para sabermos quais os 

alunos que se devem incluir no nosso horário da NMS

Artes Unificadas (continuação)



● Apoio Académico 2 vezes dentro do ciclo de 6 dias

● Classe de mentoria

○ Integrado no calendário do grupo para fornecer apoio adicional

● Inglês para Falantes de outras Línguas (ESL)

○ Apoio aos alunos cuja primeira língua não é inglês

● Aulas de apoio à leitura

● Aulas co-ensinadas

○ Por exemplo: Uma aula de Matemática pode incluir um professor 

de educação geral e um professor de educação especial.

○ Os alunos com Planos de Educação Individual ou Planos de 

Adaptação 504 receberão o apoio necessário para ajudar todos os 

alunos a terem sucesso

Apoio Adicional



Exemplo de um Horário



● Futebol (Outono)

● Basquetebol (Inverno)

● Futebol de Bandeira (Primavera)

● Século XXI (deve candidatar-se-se, o 

espaço é limitado)

○ A saída é às 4:30 da tarde. Os alunos 

vão sair pelo lado da Rua Tarkiln Hill 

(lado do campo desportivo).

○ Os alunos devem frequentar a escola 

em pessoa durante o dia escolar para 

participar em pessoa depois da escola.

Programas Depois da Escola



Os alunos elegíveis para o serviço de transporte devem:

● Estar fora dos requisitos de distância escolar mencionados abaixo.

● Ter um Plano de Educação Individual escrito que exija serviços de transporte.

● Ser identificados pelo distrito como um aluno McKinney-Vento que vive fora da distância de 

poder vir a pé para a escola.

6º a 12º Ano

● Os alunos receberão transporte se a distância for mais de 3 km (2milhas) da residência do 

aluno para a escola que frequentam.

● Educação Especial:

○ Os alunos que tiverem transporte no seu Plano De Educação Individual receberão o 

transporte necessário. (Isto inclui alunos da pré-escola.)

Se tiver perguntas, contacte o Serviço de Transportes (508) 997-4511 extensão 14275 ou 

14207

Política de Transportes



● Formulário de Autorização para Divulgar Informação

○ Se a sua criança necessitar de procedimentos especializados para ser 

realizado na escola, tais como sucção, cateterismos ou alimentação por 

meio de tubos, deve ser preenchido um formulário de "Autorização de 

Procedimentos Especializados de Serviços de Saúde Física" mencionados 

abaixo pelo prestador de cuidados de saúde da sua criança, também 

assinado por um dos pais ou encarregado.

○ Formulário de Autorização

■ Se tiver alguma dúvida sobre as necessidades especiais de cuidados de saúde da 

sua criança, pode contactar a enfermeira da escola Normandin.

■ Erica Allardice, RN, BSN

508-997-4511 Ext. 31512

eraposa@newbedfordschools.org

Formulários Médicos

https://www.newbedfordschools.org/UserFiles/Servers/Server_66938/File/Departments/Health/Authorization%20for%20Specialized%20Physical%20Health%20Care%20Services.pdf


● É importante que no início do ano letivo os pais 

forneçam informações atualizadas sobre o aluno, como 

morada, números de telefone dos pais, informações de 

contacto de emergência e outras informações 

importantes.

○ Aqui está o formulário virtual que pode aceder no site da 

NBPS em qualquer altura do ano.

○ UPDATE STUDENT INFORMATION ONLINE FORM

(ATUALIZAÇÃO DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO 

ALUNO ONLINE)

Formulário de Emergência

https://www.surveymonkey.com/r/23HGNZN


Visita Virtual pela Escola Intermédia Normandin



● Informações sobre como a escola mantém a saúde dos alunos e 

como o distanciamento seguro é tratado pode ser encontrado 

no site da NBPS.

● Pode clicar no link:

○ COVID19 GENERAL QUESTIONS AND ANSWERS (PERGUNTAS 

E RESPOSTAS GERAIS SOBRE O COVID19)

Questões Relacionadas ao COVID19 

https://www.newbedfordschools.org/cms/One.aspx?portalId=67022&pageId=27658984


Como podem as famílias
ajudar as suas crianças?

✓ Famílias + Funcionários Escolares = Sucesso Estudantil

✓ Mantenha as linhas de comunicação abertas

✓ Mantenha-se informado sobre o horário das aulas da sua criança

✓ Aprenda com a sua criança sobre as regras da escola

✓ Ajude a sua criança a manter-se organizada



Ajude a sua criança na 

transição entre a escola 

primária e a intermédia

Mantenha uma atitude 

positiva – a melhor 

maneira dos pais ajudar 

nesta transição é 

mostrar que estão muito 

entusiasmados.

Ajude a sua criança a 

manejar o seu tempo –

converse sobre o seu 

novo horário e a 

importancia de ser 

pontual. 

Espaço pessoal –

compre um cadeado 

para o seu armário 

escolar e pratique a abri-

lo e fechá-lo.

É importante fazer novas 

amizades.



O SEU Centro de Envolvimento Familiar 

✓ Horas: Todos os dias das 8:00 da manhã às 

4:00 da tarde

✓ E quartas-feiras das 10:00 da manhã às 6:00 da tarde

✓ Oportunidades Educativas para as Famílias

✓ Recursos

✓ Comida, material escolar, roupa, etc. 

✓ Aulas de Informática

✓ Serviços de referencia para recursos 

comunitários



O SEU Centro de Envolvimento Familiar 

Contacte :

Angie Mojica 508-997-4511 Ext. 31531

Por Zoom horas de caminhada virtuais

Todos os dias da 1:00 às 3:00 da tarde

https://us02web.zoom.us/j/7765071205?pwd=S05BZnZl

L0hzbjE3V2V5Z1ZNRlFJUT09

# da Reunião: 776 507 1205

Senha: AXg8wp

https://us02web.zoom.us/j/7765071205?pwd=S05BZnZlL0hzbjE3V2V5Z1ZNRlFJUT09


Queremos o melhor
para a sua criança!

Por favor, confie em nós!


