
Danvers Escolas públicas
Orientação do jardim de infância

2 de junho de 2020



Bem-vindo aos Danvers Escolas 
públicas

Dra. Lisa Dana: Superintendente

Mary Wermers: Superintendente Assistente de 
Ensino e Aprendizagem 

Keith Taverna: Superintendente Assistente de 
Finanças e Pessoal



INTRODUÇÕES

https://docs.google.com/file/d/1hfC2wbKGmIHOdN0vVW_SODsyFDNhDwJM/preview


Jardim de infância 
em Danvers



5Danvers Public Schools 
Declaração de missão

As Escolas Públicas da Danvers são 
uma comunidade dinâmica de alunos 
independentes dedicados ao 
respeito, responsabilidade, 
criatividade e busca da excelência 
acadêmica e pessoal.



Objetivos para o jardim de infância
● Aprenda, desenvolva e pratique habilidades 

emocionais sociais com suporte

● Desenvolver habilidades iniciais de 
alfabetização e matemática

● Envolva-se como membro das comunidades 
da escola e da sala de aula
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Aprender, desenvolver e praticar Habilidades 
Sociais Emocionais

Círculo Aberto
Programa de 
Prevenção do 
Bullying de Olweus

Workshop de Escolha



8Desenvolver a alfabetização precoce e 
Habilidades Matemáticas



Envolva-se como membro de uma 
comunidade em sala de aula
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Envolver-se como membro da Comunidade 
escolar
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11Envolva-se como membro de 
uma comunidade em sala de 
aula

Artigo

Mediar

Música

EM



12Envolva-se como membro de 
uma comunidade escolar

● Exercícios contra incêndio

● Bloqueios aprimorados

● Evacuações de ônibus 

● Abrigo em Exercícios



Perguntas Frequentes
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Preparando-se para o jardim de 
infância



Chegada e Demissão
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7:30 O desembarque 
antecipado está 
disponível

7:45 O café da manhã 
é oferecido em todas 
as escolas

7: 50-8: 15 Saída 
regular

8:15 - 8:20 Transição 
dos alunos para a sala 
de aula

2:30 Demissão

Transporte (ônibus e 
traslado de carro)

Danvers Recreation 
Fun Club, YMCA

A primeira 
quarta-feira de cada 
mês é uma liberação 
antecipada (dispensa 
de 1:15 - almoço 
servido)



Quem será meu professor?



17Informações da escola
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Great Oak Martha Jancaitis jancaitis@danvers.org

Highlands John Obremski obremski@danvers.org

Riverside Violetta Powers violettapowers@danvers.org

Smith Tracey Mara mara@danvers.org

Thorpe Rita Ward ward@danvers.org

A orientação do jardim de infância, nas cinco 
escolas, está 1 de setembro, das 8h30 às 9h30.



Questões
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