
PROGRAMAS DE JUVENTUDE DO 

OUTONO 2020 
Nossos programas para jovens Y para o outono de 2020 foram ajustados para atender às necessidades 

de nossa comunidade da ilha enquanto avançamos durante uma pandemia mundial. 

Estaremos oferecendo o Programa Afterschool e um programa de supervisão e suporte de 

aprendizagem virtual de dia inteiro chamado Kindness Academy. Por favor, leia os detalhes de nossa 

programação abaixo e entre em contato conosco em caso de dúvidas. 

O Y de MV está aqui para fortalecer nossa comunidade sempre; esperamos continuar a servir nossas 

famílias atendendo às necessidades de cuidados infantis e mantendo nossos filhos seguros e felizes. 

Forneceremos programas para inspirar o sucesso acadêmico, o movimento saudável e o 

desenvolvimento social e emocional. Acreditamos que nossos filhos merecem a oportunidade de 

descobrir quem são e o que podem alcançar. Faz para crianças confiantes hoje e adultos contribuintes e 

engajados amanhã. 

 

DEPOIS DO PROGRAMA ESCOLAR 
IDADES: KINDERGARTEN - 4º GRAU 

Dias / horários: o programa pós-escola será executado de segunda a quinta-feira. O horário atual de 

funcionamento do programa será das 14h00 às 17h00. 

Tarifas: No momento, estamos oferecendo inscrição para o Programa After School para o compromisso 

de 4 dias da semana de segunda a quinta; certos dias não podem ser selecionados a fim de manter um 

grupo consistente de crianças junto. A taxa diária não mudou desde o último ano letivo, no entanto, os 

preços agora estão listados para refletir o compromisso de 4 dias. 

Membros: $ 84, Público: $ 96 (por 4 dias por semana) 

Informações adicionais para pais / responsáveis:  

- Não foi possível confirmar se as escolas fornecerão transporte de ônibus após as aulas para o nosso 

programa. Manteremos todos atualizados sobre isso, no entanto, neste momento, os pais / 

responsáveis serão solicitados a fornecer ou providenciar transporte de e para o Y. 

- O lanche será fornecido pelo Y à tarde. 

- Para essa faixa etária, forneceremos suporte e supervisão de aprendizado virtual de dia inteiro às 

sextas-feiras. Consulte as informações para sextas-feiras na Kindness Academy. 

- O preenchimento do formulário online de Atestado Diário de Saúde e Exposição é necessário todos os 

dias para que seu filho participe do programa. Aqui está o link para o formulário: 

*Formulário de atestado diário de saúde e exposição no site  



BONDADE ACADEMY 
A Y fornecerá uma equipe qualificada para auxiliar e supervisionar seu filho durante os dias de 

aprendizagem virtual. OT irá solicitar uma cópia do horário escolar do seu filho e informações de login 

para programas de suporte virtual que a escola está usando para aprendizagem virtual. É 

responsabilidade do seu filho concluir o trabalho em tempo hábil, sendo supervisionado e apoiado 

conforme necessário pela equipe Y. Sempre que houver intervalos na programação do seu filho, o Y 

fornecerá tempo ao ar livre e intervalos de movimento. 

IDADES: SEGUNDA- QUINTA-FEIRA BONDADE ACADEMIA SERÁ PARA AS GRADES 5ª-8ª  

SEXTA-FEIRA BONDADE ACADEMIA SERÁ PARA ESTUDANTES KINDERGARTEN - 4º GRAU 

Dias / horas: Segunda a quinta-feira (ensino médio) 8h00 - 16h00 | Sextas-feiras (K-4) 8:30 - 16:00 

Tarifas: Programa Middle School de segunda a quinta-feira: no momento, estaremos oferecendo a 

opção de matrícula de apenas 4 dias por semana. O preço é listado para toda a semana de 4 dias. 

Membros: $ 160, Público: $ 172 (por 4 dias por semana) 

Apenas sextas-feiras para crianças de jardim a 4 anos, membros: $ 40, público $ 43 

Informações adicionais para pais / responsáveis: 

- O transporte de ida e volta para o Y é de responsabilidade dos pais / responsáveis. 

- Almoço escolar e lanche matinal gratuitos serão fornecidos. Os almoços serão entregues diariamente 

na escola para os alunos da Kindness Academy. 

- O que levar: Mochila, laptop / tablet, fones de ouvido, garrafa de água, lanches de casa, se desejar, 

uma máscara para usar e outra como reserva. Rotule todos os itens com o nome do seu filho. 

- O preenchimento do formulário online de Atestado Diário de Saúde e Exposição é necessário todos os 

dias para que seu filho participe do programa. Aqui está o link para o formulário: 

*Formulário de atestado diário de saúde e exposição no site  

 


