
  

Translation & Interpretation Center (2/2020) Kindergarten Open House Flyer (Portuguese) 

Junte-se a nós no dia de Casa 
Aberta do Distrito Escolar 

para alunos do Pré(Kindergarten)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome da Escola 
 

             

        Data               Horário 

    3 de Março de 2020              

Entre em contato coma  escola da sua vizinhança informações 
adicionais  

Para encontrar a sua escola, vá ao website www.philasd.org/schoolfinder   
altere o idioma (language) acima à esquerda, digite o seu endereco e clique em 

encontrar.

http://www.philasd.org/schoolfinder


  

Translation & Interpretation Center (2/2020) Kindergarten Open House Family Week (Portuguese) 

Junte-se a nós para a semana 
de casa aberta do Pré 

(Kindergarten)  
 

 

Nome da Escola 
 

             

   Data                Horário 

                   
Entre em contato com a escola da sua vizinhança para 

informações adicionais 
Para encontrar sua escola, vá ao website www.philasd.org/schoolfinder altere o 

idioma (language) acima à esquerda, digite o seu endereco e clique em 
encontrar. 

http://www.philasd.org/schoolfinder


  

Translation & Interpretation Center (2/2020) Kindergarten Open House Family Questions (Portuguese) 

Questionário para as Famílias na Reunião de Abertura do Pré (Kindergarten) 

Nome da escola: ____________________________            Data da Casa Aberta: ________________________ 

                                          Horário da Casa Aberta: ________________________ 

Estimada família do Pré, 

As sessões desse dia de Casa Aberta proverão informações necessárias e úteis sobre o Pré. Por isso o escritório do  

Departamento de Educação Infantil gostaria de saber se esta sessão foi útil para sua família. 

Por favor maque na caixa sua opinião: 
   

 

  

 A equipe escolar fez dessa sessão uma 
reunião importante e muito 
significativa 

    

 

Aprendi sobre os procedimentos 
escolares para o Pré 

    

 

Conheci pessoas-chave da equipe 
escolar 

    

 

Aprendi como auxiliar minha criança a 
ter sucesso no Pré 

    

 

Eu sei como procurer ajuda para minha 
criança 

    

 
O que mais podemos fazer para melhorar as próximas sessões? 
 
 
Como você ouviu sobre está reunião de abertura das aulas do Pré? Selecione a(s) opção(ões)que aplica(m) 

  Panfleto   Escolinha   
Fui 
convidado 
pela 
escola 

  
Boca-a-boca 
(amigos, vizinhos, 
etc) 

  Outros:_________ 
______________ 

 

Discordo 

Completamente 
Discordo Concordo 

Concordo 

Completamente 



  

Translation & Interpretation Center (2/2020) Kindergarten Family Sign In Sheet (Portuguese) 

Reunião de Abertura do Pré 
Assinatura das famílias participantes  

Escola:                                   Data:                        Horário:                   
                             Sua criança atendeu     Se sim, qual o                      Solicito 

    Nome do Pai/Responsável     Fone (F) / Email (E)                     Nome do Estudante            Jardim da Infância?       Nome do local?           Acompanhamento 

1. F:     
E:     

2. F:     
E:     

3. F:     
E:     

4. F:     
E:     

5. F:     
E:     

6. F:     
E:     

7. F:     
E:     

8. F:     
E:     

9. F:     
E:     

10 F:     
E:     
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