
  

 

Informações importantes sobre a RPDC 
 
Dia letivo  

 Entrada: 

o As portas abrem às 9h15 

o Os alunos devem estar na escola até 9h40 

 Saída: 

o Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira:16h10 

 

Todos os alunos cursam as seguintes matérias por série 

 Língua inglesa e literatura (ELA):1 hora e meia por dia 

 Matemática:1 hora e meia por dia 

 História:1 hora por dia 

 Ciências:1 hora por dia 

 Artes visuais:1 hora todos os dias (a cada dois trimestres) 

 Educação física:1 hora todos os dias (a cada dois trimestres) 

 Encontro da comunidade:1 vez por semana com nível de escolaridade 

 Aula consultiva:30 minutos todos os dias 

Transporte 

As Boston Public Schools fornecem transporte para a RPDC.Devemos cumprir suas regras e 

regulamentos. 

 Os alunos da 5a série que residem a mais de 1,6 km da escola poderão utilizar o ônibus 

 Os alunos da 6a série que residem a mais de 2,4 km da escola poderão utilizar o ônibus 

 Os alunos da 7a e 8ª séries receberão um M7 gratuito (T e passe de ônibus) 

Nutrição 

A RPDC oferece café da manhã e almoço gratuitos para todos os alunos por meio do 

CityFresh.Nenhuma das refeições inclui carne de porco ou nozes. 

 O café da manhã consiste em alimentos com grãos (bagel, barra de cereal, muffin de 

grão integral), frutas, leite e suco 

 O almoço consiste em uma entrada quente (penne e almôndegas com brócolis, tacos de 

carne com milho e feijão), frutas e leite 

Aconselhamento 

Cada aluno é encaminhado para um aconselhamento, um grupo de 20 a 30 alunos com quem 

eles fazem todas as aulas.Todas as manhãs há um bloco de aconselhamento de 30 minutos 

que enfoca o aprendizado socioemocional.Cada aluno recebe um orientador: um professor que 

atua como orientador acadêmico e principal ponto de contato para as famílias.  

 

Extracurriculares 

A RPDC oferece esportes e clubes como atividades extracurriculares após as aulas.Isso inclui o 

Griffin Pride Council (governo estudantil) e o clube do livro.A RPDC não oferece cuidados pós-

escolares formais.  


