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Prezados pais/responsáveis e participantes, 

Estamos muito entusiasmados que vocês escolheram o programa recreativo de 
Barnstable para seus filhos passarem o verão conosco. Nossa equipe está 
comprometida em garantir que a experiência de verão de seus filhos seja segura e 
divertida, com formação de amizades e repleta de memórias para toda a vida. 

Independente de você ser novo(a) no programa ou já ter participado, pedimos que 
você dedique um tempinho para consultar este manual com seu filho(a) para 
assegurar a melhor experiência de verão possível. Este manual fornece informações 
importantes para ajudar você e seu filho(a) se prepararem para o verão, incluindo 
informações sobre o programa, regras, procedimentos e esperamos ter respondido a 
todas as possíveis perguntas sobre o programa e nossa resposta à pandemia do 
COVID-19. 

Se você ainda tiver dúvidas após ler o manual, não hesite para contatar Mickie Davies 
através das seguintes informações: Barnstable Recreation, 141 Bassett Lane, Hyannis, 
MA 02601. Telefone: (508) 790-6345 ramal 107 

E-mail: michelle.davies@town.barnstable.ma.us 

Obrigado por escolher o programa recreativo de verão de Barnstable. Esperamos vê-los 
no primeiro dia do programa e que a experiência de seu filho(a) seja tão gratificante 
quanto a nossa. 

 
 

Tenha um ótimo verão,  

Equipe do programa recreativo 

 
 



SOBRE O NOSSO PROGRAMA 
 

MISSÃO DE BARNSTABLE 
Nossas prioridades se concentram na missão de nossa organização e seu plano estratégico. Proteger a 
qualidade de vida e o carácter único do município de Barnstable, envolver nossos cidadãos e promover 
diretrizes que respondam e antecipem as necessidades da nossa comunidade: 

 Por meio de um gerenciamento financeiro sólido 

 Comunicação aberta que envolve nosso público 

 Com um equilíbrio justo de alocação de recursos para melhorar a qualidade de vida de nossos 
residentes, empresas e visitantes 

 
AFIRMAÇÃO DE RECREAÇÃO 
A divisão de recreação compromete-se em oferecer uma variedade de atividades de lazer para 
melhorar a qualidade de vida em nossa comunidade por meio de programas e serviços excepcionais e 
acessíveis. 

PLANO OPERACIONAL DO PROGRAMA RECREATIVO: 
Devido a contínua pandemia do COVID-19, o programa recreativo de verão de Barnstable tomou precauções 
para combater o vírus. Estamos instituindo as seguintes diretrizes de segurança para permitir o acesso do 
público ao nosso programa de verão. Pais/responsáveis, participantes e funcionários devem seguir estas 
diretrizes para garantir a participação contínua no programa. Essas diretrizes estão sujeitas a alterações de 
acordo com as diretrizes estaduais e locais. 

 
AÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS: 

 
 Os participantes devem ser residentes das cidades de Barnstable. 

 
 Cartazes serão afixados sobre como parar a propagação da COVID-19. 

 
 Não serão permitidos visitantes no local. 

 
 Iremos ensinar e reforçar a lavagem das mãos, limpeza, distanciamento social, cobrir a tosse ou 

espirro e evitar tocar no rosto. 
 

 Máscaras deverão ser utilizadas dentro da unidade. 
 

 Suprimentos adequados estarão disponíveis para apoiar comportamentos saudáveis de higienização, 
limpeza de superfícies e suprimentos. 

 
 Limpeza constante no decorrer do dia de superfícies frequentemente tocadas na escola (maçanetas, 

torneiras, mesas, carteiras e objetos compartilhados como bolas, jogos e brinquedos). 
 

 Os banheiros serão limpos e desinfetados no fim do dia. 
 

 A equipe irá monitorar o uso do banheiro. 
 

 Utilização de latas de lixeiras eletrônicas sem toque. 



 Os banheiros serão limpos e desinfetados no fim do dia. 

 A equipe irá monitorar o uso do banheiro. 

 Utilização de latas de lixo eletrônicas sem toque. 

 Todas as áreas serão desinfetadas no fim do dia pelos zeladores da escola. 

 Os desinfetantes serão armazenados adequadamente longe das crianças. 

 Ventilação garantida com a abertura de janelas e portas, quando possível. 

 Os parquinhos serão usados por diferentes grupos em momentos alternados. 

 As carteiras das crianças serão marcadas com seus nomes e permanecerão sendo 
utilizados de modo individual. 

 Passeios locais ocorrerão uma vez por semana. A maioria será ao ar livre para minimizar riscos. 

 Garantia de uma sala de isolamento disponível para participantes que por ventura não estiverem passando 
bem. 

 Lavagem frequente das mãos, sanitização, desinfecção e distanciamento social. 

 Crianças não podem compartilhar alimentos e bebidas. 

 As crianças não devem trazer brinquedos de casa. 

 As atividades serão realizadas ao ar livre o máximo possível. 

 A equipe limitará o contato uns com os outros e permanecerá em seu grupo atribuído com 
apenas os funcionários vacinados revezando. 

 Grupos individuais poderão jogar com outro grupo e TODOS os grupos podem brincar 
juntos com distanciamento social de 1 metro entre os grupos. 

 Os pais serão solicitados para reforçar as regras do programa em casa com seus filhos. 



ABORDAGEM COM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: 
 

 Crianças com necessidades especiais serão identificadas através dos formulários de inscrição. 
 

 Os pais serão solicitados para reforçar as regras do programa em casa com seus filhos. 
 

 Os pais serão notificados e solicitados sobre preocupações e quais acomodações serão 
necessárias para que seus filhos tenham um programa de verão bem-sucedido. 

 
 Funcionários treinados apropriadamente serão designados para auxiliar 

individualmente e a criança será agrupada por faixa etária com outros 
participantes. 

 
 A equipe usará máscara e luvas ao trabalhar proximamente com o(a) participante. O cabelo ficará 

amarrado. 
 

 A enfermeira cuidará de medicamentos e das necessidades de alimentação por tubo. 
 

 As providências para quaisquer tipos de serviços serão realizadas antes do início do programa. 
Incentivamos que os serviços sejam prestados no final da tarde e que o provedor de serviços 
seja colocado(a) na lista alternativa de buscar e levar a criança e assine a lista de dispensa 
antes de prestá-lo. O provedor de serviços acompanhará a criança até o pai/mãe no fim do dia. 

 
SEGURANÇA ALIMENTAR: 

 
Crianças não poderão compartilhar alimentos! 

 
 Escola Barnstable Intermediate: 

 É necessário trazer almoço/lanchinho e bebida de casa. 

 Lancharemos ao ar livre ou em salas de aula onde o distanciamento social é possível. 
 

 Escola de ensino fundamental Barnstable West Barnstable:  

 Necessário trazer almoço/lanche e bebida de casa 

 Lancharemos ao ar livre ou em salas de aula onde o distanciamento social é possível. 
 

 Escola comunitária de inovação de Barnstable: 

 É necessário trazer almoço/lanchinho e bebida de casa. 

 Lancharemos ao ar livre ou em salas de aula onde o distanciamento social é possível. 
 

REGRAS DE USO DO BANHEIRO: 
 

 As portas do banheiro principal serão deixadas abertas para ventilação e comportamentos preventivos. 
 

 Um membro da equipe da sala de aula e o diretor(a) do local levará a criança ao banheiro. 
 

 A equipe irá monitorar o uso do banheiro. 



 As crianças usarão o banheiro uma de cada vez. Um funcionário(a) irá acompanhá-las de volta ao grupo. 
 Os zeladores desinfetarão no final do dia e manterão um registro de limpeza na porta. 

 
ATIVIDADES SEMANAIS: 

 As excursões ou passeios a praia ocorrerão uma vez por semana. Uma programação será enviada 
para você e entregue todas as sextas-feiras à tarde no horário de dispensa. 

 Artes e artesanato: Os projetos variam de semana a semana. Há atividades como pintura, 
tingimento de roupas e outros projetos adequados à faixa etária das crianças, dependendo 
do local. 

 Jogos ao ar livre: Neste verão, jogaremos o maior número possível de jogos ao ar livre no 
campo, onde as crianças podem brincar sem  máscaras ou distanciamento. 

 Concursos e desafios: Jogaremos muitos jogos de fatos e conhecimento adequados a faixa 
etária das crianças e competições. 
 

 Alguns dias serão "dias temáticos" dedicados onde as atividades se alinham com um tema 
divertido e empolgante!  Sem repetições! 

 
O QUE LEVAR: 

 Uma mochila para guardar todos os pertences para que possamos mantê-los separados dos 
outros para diminuir a chance de contaminação cruzada. 

 Uma máscara de pano todos os dias com o nome do seu filho(a) para usar no interior do local. 
Se você não tiver uma, disponibilizaremos uma para você. 

 Por favor lave as máscaras diariamente em uma máquina de lavar em água quente e seque-as completamente 
antes de usá-las novamente. 

 Caso você não tiver uma máquina de lavar disponível, as máscaras devem ser lavadas com sabão 
e água quente e devem secar completamente antes de serem usadas novamente. 

 Uma ótima atitude, sorrisos e preparado(a) para muita diversão. 

 Tênis são os tipos de calçados preferidos. 

 Toalha, protetor solar, e qualquer outra coisa necessária para estar ao ar livre ao sol e na praia 
e molhar-se. 

 Livro de leitura de verão (principalmente alunos da escola BIS) 

 Almoço e lanchinhos 

 O suficiente para beber e muita água (água também estará disponível no local) 
 

O QUE NÃO TRAZER: 

 I-Pod, celulares, I-Pads, tablets, etc. 

 Brinquedos/Jogos de casa 

 Videogames 

 Qualquer outra coisa que você não queira perder ou que possa ser furtado 



REGRAS E PROCEDIMENTOS 
DATAS/HORÁRIOS DO PROGRAMA 
 5 de julho a 20 de agosto de 2021 
 8:30 – 4:30 da tarde 

 

PROCEDIMENTO DE CHEGADA/SAÍDA: 
 

 Os pais e visitantes não poderão entrar no local durante o horário de andamento do programa. 
 

 Os pais devem trazer uma máscara de pano para seu filho(a) com o nome escrito com caneta 
permanente. 

 
 Se você precisar deixar a criança no local (8:30-9:00) ou buscá-la (4:00-4:30) fora do horário 

normal, ligue para o telefone celular do local (os números estão localizados neste manual na parte 
de NÚMEROS IMPORTANTES) e permaneça dentro de seu carro enquanto seu filho(a) é 
acompanhado(a) até você. 

 
LOCAIS DE CHEGADA/SAÍDA: 

 
 Escola BIS: Use o local de chegada ao lado da escola próximo dos campos e da lanchonete. 

 
 Escola BUES: Use o local de chegada em frente à entrada principal. 

 
 Escola BWB: Use o local de chegada em frente à entrada principal. 

 
CHEGADA PELA MANHÃ: 8:30-9:00 HORÁRIO DE CHEGADA 

 
 Por favor alinhe seus carros na área de deixar as crianças e o diretor(a) ou um de nossos 

conselheiros lhe dará um cartaz nomeado para colocar em seu para-brisa e agilizar o processo de 
chegada/saída. 

 
 Os pais serão solicitados para realizar uma triagem de saúde para verificar sintomas de COVID-19. 

 
 Mantenha seu filho(a) em casa se ele tiver sintomas de COVID-19. 

 
 Enquanto um membro da equipe pede para você assinar a lista, outro irá acompanhá-lo(a) do carro 

ate o grupo dentro do local. 
 

 Álcool gel estará localizado no exterior e o seu filho(a) irá higienizar as mãos antes de 
entrar no local. 

 
 Seu filho(a) será acompanhado do carro até o local de seu conselheiro para uma rápida 

orientação e conversa sobre as regras. 
 

 As crianças e funcionários serão divididos em grupos de 14/18; cada um terá uma sala de aula 
como seu "quartel general" e também farão uso da lanchonete, ginásio, campos e parquinhos. 

 
 Depois que os grupos forem criados, eles não poderão ser alterados. OS AGRUPAMENTOS SÃO DEFINITIVOS! 



 Atualmente, os grupos poderão brincar com pelo menos um outro grupo. 
 

BUSCA DE ALUNOS À TARDE: HORÁRIO DE SAÍDA DAS 4:00-4:30 
 Você receberá um cartaz plastificado com o sobrenome de seu filho(a) e o nome de seu 

conselheiro(a). Ao chegar à área de buscar a criança, certifique-se de que o cartaz esteja visível 
para o membro da equipe responsável pela saída dos alunos. 

 Nós teremos seu filho(a) acompanhado(a) até seu carro assim que você chegar e trocaremos 
informações sobre o dia ou planos semanais. 

 Todas as crianças devem ser liberadas por um dos pais ou responsável legal no final do dia. 

 Somente pessoas em sua lista alternativa de pessoas autorizadas poderão buscar seu filho(a). 
Eles serão solicitados para se identificarem através da carteira de motorista. Seria ótimo se você 
os emprestasse seu cartaz. 

 
ATRASO NA BUSCA: 

 
 Você terá um período de tolerância de 15 minutos para buscar seu filho(a) devido ao alto 

volume de tráfego no Cape durante o verão. 
 

 O não pagamento da penalidade dentro de 48 horas fará com que seu filho(a) não possa 
participar no programa até que a taxa seja paga. 

 
 Mesmo assim uma taxa de atraso será cobrada. 

 
 A penalidade será aplicada após as 4:46. Detalhes à seguir: 

o 1a vez: Alerta emitido 

o 2a vez: Haverá uma taxa de atraso de $5 dólares para cada intervalo de 15 minutos que 
você chegar atrasado(a). 

o 3a vez: Multa mencionada acima e suspensão do programa recreativo de verão por um 
dia. 
 

o 4a vez: Multa mencionada acima e suspensão do programa recreativo de verão por uma 
semana. 

o 5a vez: Multa mencionada acima e suspensão do 

programa recreativo de verão pelo restante do verão. 

(Certifique-se de verificar o formulário das regras de atrasos na busca das crianças no verso do manual) 



PREOCUPAÇÕES DE SAÚDE E MEDICAMENTOS: 

 Bonnie Chuk é a enfermeira do programa recreativo, para quaisquer perguntas de saúde, 
por favor ligue para ela, (508) 824-7557. 

 Se o seu filho(a) tomar alguma medicação, a enfermeiro irá ligar para você para obter mais informações. 

 Você precisará obter a receita médica com as instruções de administração através do pediatra 
da criança, permitindo nossa administração do medicamento. 

 A enfermeira irá agendar um horário para se encontrar com você no centro HYCC para a entrega 
do medicamento dentro de sua embalagem original obtida com a receita. 

 A enfermeira administrará medicamentos com receita medica nos horários solicitados pelo médico. 

 Se a enfermeira estiver em uma chamada de emergência em outro local, Melanie Mimmo é 
nossa enfermeira substituta. Ela é uma enfermeira registrada e administrará medicamentos 
e alimentações por via de tubos. 

 A enfermeira usará o equipamento de proteção pessoal apropriado para cuidar de 
alguma doença/lesão ou administração de medicamentos. 

 Os medicamentos devem estar dentro do frasco/embalagem original da receita. 

 Os medicamentos serão devolvidos no final do programa. 

 
ENFERMIDADES: 

 
 A enfermeira executará triagens de modo seguro, respeitoso e discretamente de acordo com as 

leis de privacidade. 
 Incentivamos os funcionários e as crianças para permanecerem em casa caso estiverem doentes. 
 Se alguém ficar doente no local do programa, a enfermeira e os pais/responsáveis serão chamados. 
 O participante doente será escoltado para a sala de isolamento para descansar e aguardar  sua carona para 

casa. 
 A equipe supervisionando a criança usará o equipamento de proteção adequado e manterá um distanciamento 

social 

QUARENTENA E ISOLAMENTO: 
 

Os participantes que não estão integralmente vacinados e recentemente tiveram contato próximo 
com uma pessoa com COVID-19, incluindo membros familiares com quem vivem, devem ficar em 
quarentena em casa. 

 Se você foi exposto a alguém com COVID-19, mas não apresentou sintomas nem obteve um resultado 
positivo de COVID-19. É recomendável que você fique em quarentena por 14 dias. No entanto, se 
você não apresentar sintomas após 10 dias da exposição, você poderá encerrar a quarentena. Você 
pode encerrar sua quarentena após 7 dias de um resultado negativo para o vírus 

 
 Os participantes que testaram positivo para COVID-19 ou estão apresentando sintomas de COVID-19 

devem se isolar em casa. Isso significa que você deve ficar sozinho(a), sem contato direto com 
ninguém, até que você não possa mais propagar o vírus. Isso normalmente dura cerca de 10 dias. 



Participantes totalmente vacinados 
 

 Apesar do risco baixo de que pessoas totalmente vacinadas possam ser infectadas com a 
COVID-19, pessoas totalmente vacinadas com sintomas consistentes de COVID-19 devem se 
isolar de outras pessoas, ser clinicamente avaliadas para COVID-19 e testadas, se indicado. 

 
 Pessoas totalmente vacinadas sem sintomas de COVID não precisam ficar em quarentena ou 

serem testadas após exposição a alguém com suspeita ou confirmação de COVID-19. 
 
 

NÚMEROS DE CELULAR DOS LOCAIS DO PROGRAMA RECREATIVO 
 

Aqui estão os telefones de cada local do programa recreativo. Por favor somente ligue para 
esses números quando você tiver que compartilhar informações importantes, ou quando você 
precisar levar ou buscar seu filho(a) em um horário alternativo. Não fique apreensivo se a 
diretora ou a diretora assistente não atender, ela pode estar ocupada com as crianças. No 
entanto, eles estarão verificando seus telefones com frequência e retornarão sua ligação 
assim que eles escutarem sua mensagem. 
Por favor limite suas chamadas durante o horário comercial regular. 

 
 

LOCAL/ESCOLA DIRETOR(A) TELEFONE 
CELULAR 

BWB Jack Kapanke 508-367-9729 

BUES-A. Mikayla Bestford 508-367-9728 

BUES-B. Charlie Clark 508-367-9725 

BIS Joe Bentley 508-367-9731 

Michelle Davies (coordenadora)  508-790-6345 
ramal 107 

Bonnie Chuk (enfermeira)  774-392-4459 
 

Melanie Mimmo     (enfermeira substituta)                   774-994-2854 

Marissa Gallant (coord.assist) 508-367-9726 

Escritório da recreação                                   508 790-6345 ramal 0 



REGRAS DISCIPLINARES: 
 

Promovemos e esperamos 4 princípios básicos: Respeito, responsabilidade, segurança e gentileza. O 
programa recreativo de Barnstable oferece uma experiência de qualidade para seu filho(a). Tudo que 
solicitamos em troca é que seu filho(a) siga as regras e o código de conduta. Leia as regras a seguir e 
discuta-as com seu(s) filho(s). 

 
Infrações menos graves incluem: 

 Apelidos e palavrões 

 Recusa em obedecer/escutar 

 Recusa em participar nas atividades 
 

Infrações mais graves incluem: 

 Brigas ou outros contatos físicos 

 Intimidação /bullying 

 Destruição de propriedade do programa recreativo/escola 

1a vez: Um membro da equipe do programa recreativo conversará com 

os pais/responsáveis  

2a vez: Um aviso por escrito será enviado para casa 

3a vez: Suspensão do programa recreativo por um dia   

4a vez: Suspensão do programa recreativo por três dias 

As regras disciplinares estão sujeitas a alterações com base na gravidade do incidente 
 
 
 

DIRETRIZES DE BULLYING: 
 

Nossa filosofia afirma que cada um de nossos participantes tem a oportunidade de vivenciar um verão 
onde eles podem explorar novas amizades, desenvolver habilidades de vida e descobrir novos 
talentos sem julgamento ou negatividade. 

 
O departamento de recreação de Barnstable lida seriamente com todos os incidentes de bullying. 
Incentivamos nossa equipe para promover uma comunicação aberta dentro de seus grupos, para que os 
participantes se sintam à vontade para nos informar se há algum problema em qualquer momento 
durante sua experiência no programa. 

 
Em nosso programa recreativo, cada criança tem o direito à melhor experiência possível, e agiremos 
de modo proativo para garantir que essa oportunidade não seja negada para nenhuma das crianças. O 
programa recreativo acredita que um comportamento positivo vem de um esforço cooperativo entre 
crianças, pais e a equipe de funcionários. Apesar de fazermos todos os esforços necessários para 
estabelecer uma comunicação com os pais antes de tomar quaisquer medidas disciplinares 
importantes, é importante observar que brigas, demonstração de um comportamento desrespeitoso, 
bater, morder, bullying, assediar e exibir comportamentos destrutivos são motivos para suspensão 
imediata e possível saída do programa recreativo 



DISPENSA DA CRIANÇA PARA CASA POR MAU COMPORTAMENTO: 
 

Se considerarmos que uma criança está apresentando um comportamento inseguro no programa, 
poderemos optar por enviá-la para casa. No caso de qualquer comportamento agressivo que possa 
machucar um membro da equipe ou outra criança, a criança será enviada para casa 
imediatamente. Além disso, se uma criança estiver doente ou ferida, chamaremos o pai/mãe para 
buscá-la. Se o pai/mãe não atender, a próxima pessoa na lista de contatos de emergência será 
chamada, e assim por diante! 

 
LIDANDO COM PREOCUPAÇÕES: 

 
Incentivamos você a se comunicar diretamente com o membro da equipe responsável por seu 
filho(a). Sinta-se à vontade para fazer perguntas específicas ou oferecer sugestões ao membro da 
equipe para sanar uma situação que seu filho(a) possa estar passando no programa. 
 Discuta sua preocupação com a diretora do local 
 Se você não ficar satisfeito(a), entre em contato com Michelle Davies, (508) 790-6345 ramal 107 

 
PROTETOR SOLAR: 

 
Não aplicamos protetor solar!!! Você e seu filho(a) são responsáveis por isso, mas as crianças são 
frequentemente relembradas ao longo do dia para reaplicar protetor com a supervisão de uma 
conselheira e a ajuda de um amigo(a). Tente aplicar protetor solar em casa e o borrifador/frasco 
deve conter o nome de sua criança. 

 
PRAIAS: 

 
 Você normalmente irá nos encontrar próximo das torres de salva-vidas na praia. 
 Nossa equipe forma um quadrado na água onde todas as crianças nadam no meio. 
 Na areia formamos um quadrado com cones para as crianças colocarem as toalhas e brincar 

na areia com a supervisão adequada de funcionários. 
 Os cones também mostram o caminho da saída da água até a área cercada de cones na areia. 
 A equipe está à beira da água para ajudar as crianças com suas bóias e supervisão. 
 Envie seu filho(a) com um traje de banho, toalha, boné, protetor solar (preferencialmente 

spray) e uma garrafa de água. 

PASSEIOS: 
 

 Haverá um passeio por semana 
 A companhia de ônibus First Student nos transportará para a praia ou locais de passeio. 
 O ônibus será seguido por um veículo da prefeitura, caso alguém passar mal durante a viagem. 
 As crianças terão assentos atribuídos no ônibus. 
 Os veículos serão limpos depois do passeio. 
 Máscaras serão usadas no ônibus (os passeios serão locais). 
 Os passeios serão em sua maioria em locais abertos. 
 Uma programação de passeios será enviada para você por e-mail e está 

disponível na pagina  www.townofbarnstable.ma.us/recreation 
 A programação do passeio está sujeita a alterações devido às condições climáticas. 

Tentaremos reagendar quaisquer passeios perdidos que perdermos. 
 As crianças devem usar a camiseta do programa recreativo em todos os passeios. 

Lembre-se de enviar diariamente o almoço, lanchinhos, a garrafa de água e o protetor 
solar de seu filho(a). 



LEI CRISTÃ: 

A Lei cristã diz que cada criança em um programa de recreação de verão deve passar em um teste de 
nado de nível 3 para poder nadar sem um dispositivo pessoal de flutuação (bóias-PFD) aprovado pela 
Guarda Costeira. 

Datas dos testes da Lei cristã: 

 Escola BWB: 6 de julho, no lago Hathaway às 10:00 
 

 Escola BUES: 7 de julho, no lago Hathaway às 10:00/1300 
 

 Escola BIS: 8 de julho, no lago Hathaway às 13:00 

Se o seu filho(a) não passar no teste da lei cristã: Você pode disponibilizar um dispositivo pessoal de 
flutuação/bóia aprovado pela Guarda Costeira, ou teremos um para seu filho(a) com o tamanho 
adequado e seu nome marcado para uso no verão. 

 

ESSA LEI E DESTINA-SE À SEGURANÇA DO SEU FILHO(A) 

TESTE DE NADO NÍVEL 3: 

Nível 3: Desenvolvimento de braçadas 

 Movendo a cabeça enquanto nada para frente com segurança 
 

 Respiração rotativa 
 

 Flutuação de sobrevivência de frente 
 

 Flutuação traseira 
 

 Mudança da posição vertical para a horizontal na frente e atrás. 
 

 Nadar em posição estacionária 
 

 Impulso dentro da água utilizando a técnica de pernada 
 

 Nado crawl de frente 
 

 Nado costas elementar 
 

 Nado tesoura 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASSEIOS DO PROGRAMA 
RECREATIVO   
Agosto de 2021 

 
 

 
 

                                     9 
Patinação/almoço 

BUES-B 11-13 
Centro comunitário 

recreativo de 
Hyannis 

 

 
Passeio à praia  

BUES-B 1-15:30 
Praia Dowes’s 

beach  

 
 
 

                 Passeio à praia 
                Escola BUES-A: 13-15:30 
               Praia Veteran’s beach 
 
 

 
       10      Patinação/almoço 
          BIS 11-13 
          Centro comunitário       
recreativo de Hyannis       
 

 

Passeio à 
praia 

BIS 1-15:30 
Praia Dowes’s 

beach   

 
 

         

                       Passeio à praia 
                Escola BWB: 13-15:30 
               Praia Veteran’s beach 
 
 
      11 

Patinação/almoço  
BUES-A 11-13 

Centro comunitário 
recreativo de Hyannis  

 
  

                          18 

                Passeio à praia                         
               BUES-A  1-15:30 
 

            Praia Dowes’s beach 

 
 
                           
                           Passeio à praia 
                    Escola BIS: 13-15:30 
                     Praia Veteran’s beach 

 
 
                12  

Patinação/almoço   
BWB 11-13 

Centro comunitário 
recreativo de Hyannis   

 
 

                 
                           19 
                   Passeio à praia 
               BWB  1-15:30 
 

            Praia Dowes’s beach 

 
 
 

                                Passeio à praia 
                                 Escola BUES-B: 13-15:30 
                                Praia Veteran’s beach 

 
 
                13 
 
 
 
 

20  Último dia 

 
 
 

 
 

SEG TER QUA QUI SEX 
Escola BUES A & B  Escola BWB  Escola BIS 
5 
PRIMEIRO DIA!! 

6 
Teste da lei cristã 
Escola BWB: 10-12 
Lagoa Hathaway 

7 
Teste da lei cristã 
Escola BUES-B: 10-12 
BUES-A / 13-14:00 
Lagoa Hathaway 

8 
Teste da lei cristã 
Escola BIS: 13-14:00 
Lagoa Hathaway 

9 
 

12 
Mini golfe & sorvete 
Escola BIS: 10-11:30 
Steve & Sue’s Part-
Tee freeze 

13 
Mini golfe & sorvete 
Escola BWB: 10-11:30 
Steve & Sue’s Part-
Tee freeze 

14 
Mini golfe  
 

15 
Mini golfe & sorvete 
Escola BUES-A: 10-
11:30 
Steve & Sue’s Part-
Tee freeze 

16 
Mini golfe & sorvete 
Escola BUES-B: 10-
11:30 
Steve & Sue’s Part-
Tee freeze 

19 
Passeio à praia 
Escola BUES-B: 13-
15:30 
Praia Kalmus 

20 
Passeio à praia 
Escola BUES-A: 13-
15:30 
Praia Kalmus 

21 
Passeio à praia 
Escola BIS: 13-15:30 
Praia Kalmus 

22 
Passeio à praia 
Escola BWB: 13-15:30 
Praia Kalmus 

 

26 
Passeio Heritage 
Plantation 
Escola BWB: 10-13:00 

27 
 

28 
Passeio Heritage 
Plantation 
Escola BUES-A: 10-
13:00 

29 
Passeio Heritage 
Plantation 
Escola BIS: 10-13:00 

30 
Passeio Heritage 
Plantation 
Escola BUES-B: 10-
13:00 

1 SEMANA  
Teste da lei cristã 

Laæ 

2 SEMANA 
Steve and Sue’s 

 3 SEMANA  
Passeio a 
praia  

Kalmus Beach 

4 SEMANA 
Heritage 
Plantation 67  
Grove St, 

5 SEMANA 
Praia /parquinho 

Praia Veteran’s  

HIDR 

Lago Hathaway  
 1431 Phinney’s ln 

Barnstable 

455 West main 
st 

Hyannis MA 02601 

508-771-3194 

7 SEMANA   
Passeio à praia 
Praia Dowses’s 
348 East bay rd 

Hyannis. MA 02601  MA 02601 Hyannis MA  

Saída do local : 
9:40/12:40 

Saída do lago: 

Embarque: 
12:45  

Embarque  no local: 

      9:30 DA MANHÃ 
Embarque no local  

12:45 
Embarque 9:40 
 
Retorno saindo as: 

 

3:30 o   

RECREAÇÃO DE 

BARNSTABLE 

PASSEIOS DO 
PROGRAMA 

RECREATIVO   

Retorno saindo as   
15:30 

Retorno saindo as 13:00 
Embarque às 10:40 
 
Retorno saindo as   
15:30 

Retorno saindo as 15:30 

6 SEMANA 
Patinação 

HYCC 

Embarque às 10:40 
 
Retorno saindo as   
15:30 



 
PATTI MACHADO 

Diretora de recreação 
141 Bassett Lane, Hyannis, MA 02601 

Tel: 508-790-6345 | Fax: 
 508-790-6279 | E: Patti.Machado@town.barnstable.ma.us 

 
 
 
 

ADVERTÊNCIA DE ATRASO 

Este é uma advertência inicial indicando que você buscou seu filho(a) com atraso no programa 
recreativo de Barnstable. Caso você busque sua criança com atraso pela segunda vez, uma 
multa de atraso será aplicada conforme indicado nas regras de busca tardia, encontrada no 
manual dos pais e na parte inferior desta carta. Obrigado por sua compreensão a respeito 
desta questão. 

 
Horário de busca:  _ 

Data:     

Nome da criança:     

Assinatura do funcionário:      

Assinatura do pai/responsável:     
 

Atenciosamente, 
Michelle Davies 
Coordenadora do programa  
Município de Barnstable  
508-790-6345, ramal 107 

 
DIRETRIZES DE BUSCA TARDIA 
Você terá um período de tolerância de 15 minutos para buscar seu filho(a) devido ao alto 
volume de tráfego no Cape durante o verão. Às 4:45 serão aplicadas penalidades. 

 
1a vez: Uma advertência por escrito será emitida. 
2a vez: Haverá uma taxa de atraso de 5 dólares para cada intervalo de 15 minutos que você 
estiver atrasado. 
3a vez: Multa mencionada acima e suspensão do programa recreativo por um dia. 
4a vez: Multa mencionada acima e suspensão do programa recreativo por uma semana. 
5a vez:  Multa mencionada acima e suspensão do programa recreativo pelo restante 

do verão. 



 
PATTI MACHADO 

Diretora de recreação 
141 Bassett Lane, Hyannis, MA 02601 

Tel: 508-790-6345 | Fax: 
 508-790-6279 | E: Patti.Machado@town.barnstable.ma.us 

 
 
 
 
  

RECIBO DE BUSCA TARDIA 
 
 

RECIBO DE BUSCA TARDIA 
 

 
Por favor aceite este documento como sua _________ transgressão, indicando que você 
buscou seu filho(a) com atraso no programa recreativo de Barnstable. Se ocorrer de você 
buscar seu filho(a) com atraso novamente, a próxima etapa da diretriz de busca tardia será 
aplicada. A diretriz de busca tardia pode ser encontrada no manual dos pais, na advertência 
por escrito e na parte inferior desta carta. Obrigado por sua compreensão a respeito desta 
questão. 

 
Horário de busca:     

 

Valor a pagar: $                                          

Data:     

Nome da criança:     
 

Assinatura do funcionário:     
 

Assinatura do pai/responsável:     

O não pagamento desta penalidade dentro de 48 horas resultará no cancelamento da 
participação de seu filho(a) até que a taxa seja paga. 

 
Atenciosamente, 
Michelle Davies 
Coordenadora do programa 
Município de Barnstable 
508-790-6345 ramal 107 

 
DIRETRIZES DE BUSCA TARDIA 
Você terá um período de tolerância de 15 minutos para buscar seu filho(a) devido ao alto 
volume de tráfego no Cape durante o verão. Às 4:45 serão aplicadas penalidades. 

 
1a vez: Um aviso por escrito será emitido. 
2a vez: Haverá uma taxa de atraso de 5 dólares para cada intervalo de 15 minutos que você estiver 
atrasado. 
3a vez: Multa mencionada acima e suspensão do programa recreativo por um dia. 



 
PATTI MACHADO 

Diretora de recreação 
141 Bassett Lane, Hyannis, MA 02601 

508-790-6345 | F: 508-790-6279 | E: Patti.Machado@town.barnstable.ma.us 
 
 
 
 

4a vez: Multa mencionada acima e suspensão do programa recreativo por uma semana. 
5a vez:  Multa mencionada acima e suspensão do programa recreativo durante o 

restante do verão. 
 
 
 

ADVERTÊNCIA POR ESCRITO 
Este aviso serve como uma advertência por escrito pela transgressão da diretriz disciplinar 
do programa recreativo de verão de Barnstable. 

Pessoa envolvida:                                                                                              

Local:   

Data e horário:                                                                                                        

Equipe envolvida:    

Detalhes fatuais do incidente: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do conselheiro(a):                            

Assinatura do conselheiro(a):    

 

Data:   
 

Nome da criança:                                          

Assinatura da criança:    

 

Data:   
 

Nome do pai/mãe:                                      

Assinatura do pai/mãe:    

 

Data:   

T
el



s

 
 

PATTI MACHADO 
Diretora de recreação 

141 Bassett Lane, Hyannis, MA 02601 
T: 508-790-6345 | Fax: 

 508-790-6279 | E: Patti.Machado@town.barnstable.ma.u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE SUSPENSÃO 
Este aviso serve como notificação de suspensão pela transgressão da diretriz disciplinar do 
programa recreativo de verão de Barnstable por mais de duas vezes. 

Número de dias suspenso(a):                                                                      

Pessoa envolvida:                                                                                               

Local:     

Data e horário:                                                                                                       

Equipe envolvida:      

Detalhes fatuais do incidente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do conselheiro(a):                            

Assinatura do conselheiro(a):    

 

Data   
 

Nome da criança:                                          

Assinatura da criança:    

 

Data   
 

Nome do pai/mãe:                                      

Assinatura do pai/mãe:    

 

Data   

 


