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Pré-escolaPré-escola
Happy HoursHappy Hours

Ano Escolar 2022-2023

169 Pleasant Street 
Marlborough, MA 01752 

(508) 485-4912 
 

www.bgcmetrowest.org

Barbara Masterson 
Diretor da pré-escola

Barbara Masterson 
Diretora da Pré-escola

35 anos de happy hour

CONHEÇA NOSSOSCONHEÇA NOSSOS
PROFESSORESPROFESSORES

Barbara Cooper
Professora líder

23 anos de happy hour

A pré-escola Happy Hours não deve discriminar
na prestação de serviços crianças e suas

famílias com base em raça, religião, herança
cultural, política crenças, nacionalidade, estado

civil ou incapacidade. Aceitaremos qualquer
criança com uma deficiência e determinará
nossa capacidade de servir a essa criança.

INSCRIÇÕES ABERTAS!
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Dia das Bahamas no Happy Hours. 
Foto Da esquerda para a direita: Leah Tizzano, Christina

Holman, Barbara Cooper, Barbara Masterson

Leah Tizzano
Professora líder

5 anos de happy hour

Christina Holman
Professora líder

3 anos de happy hour

Para mais informações, gentileza contatar
Barbara Masterson no 508.485.4912 ou email 

barbara.masterson@bgcmetrowest.org



AULASAULAS

2 Dias de aulas às Tercas e Quintas (09H às 11:30H)
2 Dias de aulas estendidas às Tercas e Quintas (09H às 13H)
3 Dias de aulas às Segundas, Quartas e Sextas (09H às 11:30H)
3 Dias de aulas estendidas às Segundas, Quartas e Sextas
 (09H às 13H)
5 Dias de aulas de Segunda à Sexta (09:15H às 1:15H) 

Programa de 2 dias:

Designado para idades entre 2.9 - 3.5 

Programa de 3 dias:

Designado para idades entre 3.5 - 5 

Programa de 5 dias:

Designado para idades entre 4 - 5 

FILOSOFIAFILOSOFIA
Na pré-escola Happy Hours, nos concentramos
em construir autoestima e individualidade. A
pré-escola é a base da experiência escolar de
uma criança. Quando crianças entram na
Happy Hours, elas vêm para construir
habilidades e compartilhar experiências que
irão prepará-los para o sucesso futuro.
Acreditamos que o ambiente pré-escolar deve
estimular a curiosidade natural da criança
enquanto ajuda cada indivíduo a alcançar a
independência, interagir com outras crianças e
desenvolver o interesse pela aprendizagem.

Nosso programa é totalmente licenciado pelo
Departamento de Cuidados e Educação Infantil. Atuamos

na proporção de 1 professor para cada 8 crianças.

FOCO DOFOCO DO
PROGRAMAPROGRAMA

Ambiente Seguro
Habilidades Sociais

Crescimento Emocional
Capacidades Intelectuais

Habilidades Físicas

INCRIÇÕESINCRIÇÕES

A Pré-escola Happy Hours funciona de meados de
setembro até o início de junho. Geralmente seguimos o

calendário das Escolas Públicas de Marlborough.

Uma taxa de inscrição de $75,00 deve
acompanhar o formulário de inscrição (que
pode ser obtido online ou na pré-escola). 

Esta taxa não é reembolsável.

MENSALIDADESMENSALIDADES
A mensalidade é baseada em uma taxa
anual.
5 Dias de aulas $4.500/ano ou 
$ 500/ 9 prestações

3 Dias de aulas extensas $3.800/ano ou
$423/9 prestações

3 Dias de aula $3.200/ano ou 
$ 356/9 prestações

2 Dias de aulas extensas $ 3.300/ano ou $
367/9 prestações

2 Dias de aulas $2.800/ano ou 
$ 312/ 9 prestações

*5% de desconto se pago integralmente
até 1º de setembro*


