
Queremos dar à sua criança
todas as ferramentas certas

para ter um futuro mais
brilhante!

Futuros
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360 Coggeshall St. 
New Bedford, MA 02746
Phone: 508. 979. 1580
Fax: 508. 991. 6233
Tswanbell77@gmail.com
http://www.southcoastyouthcourts.org

New Bedford Office

Um programa de
diversão para alunos

do 3˚-5˚ grau.
 

Sabedoria* Valentia* Diversidade* Inteligência* Graciosidade

 

686 Pleasent St. Fall River, MA 02746
Phone: 508 .676 .8511 x229
Fax: 508 .324 .2809
SCYCRomero@gmail.com
http://www.southcoastyouthcourts.org

Fall River Office

Estabelecido em 2021.
 

Futuros Brilhantes é um programa dos
Tribunais de Adolescentes da Costa Sul e

trabalha em colaboração com muitos
parceiros comunitários.

 

"NUM MUNDO DE ROSAS, SEJA UM GIRASSOL.”

Brilhantes



  Sessões a serem exploradas para
ter um futuro mais brilhante.

  Futuros Brilhantes é um
programa de diversão para os
graus 3-5 que foi implementado
para aliviar as detenções ou
suspensões de longa duração.

O relatório de conduta e formulário
de consentimento serão enviados ao
Tribunal de Adolescentes da Costa Sul
para serem processados.
Um gerente do caso irá telefonar para
marcar um apontamento e falar com
os encarregados de educação e com a
criança sobre o programa.
Nesse apontamento você será
informado da data de início.  O
programa tem o ciclo de duração de 5
semanas.
As sanções podem ser aumentadas ou
ajustadas baseado no comportamento
durante o período de sansão.
Se você não age em conformidade
com ou completa as suas sanções,
você será enviado de regresso à
agência que o referiu para futura
determinação.

  O comportamento da sua
criança levou-o a este programa
como consequência do seu
comportamento.

 1. Gerência da Ira
Uma conversa e discussão sobre
as formas diferentes de
controlar explosões de ira na
sala de aula e no lar.

2. Intimidação e Pressão de Colegas

Exercícios que permitem aos
alunos descobrir os desafios e
resultados de intimidação e
pressão de colegas.

3. Autoestima
Participar em atividades que irão
ajudar o aluno/a a descobrir a
sua confiança interna.

O Que é Futuros Brilhantes?

A Sua Criança é
importante!

4. Reduzir o Stress

Atividades e ideias que ajudam
a aliviar o stress e ansiedade
para ser um aluno mais calmo.

5. Relacionamentos

Exercícios e discussões sobre
respeitar relacionamentos
diferentes e como navegar os
mesmos.

O PROCESSO

   Você concordou em assinar
o formulário de
consentimento para a sua
criança participar.

   A sua criança precisa de
aceitar responsabilidade
pelas suas ações para
poder participar.

Sessões de Serviço Comunitário
Folha de Resposta sobre os 5 tópicos

aprendidos
Carta de pedido de desculpa                                                                                                          

O que é esperado da sua
criança


