
             EDGARTOWN SCHOOL 
             Homework Clubs 
                 Grades 3/4 
      
           October 2021 
 
 
 
 
Dear Parents, 
 
 This letter is to inform you that Homework Club for Grades 3/4 is available to your 
child after school from 2:40 – 3:40 PM four days/week beginning Tuesday October 
12th. The Homework Club will meet in Mrs. Costello’s room # 206 all four days - 
Monday – Thursday.  Students attending homework club are expected to stay the entire 
hour. This is an excellent opportunity for your child to get some homework completed 
before leaving school as well as to receive support or clarification with any aspect of 
homework in which he/she may be having difficulty. 
 
 The staff members running the homework clubs are knowledgeable about the 
content being taught in the classes as well as homework expectations. 
 
 We strongly encourage your support in having your son/daughter attend on a 
regular basis if he/she is having a difficult time getting homework completed or is 
confused about a particular subject or assignment. If your child is productive and efficient 
with the time spent during homework club, he/she could leave at 3:40 PM with much, if 
not all, of the homework completed. 
 
 Please read the Rules of the Homework Club below. Since we plan to create a 
working environment for all students, appropriate behavior is very important. If a 
student’s behavior is disruptive during this time, he/she will be asked to leave, and a call 
will be made home. The student may return to homework club after one week. We would 
appreciate it very much if you would review these expectations with your child. 
 
        Sincerely, 
      
         The Edgartown School 
            Grades 3/4 Staff 
 
	
	
	
	 	 	 				

	

	



	 	 	 	EDGARTOWN SCHOOL 

  THE RULES OF THE HOMEWORK CLUB 

 

Homework Club is a time for students to work on homework and receive assistance 
if needed. Students make a commitment to stay after school for an hour to work on 
their homework; therefore, it is very important that all students are respectful of 
each other’s time and homework environment. 

1. The Homework Club needs to be a quiet space where students can concentrate and 
complete schoolwork. You can certainly ask for and receive help but be 
thoughtful of others. All students may not be working on the same question or 
subject, so please keep your voices low.  

2. You are expected to be working diligently on homework while you are at the 
Homework Club.  

3. You must check in with your Homework Club teacher by 2:40 PM so that she/he 
knows who is attending. If you need to see another teacher before coming to the 
Homework Club, FIRST check in with the Homework Club teacher and let her 
know where you are going. After 2:45, no one will be admitted into the 
Homework Club without a note from a teacher.  

4. You may not leave the building before Homework Club.  A snack will be provided.  

5. Please have a book to read when and if your other homework is completed 

6. Once you sign in for Homework Club, you are making the commitment to stay until 
3:40 PM. If you must leave earlier than 3:40 PM, you will need to get a note from 
a parent/guardian stating the time you need to leave. Homework Club is officially 
over at 3:40 PM.  

7. All snacks must be cleared and chairs should be put away according to teacher 
directions. The room should be left in good order. 

8. We hope that your time at the Homework Club is beneficial to you. Study hard, get all 
your work completed, and watch your grades improve!!  

9.  If a student’s behavior is disruptive during this time, he/she will be asked to leave, and 
a call/message will be made to the home. The student may return to Homework 
Club after one week. 

10.  All school rules outlined in the Student Handbook apply. 



Clube da Tarefa 
 
 
 
outubro de 21  

Caros pais, 
  
Esta carta é para informa-lo que o Clube de Dever de Casa para os alunos  
Das: 3° e 4° Séries está disponível para o seu filho após das aulas das 14h40 às 15h40 apartir de 
terça-feira 12 de outubro. Vamos a ter o clube na: segundas- feiras, terças- feiras, quartas- feiras 
e nas quintas-feiras. Acreditamos que esta é uma oportunidade excelente para o seu filho 
completar o dever de casa antes de sair da escola e para receber ajuda ou tirar dúvidas sobre 
qualquer aspecto do dever de casa com o qual talvez tenha dificuldade.    
   
 Os funcionários responsáveis pelo Clube de Dever de Casa são bem informados 
quanto ao conteúdo ensinado nas salas de aulas e as expectativas dos professores quanto a uma 
determinada tarefa ou dever de casa.  
   

Contamos com o seu apoio para incentivar o seu filho a participar regularmente caso 
ele esteja tendo dificuldade em completar o dever de casa ou tenha alguma dúvida sobre um 
determinado assunto ou tarefa. Se seu filho for produtivo e eficiente durante o período em que 
freqüenta o Clube de Dever de Casa, ele poderá sair as 15h40 com a maior parte do dever de 
casa completado. Se sua criança tem que sair do clube mais cedo envie-nos uma nota. 
 
 Por favor, leia as Regras do Clube de Dever de Casa. Como desejamos criar um 
ambiente de trabalho para todos os alunos, o comportamento apropriado é importante.  Caso 
o aluno apresente um comportamento perturbador durante este período, será solicitado que ele 
se ausente do ambiente e será dado um telefonema ou enviado um recado para os seus pais. O 
aluno pode retornar ao Clube de Dever de Casa após uma semana.  Esperamos que estas 
expectativas sejam examinadas juntamente com o seu filho.  
 
      Atenciosamente, 

  
Ellen Wannamaker 

                           EDGARTOWN SCHOOL 

 

3° e 4° Série: Sala # 206 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGRAS DO CLUBE DE DEVER DE CASA 

 

O Clube de Dever de Casa é um período para os alunos fazerem o seu dever de casa e 

receberem assistência, caso necessário. Os alunos se comprometem a permanecer após 

as aulas por um período de uma hora para fazerem o seu dever de casa. Portanto, é 

muito importante que todos os alunos respeitem uns aos outros e o ambiente de 

trabalho.   

 

1. O Clube de Dever de Casa necessita ser um lugar tranqüilo onde os alunos possam se 
concentrar e realizar as tarefas escolares. Você certamente pode solicitar e receber 
ajuda, mas seja atencioso com os outros. Nem sempre todos os alunos estão 
trabalhando na mesma questão ou assunto, por isso, mantenha a sua voz baixa.  

 
2. Espera-se que você trabalhe de forma diligente no seu dever de casa enquanto estiver 

no Clube de Dever de Casa.   
 

3. Você deve se apresentar ao professor do seu Clube de Dever de Casa às 14h40 para 
que ele(a) saiba que quem está presente. Caso você necessite falar com outro professor 
antes de comparecer ao Clube de Dever de Casa, se apresente PRIMEIRO ao 
professor do Clube de Dever de Casa e informe-o(a) para onde você está indo. Após as 
14h40 não será permitido a entrada no Clube de Dever de Casa sem a autorização por 
escrito de um professor.    
 

4. Você não poderá se ausentar do prédio antes do Clube de Dever de Casa. Nos vamos a 
dar um lanche de tarde a sua criança.  

 
5. Uma vez marcada a sua presença no Clube de Dever de Casa, você está comprometido 

a permanecer até as 15h40. Caso precise sair antes das 15h40, você necessita de uma 
autorização por escrito dos seus pais informando o horário no qual você precisa sair. O 
Clube de Dever de Casa encerra-se oficialmente às 15h40.  

 
6. As cadeiras devem ser colocadas sobre as mesas antes de sair da sala.    

 
7. Esperamos que o tempo despendido no Clube de Dever de Casa seja benéfico para 

você. Se esforce nos seus estudos, complete todas as tarefas e veja como as suas notas 
melhorarão! 

 
8. En caso de sua criança terminar a tarefa antes da hora eles/elas precisam para trazer 

um livro.  
 
9. Todas as regras estabelecidas no Manual do Aluno são aplicáveis.  

 
10. O comportamento apropriado é importante.  Caso o aluno apresente um  

comportamento perturbador durante este período, será solicitado que ele se ausente do 
ambiente e será dado um telefonema ou enviado um recado para os seus pais. O aluno 
pode retornar ao Clube de Dever de Casa após uma semana. 

 
 


