
Agosto 2017 
Caros Pais e Responsáveis da Hemenway, 

Bem-vindos ao ano escolar de 2017/2018!   Espero que vocês tenham se divertido nesse 
clima lindo de verão com sua família e amigos. Eu estou lhes enviando essa carta para descrever 
nossos procedimentos de entrada e saída da escola para aqueles que são novos na Hemenway, e 
como um lembrete para as famíias que estão retornando. 
Entrada pela manhã:  9:00-9:15 

 Todos os ônibus e carros seguem pela entrada da Hemenway na parte oeste de entrada para 
a escola. 

 Os ônibus dirigirão em volta da escola para descarregar. Nenhum veículo particular poderá 
trafegar em volta da escola, somente veículos autorizados pelo departamento escolar poderão 
trafegar nessa rota.  

 Deixar o aluno “ao vivo” será na frente da escola adjacente a calçada. É importante notar que  
essa será uma FILA ÚNICA SOMENTE e o pessoal da equipe estará posicionado fora para 
ajudar os alunos a sair dos carros. Motoristas devem permanecer em seus carros para 
permitir o fluxo de carros. Por favor dêem seus beijos e abraços de despedida antes de 
entrarem na fila para manter o tráfego fluindo.  

 A área da frente da escola tem poucas vagas de estacionamento disponibilizadas para 
aqueles pais que precisam entrar na escola. Por favor, note que se você estacionar na área 
da frente , você tem que acompanhar sua criança até ser entregue na escola via faixa de 

pedestre em frente a entrada principal. Por favor não faça fila dupla no estacionamento. Vagas 
adicionais estão localizadas nas laterais das ruas e no estacionamento do Shopping. Por favor não 
estacionem perto da entrada da CVS porque dificulta o acesso de seus clients à loja. 

 Os estudantes que caminham até a escola atravessarão a Water Street na faixa de pedestre 
no lado leste da entrada onde tem um guarda supervisionando a travessia. Os estudantes 
andarão pela calçada, e atravessarão na faixa em frente  a passagem dos ônibus (lado leste) 
e continuarão pela calçada em frente a escola e entrarão pela porta da frente. 

 Os estudantes do Caminho dos Fundos seguirão pelo caminho detrás. Nós temos pessoal 
monitorando essa passagem; os alunos encontrarão outro funcionário que os ajudará a cruzar 
pela passagem dos ônibus nos fundos da escola.  
 

Saída de Tarde 3:15 
As Portas da Frente se Abrem às 3:17 

 Pais que buscam:  Todos os pais e responsáveis que tenham designado suas crianças para 
serem “pegas na escola” se encontrarão com sua criança no refeitório. Não será permitido a 
nenhum aluno se encontrar com pais/responsáveis no estacionamento. Por favor 
lembre-se de enviar uma nota para a professora avisando que você buscará sua criança na 
escola.  

 NENHUM veículo particular poderá entrar no estacionamento entre 3:00-3:25, com exceção 
de veículos que tenham a placa de portador de necessidades especiais.  

 Nenhum veículo particular poderá entrar na faixa em frente a escola durante a saída de 
alunos. 

 Os estudantes que foram designados “caminho da frente” serão levados por uma pessoa da 
equipe escolar para cruzar a faixa dos ônibus pela calçada da parte leste do prédio e andar na 
calçada até o guarda. 

  Bicicletas 
Crianças mais velhas, com permissão dos pais, serão permitidos usar suas bicicletas para vir 
e ir da escola. As bicicletas precisam ser presas na barra em frente a escola. No final do dia , 
as crianças que vão de bicicleta serão liberados juntos com os que caminham para casa e 
eles andarão com suas bicicletas para cruzar a faixa de pedestre acompanhados por alguém 
da equipe escolar/ pai para sua segurança. Os estudantes que usam bicicleta devem se 



encontrar com o Diretor ou Assistente de Diretor e seus pais para rever as regras de 
segurança da Hemenway para uso de bicicleta na propriedade da escola. Os pais devem 
entrar em contato com o Diretor ou o Assistente de Diretor e pedir uma reunião para rever 
essas regras antes dos alunos começarem a usar suas bicicletas.  
Os estudantes que forem designados “caminho detrás” serão levados por uma pessoa da 
equipe escolar para cruzar a faixa dos ônibus nos fundos do prédio e pelo caminho atrás da 
escola.  
Por motivo de segurança por favor não deixe sua criança brincar na grama em frente a escola. 
Vocês serão bem-vindos a usar o parquinho e campo atrás da escola.  
 

 Para a segurança de nossos estudantes, nenhum carro tem permissão de ser dirigido 
em volta da escola ou parque nas áreas reservadas para a equipe escolar durante as 
aulas.  

 Existe estacionamento para portadores de necessidades especiais em frente a escola para 
aqueles que tem o cartão ou placa. 

 
Nós reconhecemos que ocasionalmente  você necessitará mandar sua criança para escola 

alguns minutos mais cedo. Começando às 8:50 haverá supervisão limitada para alunos que forem 
deixados diretamente em frente a escola na entrada principal. Os estudantes entrarão na Hemenway 
pela porta da frente e sentarão no saguão até as 9:00. Nenhum aluno deve chegar na escola antes 
de 8:50 porque não haverá nenhuma supervisão disponível.  O YMCA oferece cuidados antes e 
depois da escola na Hemenway entre 7:00 da manhã e 6:00 da tarde. Se você estiver interessado 
nesses cuidados, por favor entre em contato com Shannon Dixon no Metrowest YMCA. 508-879-
4420 x42    sdixon@metrowestymca.org  

Nós estamos ansiosos por um ano escolar maravilhoso e agradecemos por sua cooperação 
em seguir nossas orientações e procedimentos de trazer e buscar sua criança na escola. Por favor 
entre em contato comigo se você tiver algum comentário, pergunta ou preocupação.. 
 
Sinceramente, 
Liz Simon 
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