
 

  

14 de agosto de 2017 

Saudações de Verão da Escola King! 

Nós esperamos que vocês estejam tendo um lindo verão e tenham podido ter um tempo relaxando e 

desfrutando de amigos e familiares.  Ao nos aproximarmos dos meados de agosto, há alguns avisos que 

gostaríamos de fornecer, uma vez que o início do ano escolar está se aproximando: 

● O primeiro dia de aula para os alunos da 1a-3a da Escola King será quarta-feira, 30 de agosto.  

● A orientação para os pais dos alunos no jardim de infância será quarta-feira, 30 de agosto às 10:30 na 

sala de aula do seu filho.  (Sra. Levitan—sala 211, Sra. Adelman—sala 212, Srta. Gravanti—sala 213). 

● O primeiro dia de aula para o jardim de infância será quinta-feira, 31 de agosto. 

● O horário escolar é de 9:25 às 15:25 diariamente.  As quintas-feiras de saída antecipada, o horário de 

saída será às 13:20. 

● Não HAVERÁ AULA na segunda-feira, 4 de setembro, dia do Trabalho, e quinta/sexta-feira,  21 e 22 de 

setembro, Rosh Hashana.  Quinta-feira, 28 de setembro será um dia de saída antecipada. 

● Apenas alguns lembretes sobre a chegada (Parent Drop-Off) e saída (Parent Pick-Up) 

o Pela manhã ao deixar seu filho:  Ao entrar na escola os pais devem seguir o caminho ao redor 

da escola até os fundos do prédio escolar e descer até a cafeteria (Porta #24).  Se possível, os 

alunos devem estar sentados no lado do passageiro do carro e estar preparados para sair dos 

veículos independentemente, perto da calçada à direita. Os pais NÃO DEVEM sair dos veículos 

para ajudar os alunos, a menos que haja necessidade.     Se preciso, os membros da equipe 

docente estarão disponíveis para ajudar.  Um membro da equipe estará sinalizando quando os 

veículos deverão parar ou prosseguir nesta área. Os alunos que chegarem após o sinal das 9:25 

deverão ser levados até a secretaria por um adulto.  

o À tarde ao apanhar seu filho: os veículos devem seguir o mesmo padrão de trânsito da manhã, 

mas duas filas de carros devem ser formadas no final da rampa.  TODAS AS FAMÍLIAS DEVEM 

CRIAR UM SINAL COLORIDO COM O NOME E SOBRENOME DO SEU FILHO PARA O PAINEL DO 

CARRO para que a equipe possa conferir os alunos com o carro de forma eficiente.  As cores 

atribuídas as séries são as seguintes:  JARDIM DE INFÂNCIA=VERMELHO, 1a. SÉRIE=AZUL, 2a 
SÉRIE=VERDE, 3a.SÉRIE=AMARELO.  Os adultos NÃO devem sair dos veículos para ajudar no 

embarque dos alunos.  Um membro da equipe estará sinalizando quando os veículos deverão 

parar ou prosseguir nesta área. Os pais que estiverem atrasados deverão ligar na secretaria, e 

os alunos serão direcionados para aguardar para serem apanhados.  

● Por favor, tenha certeza que todos os alunos retornarão seus pacotes de leitura de verão (Summer 

Reading Book Bags) no início do ano escolar.  Todos os alunos que retornarem seus pacotes de leitura 

receberão um reconhecimento especial por esta importante responsabilidade. 

● A secretaria da escola King reabrirá na quarta-feira, 23 de agosto às 8:30.  

Nós esperamos que vocês aproveitem o restinho do verão e estejam ansiosos para o início do novo ao escolar!!! 

Kim Taylor and Elizabeth Greer 


