
 

A partir da semana que vem começaremos a permitir que os alunos colham seus pertences pessoais que foram deixados 
no campus. Também estaremos coletando itens excepcionais dos alunos. No momento nenhuma determinação foi feita 
sobre os laptops dos alunos. Por favor aguarde por mais instruções sobre os laptops. 

As retiradas serão feitas com base na serie e primeira letra do sobrenome do aluno, de acordo com o seguinte 
cronograma 

Segunda-feira, 18 de maio das 9 às 11 horas - sobrenomes da 6ª série A-E 

Segunda-feira, 18 de maio 11-1 pm - sobrenomes da 6ª série F-L 

Segunda-feira, 19 de maio das 9 às 11 horas - sobrenomes da 6ª série M-R 

Segunda-feira, 19 de maio 11- 2pm  - sobrenome da 6ª série S-Z 

Quarta-feira, 20 de maio das 9 às 11 horas - sobrenomes da 7ª série A-E 

Quarta-feira, 20 de maio 11-1 pm - sobrenomes da 7ª série F-L 

Sexta-feira, 22 de maio, das 9 às 11 horas - sobrenomes da 7ª série M-R 

Sexta-feira, 22 de maio 11-1 pm - sobrenomes da 7ª série S-Z 

Terça-feira, 26 de maio, das 9 às 11 horas - sobrenomes da 8ª série A-E 

Terça-feira, 26 de maio, das 9 às 11 horas - sobrenomes da 8ª série F-L 

Quarta-feira, 27 de maio, das 9 às 11 horas - sobrenomes da 8ª série M-R 

Quarta-feira, 27 de maio das 11-1pm - sobrenomes da 8ª série S-Z 

Para facilitar uma coleta organizada por favor venha no dia agendado. Pais com alunos de várias séries devem 
comparecer no dia designado para cada aluno. Se você não conseguir vir a escola no horário de retirada programado, 
entraremos em contato durante o verão para combinar um horário alternativo. Os alunos não precisam estar presentes 
para pegar os itens, mas os pais devem trazer a identificação do aluno para pegar seus pertences pessoais (os yearbooks 
não serão liberados sem a identificação com foto do aluno). Os alunos podem vir sem os pais e receber itens pessoais no 
espaco de pedestres e ciclistas. 

Se você vier de carro no dia agendado para o seu aluno; 

1. Entre no circuito do carro e dirija até a cafeteria. 

2. Permaneça no seu veículo e apresente a identificação do aluno aos funcionários. 

3. Dê aos membros da equipe todos os itens que devem ser devolvidos à escola (livros da biblioteca, instrumentos ou 
uniforme da equipe esportiva). Os itens ausentes serão anotados. Lançaremos uma programação para devolucao desses 
itens no final do verão. 

4. Todos os itens que serao devolvidos ao aluno serão trazidos para o seu veículo. 

5. O aluno ou pai/responsavel assinará após receber todos os itens listados no inventário. 

6. Os itens ausentes que devem ser devolvidos ao aluno serão anotados. Lançaremos uma programação para 
recolhimento destes itens adicionais durante o verão. 

Se você vier andando ou de bicicleta no dia de retirar seus pertences: 

1. Permaneça na calçada e prossiga para a entrada externa da cafeteria 

2. Mantenha seis pés de distância entre você e todos os outros alunos da fila. 

3. Apresente sua identificação de estudante ao funcionário da mesa. 



4. Dê aos membros da equipe todos os itens que devem ser devolvidos à escola (livros da biblioteca, instrumentos ou 
uniforme da equipe esportiva). Os itens ausentes serão anotados. Lançaremos uma programação para devolucao desses 
itens no final do verão. 

5. Todos os itens que serao devolvidos serao tarzidos para voce. 

6. O aluno ou pai assinará após receber todos os itens listados no inventário. 

7. Os itens ausentes que devem ser devolvidos ao aluno serão anotados. Lançaremos uma programação para 
recolhimento destes itens adicionais durante o verão. 

Itens que todos devem trazer: 

• Identidade do aluno (da escola) 

• Uma caneta 

• Livros da biblioteca para retornar 

• Uniformes esportivos para retornar 

• Instrumentos para retornar 


