
Portuguese 
Saudações  famílias da Escola West Villages, 
 
Ao entrar nesta última semana de outubro, sinto que alcançamos um ritmo estável e 
esperamos que continue. Nossos planos de reabertura continuam mudando à medida 
que notamos melhorias e fazemos ajustes para desafios inesperados. Esta semana 
vamos mudar nosso plano de recreio, mudar para a sessão 2 de especiais e reforçar 
nossa expectativa de distância social de 6 pés com os alunos. Agradecemos seu apoio. 
Se você tiver alguma dúvida sobre a reabertura ou as alterações, ligue para 508 
420-1100. Atualizações e lembretes desta semana. 
 
Chegada e Despedida 
Em um esforço para tornar o processo mais rápido para todos, precisamos da sua 
ajuda. Se as famílias puderem de manhã puxar todo o caminho até a calçada lateral, 
então rapidamente ajude seu filho a sair do carro para a equipe que está esperando, 
isso acelerará o processo. As famílias não precisam deixar seus carros, a personal de 
la escuela ajudará os alunos a entrar. Durante o recolhimento à tarde, por favor, não 
avanzar até as 3 da tarde, . A partir das 3, os carros devem ir até a calçada onde os 
alunos são recolhidos. Assim que a fila parar, saia do carro e espere que seu filho o 
veja. Por favor, coloque rapidamente seu filho no carro e prepare-se para sair para que 
possamos chamar os próximos carros nas filas. Queremos que isso seja seguro para 
todos, evite usar o telefone e concentre-se totalmente no processo. Precisamos da sua 
ajuda para torná-lo mais eficiente, de modo que possamos fazer com que todos entrem 
e saiam o mais rápido possível. Obrigado novamente por sua ajuda. 
 
Informação PTO 
Por favor, apoie a West Villages PTO com sua primeira campanha de arrecadação de 
fundos, The Charleston Wrap. Pegue seus presentes de Natal com antecedência e 
ajude o PTO a levantar os fundos necessários para a escola e os alunos. Clique no link 
abaixo para obter mais informações! 
 
PTO Fundraiser CW.docx 
 
 
Almoço e Café da Manhã Grátis 
Reveja as informações abaixo sobre o programa de almoço e pequeno-almoço grátis 
para este ano. 
WV Free Bkfst Lunch 
WV BKFST LUNCH ORDER FORM 
 

https://docs.google.com/document/d/1IXs0Z6dDdj8JOhby7GmzeJaX8ryzarLj/edit#
https://docs.google.com/document/d/1ax3-X955TZVfrJx84XvjTgmIEfqvS8SN_iyNQJfciPY/edit
https://docs.google.com/document/d/1SLP4kSrkGbnhjg3NCpClhe6E_RAZUktbVS5XRO4gYIs/edit


COVID-19 Perguntas mais frequentes para famílias 
Reveja as FAQs mais recentes para famílias sobre questões do COVID 19. Se você 
tiver dúvidas, entre em contato com a enfermeira da nossa escola. Leia também os 
documentos anexos que foram compartilhados com você pelas enfermeiras-chefe dos 
distritos, Pam Ciboroski e Alicia Bryant. 
COVID-19 FAQ Parents 
 
Perguntas frequentes sobre transporte de ônibus 
Por favor, leia o seguinte FAQ se seu filho anda de ônibus. Se você ainda tiver alguma 
dúvida, entre em contato com a escola. 
Transportation FAQ 2020-2021 
 
 
Site do West Villages Elementary 
Visite nosso site para informações importantes e para se manter atualizado com os 
acontecimentos escolares. Confira nosso novo link Storytime na seção Pais e Alunos. 
Villages Elementary / Home 
 

https://docs.google.com/document/d/1zqbyWyTzZ0lrjxkDw6X104w7y4UE0q9bhfz6v1aGUBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1NbM8FqITPYgxBeMl7BHqx6yZCcEE1y9FAjp0VKyqqRw/edit
https://www.barnstable.k12.ma.us/Domain/15

