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Famílias Dr. Phillips, 

Espero que todos estejam tendo um verão relaxante. Eu queria compartilhar alguns lembretes e atualizações 

sobre o próximo ano letivo. 

Material escolar 

Por favor, visite o site da nossa escola para a lista de material escolar 21-22. Link rápido 

Os dispositivos digitais serão semelhantes aos do ano letivo anterior. Os alunos do jardim de infância e da 1ª 

série receberão um iPAD. Uma mudança para o próximo ano letivo, os iPADs permanecerão na sala de aula 

durante o ano letivo. Os alunos da 2ª à 5ª série usarão um laptop. Todos os alunos do 2º ano do ensino 

fundamental receberão um laptop no início do ano letivo, além de todos os alunos recém-matriculados, ou 

alunos que não tenham recebido um laptop. Mais informações sobre check-out de laptops serão fornecidas 

próximo ao início das aulas. 

Como no ano passado, os alunos levarão seus lápis de cor / caixa de lápis da aula para a arte.  

Lembretes de roupas escolares 

Os alunos precisarão ter um par de sapatos de bico fechado para que a EF possa correr. Todos os sapatos 

usados na escola devem estar com as costas. Os seguintes sapatos não são aceitáveis: sandálias ou sapatos 

sem costas. 

As roupas dos alunos deverão seguir o código de vestimenta do estudante da OCPS. Lembretes rápidos: as 

blusas devem ter alças, cobrir o corpo de uma axila à outra e cobrir o diafragma. Rasgos, buracos ou rasgos 

na roupa devem estar abaixo do meio da coxa (joelho de fácil referência ou abaixo).  

Reserve a data - Conheça o professor 

O encontro com o professor está agendado provisoriamente para quinta-feira, 5 de agosto. Mais informações 

sobre os horários serão enviadas próximo a agosto. Durante o Meet the Teacher, os pais podem trazer os 

materiais da sala de aula do seu aluno para serem deixados na sala de aula, para que os alunos não tenham 

que trazê-los no primeiro dia de aula.  

Primeiro dia de aula - terça-feira, 10 de Agosto 

O primeiro dia de aula será terça-feira, 10 de agosto. Os procedimentos de entrega e retirada serão enviados 

mais perto do início das aulas.  

https://drphillipses.ocps.net/school_information/supply_lists


Os alunos que moram a mais de 2 milhas da escola podem se qualificar para o transporte de ônibus. Para 

obter mais informações para ver se o seu endereço se qualifica para transporte de ônibus, visite o site da 

OCPS. Link rápido 

Os horários dos ônibus ainda não foram divulgados. As informações do ônibus estarão disponíveis durante o 

Meet the Teacher. 

A programação do sino às segundas, terças, quintas e sextas-feiras será das 8h45 às 15h. Quarta-feira é um 

dia de lançamento antecipado, o horário do sino será das 8h45 às 14h. 

No primeiro dia de aula, o aluno trará para casa uma pasta vermelha com informações e documentos 

importantes que precisam ser assinados e devolvidos à escola.  

Sinceramente, 

 

Christine Rogers 

Principal 

Dr. Phillips ES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ocps.net/cms/One.aspx?portalId=54703&pageId=100434

