
 
 

 

 

Calendário de fim de ano escolar 

Estamos na reta final do final deste ano letivo. Siga a 

programação abaixo para o resto do ano. 

 

8 de junho, Ciclo par 28, dia 3 

9 de junho, Ciclo par 28, dia 4 

10 de junho, Ciclo par 28, dia 5 

11 de junho, Ciclo par 28, dia 6 

 

Os alunos serão dispensados às 10:49 para os dias 

restantes. 

 

14 de junho Ciclo ímpar 29, dia 1 1/2 dia para alunos 

Períodos encurtados - todos os 6 blocos 

 

15 de junho Ciclo ímpar 29, dia 2 1/2 dia para alunos 

Períodos encurtados - todos os 6 blocos 

 

16 de junho Ciclo par 30, dia 1 (último dia) 1/2 dia 

para alunos Períodos encurtados - todos os 6 blocos 

Tempos dos períodos em 1/2 dias 

Período A 7:40 a.m. – 8:09 a.m.  

Período B 8:12 a.m. – 8:42 a.m. 

Período C 8:44 a.m. – 9:13 a.m.                      

Período D 9:16 a.m. – 9:45 a.m. 

Período E 9:48 a.m. – 10:17 a.m. 

Período F 10:20 a.m. – 1:49 a.m. 

 
 
 

 
 

Boletim Informativo 
Dos Diretores 

 
 

 

Do Gabinete das Enfermeiras 

Para o ano escolar de 2021-2022, o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts 

está exigindo prova de vacinação meningocócica para alunos que entram na 11ª série. 

De acordo com este novo regulamento, todos os alunos devem receber um reforço em 

ou  

após seu 16º aniversário. Solicitamos que você forneça comprovante de vacinação 

meningocócica (total de duas) à nossa equipe de enfermagem. 

forneça comprovante de vacinação meningocócica (total de duas) à nossa equipe de 

enfermagem 

 

Tarefas de verão 

Tarefas de verão estão sendo 

desenvolvidas - Serão tarefas 

virtuais baseadas em 

habilidades (como no verão 

passado) - Mais informações 

por vir. 
 

 



 
 

 

A escola de verão será IN PESSOA de 12 de julho a 13 de agosto 

 As famílias serão notificadas pelo Escritório de Orientação se o aluno precisar frequentar a Escola de 

Verão. As informações de registro estarão disponíveis no site da escola naquele momento. 

 Todos os alunos que precisam da escola de verão (acadêmicos e oficinas) deverão estar no prédio de 

acordo com o Comissário de Educação. Se optar por não comparecer, o aluno repetirá a nota. 

 A loja da escola de verão estará disponível para alunos remotos e presenciais do Edgenuity. 

 Educação será uma aula - o aluno deverá estar no prédio - O intervalo de tempo para educação será 

determinado o mais rápido possível. 

 Todos os alunos terão a capacidade de fazer 2 aulas acadêmicas e educação, se necessário. 

 Os calouros podem ter 3 aulas acadêmicas 

 Qualquer aluno que fez compras através do Edgenuity este ano e / ou teve que concluir a escola de 

verão da loja não está qualificado para determinados testes / certificações em algumas lojas. O aluno deve 

estar ciente disso, pois estava no contrato que assinaram. 

 

 


