
Caros Pais / Guardiões: 
Bem-vindo ao ano letivo de 2019/2020! Por favor, leia sobre informações importantes, incluindo políticas de 
uniforme e telefone celular e listas de suprimentos. 
 
Conheça a equipe da 6ª série! 
Sra. Reyes, Sala 308, Artes da Língua Inglesa, reyes@bridgeportedu.net 
Sra. Kelemen, Sala 307, Matemática, jkelemen@bridgeportedu.net 
Sra. Dodge, Sala 310, Ciências e Estudos Sociais, kdodge@bridgeportedu.net 
Sra. Lopez, Sala 309, Instrução Especializada, elopez@bridgeportedu.net 
Sra. Stewart, suporte de recursos, estewart@bridgeportedu.net 
Sra. Ellie, Assistente de Instrução, hgoncalves@bridgeportedu.net 
A comunicação será a parte mais importante de um ano de 6º ano de sucesso! 
 
Você pode nos contatar nos endereços de e-mail acima. 
Por favor, visite nosso website da 6ª série em: https://www.bridgeportedu.net/Domain/260 
A Sra. Dodge estará usando o Lembrar como um método adicional de comunicação. Clique aqui para 
participar do Remind, uma maneira fácil de obter informações e conversar com o professor diretamente no 
seu telefone! 
A adesão ao uniforme Dress Code no sexto ano é uma obrigação. ** Por favor, certifique-se de que seu filho 
tenha um suéter ou moletom uniformes, já que eles não poderão usar blusas / moletons não uniformes. ** 
 
A política de uniformes da Escola Pública de Bridgeport é a seguinte: 
 
Bottoms: Os alunos podem usar calças uniformes da marinha ou cáqui (tan), as meninas também têm a opção 
de usar saias azul-marinho ou cáqui em um comprimento apropriado. Calça de moletom só é permitida nos 
dias de academia: cinza sólido e azul marinho APENAS; letras ou logotipos, (além dos calça de moletom 
oficial da Madison School) NÃO são permitidos. JEANS NÃO SÃO PERMITIDOS. 
Tops: Os estudantes podem usar uma camisa COLORIDAS SOLID brancas, azuis ou marrons, sem letras ou 
logotipos (exceto camisas oficiais da Madison School). 
Suéteres ou moletons: ou pulôver ou zíper, deve ser azul-marinho sólido, cinza ou branco; capas, escrita e / 
ou logotipos (que não sejam roupas de banho oficiais da Madison School) ou várias cores NÃO são 
permitidas. 
O uso não acadêmico de telefones celulares na escola não é permitido, conforme observado no Código de 
Conduta de Bridgeport: 
 
Usando um telefone celular ou dispositivo móvel enquanto estiver na escola ou enquanto estiver participando 
de qualquer função patrocinada pela escola, dentro ou fora da propriedade escolar: 
 
Os alunos não devem usar um dispositivo móvel ou um telefone celular, por exemplo MP3, iPod, Smartphone 
ou Tablet durante o horário escolar para fins não acadêmicos. Se os alunos forem encontrados usando esses 
dispositivos, o administrador poderá confiscar e devolver o dispositivo no final do dia e avisar que ofensas 
repetidas resultarão na confiscação do dispositivo por um mês. 
 
Se um aluno for visto com um telefone celular durante o dia letivo, o telefone será levado, entregue à 
administração, e os pais serão obrigados a entrar e atender o telefone. Além disso, os alunos levam o telefone 
para a escola por sua conta e risco. O Sistema Escolar Público de Bridgeport, seus professores e funcionários 
não serão responsabilizados caso algo aconteça com o celular de um aluno. 
 



POR FAVOR, CONSIDERE A DOAÇÃO DAS SEGUINTES LICENÇAS DE SALA DE AULA MUITO 
NECESSÁRIAS: 
 
Desinfectante de mãos sem perfume (2-3 frascos) Lenços de papel (2-3 caixas) Toalhetes desinfectantes (2-3 
recipientes) 
 
Toalhas de papel (2 rolos) Papel de cópia (2 - 3 pacotes) Black Sharpies 
 
OBRIGADO!!! 
 
Lista de Suprimentos: Artes da Língua Inglesa (RM. 308) e Ciências / Estudos Sociais (RM 310) 
 
TODOS OS ESTUDANTES DA SEXTA GRAU: Os primeiros nove itens serão divididos entre as salas 308 e 
310 para o seu filho usar nas classes: 
 
Duas caixas grandes de lápis afiados nº2 (24 ou mais) 
Dois pacotes de lápis de cor (24 contagens) 
Canetas vermelhas (2) 
Dois pacotes de marcadores (quatro cores em cada) 
Dois pacotes - Cola Jumbo (4 em cada embalagem) 
Borrachas cor-de-rosa grandes (2) 
Três - 2 pastas plásticas resistentes do bolso 
Caderno de composição governado de uma largura 
Um único caderno governado de um assunto 
Cinco - 1 sujeitos de cadernos regidos pela faculdade 
Dois pares de auriculares - cada um no seu próprio saco de fecho de correr de plástico com o nome e número 
da sala 
Dois pacotes de papel pautado (sem buracos e sem margem) A Amazon carrega estes :) 
 Apontador de lápis (com uma tampa, por favor) NÃO funciona com bateria 
APENAS ESTUDANTES HOMEROOM: Os seguintes itens serão usados em todas as três salas de aula: 
 
Caixa de lápis com zíper suave (sem caixas de plástico, por favor) 
Mouse USB (opcional, mas altamente recomendado, pois muitos dos nossos Chromebooks têm mouse pads 
não confiáveis) 
 ** Por favor, LABEL todos os suprimentos com o nome do seu filho e trazê-los para a escola em 29 de agosto 
de 2019 ** 
 
  
Ansioso para um ano letivo fantástico! 
  
Sra. Dodge, Sra. Kelemen e Sra. Reyes 
 
 


