
 

 

 

A Feira do Livro de Inverno chega bem na hora das festas de final de ano! Vai ter alguma coisa para todo mundo, então 

venha e encontre o presente perfeito para sua família, seus amigos e para você! 
 

~DESTAQUES~ 
 

DATAS IMPORTANTES  
  

Visitação aos livros  Compras de dias da semana Horário especial para as 
compras  

5 a 9 dez.  (Qui-Seg)  
9h às 14h  

10 a 12 de dez.   (Ter–Qui) 8h15 às 15h 
13 de dez. (Sexta – Saída antecipada) 8h15 às 12h30 

14 de dez.    (Sábado)  
10h às 12h  

 

Consulte os professores para a programação das visitas às salas de aula. Famílias e amigos podem comprar a qualquer momento durante o 

horário programado... Voluntarie-se e receba descontos em compras! 

 

NOVAS OPÇÕES PARA AS COMPRAS 
 

O eWallet é uma opção de pagamento digital segura e conveniente que permite que o aluno/a aluna compre sem utilizar 

dinheiro. Você pode criar uma conta eWallet na página Book Fair Homepage. 

 

Se você não puder participar da feira, visite a nossa conveniente loja on-line, onde você encontrará mais de 6.000 

produtos que agora serão enviados diretamente para sua casa. A remessa é gratuita em pedidos exclusivamente de 

livros e de $25 dólares ou mais. As compras on-line podem ser realizadas de sábado, 30 de novembro, até a meia-noite 

de sexta-feira, 13 de dezembro, e a página também pode ser acessada na página da feira de livros. 

 

Aguardamos ansiosamente você e sua família na nossa Feira do Livro! Lembre-se, todas as compras contribuem com a 

nossa escola. Agradecemos pelo apoio aos nossos leitores! 

 

Atenciosamente,    

 

 

 

 

Diretoras da Bresnahan Elementary School 

  

https://www.scholastic.com/bf/bresnahan


 

 

 

 

 

The Winter Book Fair is right in time for the holidays! There’ll be something for everyone, so come on by and find the 

perfect gift for your family, your friends, and yourself! 
  

~THE HIGHLIGHTS~ 

 

IMPORTANT DATES  
  

Book Preview  Weekday Shopping Special Shopping Hours  

Dec. 5 – 9  (Thurs-Mon)  
9:00am – 2:00pm  

Dec. 10 -12   (Tu–Th) 8:15am - 3:00pm 
Dec. 13 (Fri - Early Release) 8:15am - 12:30am 

Dec. 14    (Saturday)  
10:00am – 12:00am  

 

Consult teachers for class visit schedule. Families and friends are welcome to shop any time during posted hours.   ...Volunteer to help and 

receive discounts on purchases! 

 

NEW SHOPPING OPTIONS 
 

eWallet is a safe and convenient digital payment option  that will allow your student to shop cash-free. You can sign up for 

your eWallet account at our Book Fair Homepage,  

  

If you’re not able to attend the fair, try our convenient online store where you’ll find over 6,000 products that will now ship 

directly to your home. Shipping is free on book-only orders of $25 or more. Online shopping runs from Sat. Nov 30 to 

midnight on Fri. Dec 13, and is also accessible on our book fair homepage. 

 

We look forward to seeing you and your family at our Book Fair! Remember, all purchases benefit our school. Thank you 

for supporting our readers!   

 

Sincerely,    
 

 

 

 

 

Principals, Bresnahan Elementary School 

 

https://www.scholastic.com/bf/bresnahan

