
 

Acesso à Feira do Livro 

10 de dez. (Terça a sexta): 
Os visitantes da Feira do Livro usarão a entrada principal do saguão das 1ª a 3ª Séries (Porta 1), virando 
imediatamente à esquerda (diretamente em frente ao escritório principal), na entrada da frente da biblioteca, 
entre as portas externa e interna do saguão. 14 de dez.: Todos os visitantes de sábado usarão apenas essa 
mesma entrada, a da Porta 1. 
  

Horários das compras 
10 a 12 de dez.: Terça a quinta: *8h15 às 3h (*observação horário de início)  
13 de dez.: Sexta 8h15 às *11h30 (Saída antecipada/todas as compras devem ser encerradas até 
às 12h30 devido a programação) 
14 de dez.: Sábado: 10h às 12h 
 
Pais, responsáveis, amigos e famílias podem passear e fazer compras a qualquer momento, das 

8h15 às 15h, de terça a sexta (13 de dezembro). Solicitamos que as famílias não peçam para tirar os alunos 
de suas salas de aula durante o horário escolar, no entanto, os professores podem optar por convidar as 
famílias para virem fazer uma visita/fazer compras com seus filhos/suas filhas durante os momentos 
programados para a turma. Consulte o(a) professor(a) do seu filho/da sua filha para saber quando essas 
visitas estão agendadas. 
* Observação: as turmas de pré jardim de infância/jardim de infância (PK/K) podem ter arranjos diferentes para 
as famílias dos alunos. Por isso, pergunte sobre a programação para o(a) professor(a) de PK/K. 
 
Compras on-line 

Nossa loja on-line está aberta agora e permanecerá disponível até sexta-feira, 13 de dezembro, à meia-noite. 
Se você não conseguir ir com seu filho/sua filha na escola ou não encontrar o que está procurando, verifique 
on-line, onde há uma seleção maior disponível. Todos os pedidos on-line serão enviados diretamente para 
sua casa (isso é novo!), com frete grátis para pedidos de $25 dólares ou mais. 
 
Opções de pagamento 

Aceitamos dinheiro, cheque, cartão de crédito, e eWallet como formas de pagamento. Os cheques podem ser 
nominais a: Bresnahan Elementary School. 
 
Recomendamos altamente o uso do novo, fácil e conveniente aplicativo eWallet. As famílias podem autorizar 
previamente o valor que a criança pode gastar e só haverá cobranças no cartão de crédito associado 
se/quando a compra for feita. Qualquer parte não utilizada desse valor não será cobrada e se torna inativa 
depois da feira. Essa é uma ótima opção para os alunos mais jovens – e seus responsáveis financeiros! O 
eWallet pode ser configurado na página da feira do livro.  

https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=bresnahan
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=bresnahan


 

Book Fair Access 

Dec. 10 (Tues-Fri): 
Book Fair customers will use the Grade 1-3 main lobby entrance (Door 1), making an immediate left (directly 
opposite the main office), into the library’s front entrance, between the outer and inner lobby doors. Dec. 14th: 
All Saturday shoppers use this same Door 1 entrance only.  

 
Shopping Hours 
Dec. 10-12: Tues-Thurs: *8:15 am - 3:00 pm (*note start time)  
Dec. 13: Fri 8:15 am - *11:30 am (Early Release/all purchases must be completed by 12:30 due to 
schedule) 
Dec. 14: Sat: 10:00 am - 12:00 noon 
 

Parents, guardians, friends, and families are welcome to browse and shop anytime from 8:15 am - 3:00 pm 
Tues-Fri (Dec -13). We request that families not ask to pull students from their classes during school hours, 
however, teachers may elect to invite families to come and preview/shop with their students during the 
student’s scheduled class preview and shopping visits. Please consult with your child’s teacher to find out when 
they are scheduled for those visits.  
*Please Note: PK/K classes may have different arrangements for their students’ families, so please ask your 
PK/K teacher for their plan. 
 
Online Shopping 

Our Online Store is open now, and will remain available until Friday Dec. 13th at midnight. If you cannot join 
your student at the school, or you do not find what you’re looking for, please check online, where there is a 
greater available selection. All online orders will ship directly to your home (this is new!), with free shipping for 
orders of $25 or more. 
 
Payment Options 

We accept cash, check, credit card, and eWallet, as forms of payment. Checks can be made payable to:  
Bresnahan Elementary School. 
 
We highly recommend using the new, easy, and convenient eWallet. Families can preauthorize the amount 
that their child can spend, and the associated credit card will only be charged if/when a purchase is made. Any 
unused portion of the allowable amount will not be charged, and becomes inactive after the fair. This is a great 
option for young students -- and their sponsors!  eWallet can be set up on our book fair homepage.  

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

