
 

 
 

 
Olga Hugelmeyer 
Superintendent of Schools 
 
1 de setembro de 2020 
 
Caros Pais/Guardiões e Famílias: 
 
É com grande prazer que damos as boas-vindas a todas as nossas famílias ao ano letivo de 2020 - 2021! Aguardamos 
com expectativa uma parceria produtiva consigo, a fim de garantir que as nossas crianças atinjam o seu maior potencial 
académico possível. Como parceiros, trabalharemos juntos para alimentar uma educação rica e gratificante para os 
nossos alunos.  
 
O ano letivo de 2020 - 2021 terá início remotamente na sexta-feira, 11 de setembro de 2020. As aulas estarão em sessão 
entre as 8h20 e as 12h39 para os graus Pré-K-8 e 7:3:00 até às 12:22  para os graus 9-12. A programação da sala de aula 
do seu filho estará  disponível no PowerSchool  Portal  dos Pais no dia 9 de setembro de 2020. 
 
Por favor, tenha em mente que os alunos devem fazer login nos seus computadores todos os dias a partir das 8:20 da 
manhã para os graus Pré-K-8 e 7:30 da manhã para alunos do 9º ao 12º ano.  A assistência será feita no início de cada 
período deinstrução,  diariamente. Os alunos participarão em aulas diárias interativas de vídeo conduzidas por 
professores utilizando videoconferência. Todos os professores reunir-se-ão regularmente com os seus alunos seguindo o 
horário abaixo: 
 

     
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
Todos os alunos têm um dispositivo distrital emitido com acesso a todos os programas de instrução para iniciar as suas 
aulas no primeiro dia de aulas. Além disso, forneceremos materiais de aprendizagem adicionais para apoiar as nossas 
aulas de educação especial independentes. Estes materiais serão disponibilizados para recolha nos dias 10 de setembro 
e 14 de setembro. Receberá a data e hora agendadas para a recolha por e-mail, texto e robo-call da sua respetiva escola. 
 
É extremamente importante que tenhamos os números de telefone, e-mail e morada mais atualizados para receber 
atualizações do distrito.  Todos os pais devem ter uma conta de Pais Ativos PowerSchool criada em 
https://epsnj.powerschool.com/public/ para se manter informado. Por favor, note que todos os formulários necessários 
estarão disponíveis no dia 3 de setembro e devem estar concluídos no Portal dos Pais até 11 de setembro de 2020. Por 
favor contacte o diretor da sua escola e/ou  orientador, caso precise de assistência na criação de uma conta 
PowerSchool. 
 
Estou entusiasmada por informá-lo que cada escola conduzirá uma Orientação de Regresso às Aulas  que será  realizada 
remotamente no dia 11 de setembro de 2020 das 8h30 às 12h30. Durante este período, o professor do seu filho irá 
fornecer-lhe informações específicas sobre o novo ano letivo, juntamente com a oportunidade de responder a qualquer 
uma das suas perguntas.  Por favor, encontre abaixo instruções passo a passo sobre como aceder às equipas da 
Microsoft para o Pré-K-8 e o Ensino Secundário, respectivamente: 
 
Pré-K-8: 
Pode aceder à orientação no dispositivo do seu filho clicando no ícone Microsoft TEAMS  e, em seguida, clique no ícone 
do primeiro dia de escola.   
 
Passo 1: Clique no ícone da equipa no dispositivo emitido pela escola      Passo 2: Selecione primeiro dia de orientação ícone   

                         

https://epsnj.powerschool.com/public/


 

 
 

    Passo 3: Clique no Join ícone                                                                          Passo 4: Clique no Join Now ícone 

                       

 
Escola Secundária: 
 

PASSO 1: Clique no ícone microsoft TEAMS no dispositivo emitido pela escola 

 
 
PASSO 2: Selecione a sua Classe Period 1 (consulte o calendário do Outlook para convite) 
 
PASSO3: Clique no Join Now ícone 

 
 
PASSO 4: Repetir cada processo subsequente no respetivo horário 

 
Estamos ansiosos para nos reunirmos consigo no dia 11th de setembro ecomeçamos juntos mais umano letivo de sucesso! O 
nosso Plano de Reabertura juntos garantirá que o seu filho tenha sucessos em todos os aspetos da escola, tanto a nível 
académico como social.  
 
Sinceramente, 

 
Olga Hugelmeyer 
Superintendent of School   


