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4 de maio de 2020 
 
Caros Pais/Encarregados de Guarda, 
 
Espero que cada um de vocês esteja bem enquanto continuam a ser saudáveis, seguros e 
positivos. Em nome das Escolas Públicas de Elizabeth, obrigado a todos os que estiveram na 
linha da frente cuidando de membros da nossa comunidade que estão doentes ou completando 
o trabalho identificado como essencial. 
 
Muitos de vós já devem saber que o Governador Phil Murphy anunciou esta tarde que as 
escolas de New Jersey será encerrada para a aprendizagem presencial durante o resto do ano 
letivo "para proteger a saúde das nossas crianças, dos nossos educadores e das suas famílias". 
Como resultado, continuaremos a oferecer serviços de E-Remote Aprendizagem para os nossos 
alunos até 15 de junho de 2020. 
 
Agora também podemos avançar e tomar decisões logísticas relacionadas com muitas 
atividades e questões do final do ano, muitas das quais serão comunicadas nas próximas 
semanas. 
 
Não se enganem, este é um dia triste para educadores de New Jersey e especialmente aqui nas 
Escolas Públicas de Elizabeth. Sentimos falta de ver os seus filhos e a energia que trazem às 
nossas vidas todos os dias de escola que faz o ensino e a aprendizagem prosperarem. A 
interação entre alunos e membros da equipa dentro das nossas comunidades escolares 
enriquece e estende a aprendizagem muito para além dos factos e conhecimentos aprendidos 
com os manuais escolares e outros recursos educativos. Embora não seja perfeito, esperamos 
que as ferramentas que estão a ser utilizadas durante as atividades de aprendizagem remota 
estejam a ajudar os nossos alunos a manterem-se ligados aos seus professores e aos seus 
amigos. 
 
Durante estas últimas semanas de escola, continuaremos aqui para que você ajude seus filhos 
a receber a melhor educação possível enquanto navega nestes desafios sem precedentes. 
 
Mantenha-se forte e esteja bem. 
 
Sinceramente, 

 
Olga Hugelmeyer 


