


Lembrete para pais da primeira infância

2

Pais de PK 3
Como um lembrete para todos os nossos pais, a nossa Divisão da Primeira Infância carregou as colocações 
pré-escolares cartas para o portal dos pais na sexta-feira, 31 de julho. Pedimos aos nossos pais que aceitem 
ou recusem a colocação iniciando sessão no Portal dos Pais da PowerSchool.

Uma vez aceite a Colocação pré-escolar, você será contactado e 
fornecida com uma data e hora para pegar o dispositivo de computador do seu filho.

Pais de PK 3 e PK 4
Os pais receberão um telefonema da nossa Divisão de Tecnologias Informacionais com uma nomeação 
data e hora para pegar o dispositivo portátil. Os pais poderão pegar o dispositivo portátil
com o mínimo de contacto e sem ter de aceder às nossas escolas. Por favor, lembre-se de usar a sua 
máscara facial e exercício adequada distanciamento social à chegada. 

Datas de Distribuição Escola

17 de Agosto a 21 de Agosto Escola1, 2,4,5,6,7,12,

24 de Agosto a 28 de Agosto Escola 16,18,19,21,50,51,52

31 de Agosto a 4 de Setembro Escola22,23,26,27,28,29,30



Os pais receberão um telefonema da nossa Divisão 
de Tecnologias Informacionais com data e hora 
marcada para pegar o dispositivo portátil. 

Por favor, lembre-se de usar a sua 
máscara facial e exercer um 
distanciamento social adequado à 
chegada. 3

Datas de Distribuição Escola Graus

10 de Agosto a 14 de Agosto Escola 1, 2 & 9 K,1,2

17 de Agosto a 21 de Agosto Escola 1, 2 & 9 3

17 de Agosto a 21 de Agosto Escola 3,4,5,6,7,8,12,13 K,1,2,3

24 de Agosto a 28 de Agosto Escola 14,15,16,18,19,20,21 K,1,2,3

31 de Agosto a 4 de Setembro Escola 22,23,25,26,27,28,29,30 K,1,2,3



Lembrete para famílias com necessidades 
especiais
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A programação para a distribuição centralizada do Dispositivo de Computador de Serviços Especiais é a seguinte: Os 
pais receberão uma chamada da nossa Divisão de Serviços Especiais com data e hora marcada para recolher o seu 
dispositivo portátil. 

Como um lembrete a todos os nossos pais, estamos oferecendo aos nossos alunos elegíveis 
Serviços Relacionados para a Fala, Terapia Ocupacional e Fisioterapia presencialmente 
em três locais centralizados.

Pedimos que os nossos pais completem uma breve pesquisa sobre o Portal dos Pais da Escola PowerSchool
indicando a sua preferência por continuar a receber serviços relacionados remotamente ou presencialmente. 

Datas de Distribuição Escola

24 de Agosto a 28 de Agosto Escola 28,29,30

Os pais poderão pegar no dispositivo portátil com o 
mínimo de contacto e sem terem de aceder às nossas 
escolas. Por favor, lembre-se de usar a sua máscara facial 
e exercer um distanciamento social adequado à chegada. 
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Data: 25 de Agosto de 2020 

Hora: 9:00 da manhã

Localização: Williams Field

SALVAR A DATA !!!
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Boas-vindas à nossa 
Nova Turma de 
2020-2021!
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Academia Virtual dos Pais
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• Portal dos Pais

• Office 365 Iniciar sessão e visão geral

• Equipas de conferência e partilha de web-conferencing

• Resolução básica de problemas wi-fi e ligação à rede Wi-Fi

• Class Link

• Unified Classroom login, navegação e como submeter o trabalho dos estudantes

• Cibersegurança

• Competências informáticas básicas

• Microsoft Tradutor para melhorar a comunicação para pais cujo primeiro idioma não 
é inglês

Começam os 
workshops

a semana de 24 
de Agosto
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Último dia para o verão 
Grab & Go 
Programa de Pequeno-
Almoço & Almoço 

Segunda, Agosto 31, 2020

Informações necessárias:

 Nome dos pais/guardiões 
 Frequenta a escola
 Número de identificação da criança



Programa Grab & Go  Pequeno-Almoço
e Almoço
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Programa Federal de Pequeno-Almoço e Almoço estará disponível em TODOS os locais 
escolares das 12:30 às 14:30 início:

Quinta, setembro 10, 2020  - Grab & Go incluirá 2 Pequenos-Almoços e 1 Almoço:
• Pequeno-Almoço & Almoço para sexta-feira, 11 de setembro de 2020 
• Pequeno-Almoço para segunda, setembro 14, 2020

Segunda, setembro 14, 2020 - Grab & Go incluirá 2 Pequenos-Almoços e 2 Almoços:
• Almoço para segunda-feira, 14 de setembro de 2020 
• Pequeno-Almoço & almoço para terça-feira, 15 de setembro de 2020
• Pequeno-Almoço para quarta-feira, 16 de setembro de 2020

Quarta, 16 de setembro de 2020 – Grab & Go incluirá 3 Pequenos-Almoços e 3 Almoços:
Almoço para quarta-feira, 16 de setembro de 2020 
• Pequeno-Almoço & almoço para quinta-feira, 17 de setembro de 2020
• Pequeno-Almoço & almoço para sexta-feira, 18 de setembro de 2020
• Pequeno-Almoço para segunda-feira, 21 de setembro de 2020

Horário do Ano Letivo 2020-2021: Segundas e Quartas
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Registe o seu aluno 
online para o ano 
letivo 2020-2021!

Visita www.epsnj.org 
e clique no ícone de 
registo on-line
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