
 
Uma mensagem importante da Presidente do Conselho de Educação de Elizabeth, Diane Barbosa. 

Estamos contigo EPS. 

 Cuidamos de cada um dos nossos alunos que sentimos a sua falta e a aprendizagem DEVE CONTINUAR. 

Em nome do Conselho de Educação de Elizabeth, queremos que saiba que estamos trabalhando todos os dias para fornecer os 
recursos para a nossa Administração, funcionários e estudantes durante este tempo sem precedentes. 

Enviamos amor, orações e força a todas as nossas famílias, mas especialmente aos nossos colaboradores heróies que passaram 
nestes tempos difíceis. 

É tão importante continuar a reconhecer a nossa comunidade de aprendizagem e tudo o que foi conseguido ao longo destas 
últimas semanas sem precedentes. 

Primeiro, quero reconhecer as nossas Famílias, pais lá fora pelo tremendo esforço que fizeram para ajudar os seus filhos, os 
nossos filhos continuam a aprender enquanto estamos em casa. 

A todos os alunos e às suas famílias, só quero dizer BRAVO pelos seus esforços na nossa aprendizagem e-remota. Tens feito um 
trabalho maravilhoso e eu e o resto do conselho estamos super orgulhosos de cada um de ti. Mesmo naqueles dias difíceis de 
login, atribuições ou pacotes .. Mantenham o ânimo e continuem o grande trabalho! 

A todos os membros da equipa, incluindo a administração central, os nossos supervisores de instrução, os nossos diretores, 
membros do CST, a nossa equipa de apoio, a equipa de armazéns, os membros do serviço alimentar, os nossos enfermeiros, o 
nosso pessoal operacional, e especialmente os nossos PROFESSORES, gostaria de expressar a minha profunda gratidão pelos 
sacrifícios e esforços extraordinários que todos fizeram para manter os nossos alunos aprendendo, empenhados e crescendo. A 
nossa comunidade tem tanta sorte em ter pessoas tão dedicadas que estão tão empenhadas na EXCELÊNCIA. Não posso 
agradecer-lhe o suficiente por tudo o que está a fazer para garantir que a educação continue aqui em Elizabeth.  A nosa 
Superintendente, obrigado pela sua dedicação e amor pelo nosso distrito e por todos os seus membros, especialmente os 
nossos alunos. 

Também quero reconhecer que abril é mês de consciencialização do autismo, algo que me é caro. Por favor, saiba que cada 
uma das nossas crianças necessidades especiais são tão especiais. Preocupamo-nos verdadeiramente com os seus sucessos e 
pensamos neles não só durante o mês de abril, mas sempre. 

Falando em nome do Conselho de Educação de Elizabeth e dos membros da equipa das Escolas Públicas de Elizabeth: “As 
conversas não são canceladas. Aprender não é cancelado. O amor não é cancelado e, mais importante ainda, a Esperança não 
é cancelada.”   

Algumas das maiores tradições espirituais do mundo celebram feriados importantes nos próximos dias. Comum entre essas 
tradições é uma celebração da esperança. 

À medida que continuamos a experimentar estas circunstâncias únicas. Quero agradecer-lhe pelo seu apoio e por mostrar 
porque Elizabeth é uma comunidade tão especial.  Como nos lembramos daqueles que perdemos as nossas dores de coração, 
as nossas sinceras condolências. 

Somos mais fortes quando estamos JUNTOS, e juntos vamos ter sucesso e ultrapassar estes tempos difíceis. 

És forte, És duro, És amado, Não estás sozinho, Você é Apoiado, Você é incrível, És corajoso, Vocês são os membros da nossa 
equipa, nossos professores, pais, nossos alunos, És o Coração das Escolas Públicas de Elizabeth. 

Vamos continuar a aprender. Mantenha-se forte. Fique bem.  

Deus te abençoe. Deus abençoe as Escolas Públicas de Elizabeth. 

 

-Diane Barbosa 

A sua Presidente do Conselho de Educação de Elizabeth 2020 

 

 


