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Queridos pais e Guardiões: 

 

O distrito da escola pública de Elizabeth está animado para oferecer aos nossos alunos um programa de 

enriquecimento pós-escolar em todas as escolas primárias programadas para começar em 12 de novembro 

de 2019. O programa é projetado para ampliar as oportunidades de aprendizado para nossos alunos 

através de experiências de enriquecimento e apoio acadêmico.  Este programa envolve os alunos em 

atividades criativas adaptadas para atender às necessidades acadêmicas, físicas e emocionais dos alunos. 

 

As ofertas variam por escola, dependendo das necessidades e interesses dos alunos. O programa de 

enriquecimento pós-escola oferece uma variedade de atividades por uma hora por dia na terça, quarta e 

quinta-feira de cada semana até 8 de abril de 2020.  Adicional após o programa escolar ofertas serão 

disponibilizadas em todas as escolas primárias do título I para  incluir: 

 

Programa de Álgebra I pós-escola por uma hora por dia na terça, quarta e quinta-feira de cada semana de 

10 de dezembro de 2019 a 8 de abril de 2020; 

 

Aprendizagem social-emocional após o programa escolar por uma hora por dia na terça, quarta e quinta-

feira de cada semana de 14 de janeiro de 2019 a 14 de maio de 2020; 

 

Programa pós-escola de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) após a escola por uma hora 

por dia na terça, quarta e quinta-feira de cada semana, de 21 de abril de 2019 a 14 de maio de 2020; 

 

Sessões de grupos pequenos sociais-emocionais com conselheiros orientadores e assistentes sociais após 

o programa escolar por uma hora por dia na terça, quarta e quinta-feira de cada semana, de 3 de dezembro 

de 2019 a 14 de maio de 2020 (dois dias por semana). 

 

Expandimos nossas ofertas neste ano letivo incluir atividades em alfabetização, matemática, artes cênicas, 

artes visuais, educação física, STEM e suportes sociais/emocionais. As escolas determinam as atividades 

oferecidas com base nos dados de desempenho, nos pontos fortes do professor, no tema da escola e/ou 

nos pedidos dos alunos.  A fim de selecionar as ofertas, o pessoal da escola exige tempo suficiente para 

aprender as necessidades e interesses de seus alunos. Este processo assegura uma experiência de 

aprendizagem positiva para os nossos alunos, inspirando-os a alcançar a excelência. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

Olga Hugelmeyer 


