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Caros Pais e Guardiões, 
 
Gostaria de aproveitar este momento para, mais uma vez, reconhecer os nossos 
administradores, professores, funcionários pelo seu empenho em proporcionar 
excelentes oportunidades educativas, apesar dos desafios que temos sofrido neste 
anoletivo.  As nossas famílias escolares têm sido parceiros valiosos na aprendizagem à 
distância e juntos garantimos que a instrução prosseguiu durante os últimos meses do 
ano letivo. Como sempre, estamos gratos ao nosso Conselho de Educação pelas muitas 
horas de serviço voluntário prestado à nossa comunidade. Finalmente, os esforços dos 
nossos muitos parceiros, incluindo todos os PTO  escolares  por terem  prestado um 
apoio importante aos alunos, escolas e distrito e agradecemos-lhes. 
 
Por favor, saiba que como um distrito escolar, ainda estamos trabalhando duro para 
garantir que os estudantes e os  funcionários são apoiados e estamos a planear o 
máximo possível, tendo em conta as condições incertas que as nossas escolas, as 
nossas comunidades e o nosso estado enfrentam. 
 
Escola de verão 
 
Com o anúncio do Governador Murphy na sexta-feira, 12 de junho, foram emitidas 
orientações para a escola de verão, incluindo o Ano Letivo Alargado (Extented School 
Year), com a opção de permanecer remoto. Tivemos a oportunidade de rever as 
orientações fornecidas pelo Estado para protocolos de segurança e saúde, envolver-se 
em conversas com colegas em todo o Condado de Union, participar em 
reuniões/webinars informativos a nível estatal e nacional, e administrativamente 
discutir o melhor caminho para todos os nossos funcionários e alunos. 
 
Foram consideradas as seguintes áreas aquando da tomada desta decisão: 

• Disponibilidade de EPI e de medicamentos necessários 
• Disponibilidade e estado de saúde dos nossos colaboradores para poderem 

participar em programas presenciais 
• Transporte seguro dos nossos alunos 
• A capacidade do nosso aluno de se envolver em segurança no distanciamento 

social, no uso de máscaras e na participação geral nas diretrizes gerais de saúde 
 



 

Como resultado, as Escolas Públicas de Elizabeth vão oferecer praticamente todos os 
programas escolares de verão. 
 
 
 
Os nossos programas de escolas virtuais de verão começarão no dia 6 de julho,   
conforme descrito abaixo: 
Os alunos em graus 3-12 vão assistir de 6 de julho a 6 de agosto os seguintes 
programas 

• Verão de Apoio ao Estudante Virtual 
• Programa de Verão de Realização Virtual 
• Remediação da Escola Colegial Virtual 
• Programa Virtual de Recuperação de Crédito de Aprendizagem APEX 
• Intervenções de Literacia Virtual grau 3 
• Enriquecimento Virtual ESL (6 de julho a 30 de julho) 
• Programa Virtual ESY PK-12 (Este programa inclui serviços relacionados e 

programação educacional) 
 
 
Os alunos em graus K-2 participarão de 13 de julho a 13 de agosto os seguintes 
programas: 

• Verão de Apoio ao Estudante Virtual 
• Intervenções de Alfabetização Virtual 
• Enriquecimento Virtual ESL (13 de julho a 30 de julho) 

 
Informamos que os nossos diretores vão notificar os pais dos alunos que serão 
obrigados a frequentar os nossos programas escolares de verão por e-mail e/ou 
telefone. 
 
Lembretes 
 Novo Registo de Estudantes - Inscrição Online em www.epsnj.org 
 Aceitação Dotada e Talentosa – Portal dos Pais – 30 de junho de 2020 
 Escola 8 Lotaria Aceitação  - 15 de julho de 2020 
 Aceitação Pré-escolar - Portal dos Pais - 15 de julho de 2020 
 Colocação/Aceitação do Ensino Médio – Portal dos Pais – 15 de julho de 2020 

 
 
Obrigado pela sua compreensão antecipada enquanto navegamos para educar e apoiar 
os seus filhos durante estes tempos sem precedentes. 
 
Fiquem seguros e fiquem bem. 
 

 
Olga Hugelmeyer 
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