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Caros Pais e encarregados de educação, 

Na reunião de ontem à noite do Conselho de Educação elizabeth, tive o prazer de 
apresentar um plano que reabrirá fisicamente as escolas para as nossas famílias que 
escolhem a opção de Aprendizagem presencial para os seus filhos. À medida que 
continuamos a monitorizar os nossos dados locais de saúde, estamos otimistas de 
que poderemos começar a trazer grupos selecionados de estudantes de volta num 
modelo de aprendizagem presencial na segunda-feira, 19 de Abril de 2021. Os alunos 
adicionais começarão a regressar no dia 26 de Abril de 2021.  

Sabemos também que o modelo de Aprendizagem presencial não se adequa às 
necessidades de cada família ou aluno. Por isso, as famílias podem ainda optar por 
ter as crianças  a frequentar a escola no modelo 100% virtual para o resto do ano 
letivo.   

À medida que avançamos para a reabertura, a segurança da nossa comunidade 
escolar continua a ser a nossa prioridade. Para tal, o nosso plano de saúde e 
segurança irá orientar muitas das nossas práticas e procedimentos. Para agendar 
corretamente cada aluno, o distrito solicita que as famílias completem o seguinte 
inquérito em https://links.epsnj.org/i85k5mj2  antes das 8:00 p.m. na quarta-feira, 
24 de Março, para indicar a sua preferência de aprendizagem para o seu 
filho/filhos. Só precisará de completar um inquérito por família.  

 

Pode escolher entre as seguintes opções para o seu filho/filhos:  

 
Primeira Opção: 

o Presencialmente (Dois dias por semana definidos como segunda/terça ou 
quinta/sexta-feira) com quartas-feiras alternadas) OU 

Segunda Opção: 
o 100% Virtual (Cinco dias por semana) 

 

https://links.epsnj.org/i85k5mj2


 

 

 
 
 
Modelo presencial: 
De forma a cumprir as diretrizes do CDC, todas as salas de aula têm um número 
máximo de alunos de acordo com um distanciamento social de 1,80m, conforme 
necessário. Como resultado, os alunos serão colocados em dois grupos por sala de 
aula: Grupo A e Grupo B.  
 
Horário: Pre-K – Grau 8: 8:20 am – 12:39 pm 
Horário:  Graus 9 – 12: 7:30 am – 12:22 pm 
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As primeiras informações são fundamentais para o planeamento de muitas partes do 
nosso programa escolar, incluindo protocolos de distanciamento social. A informação 
que nos fornece ajudar-nos-á a planear de forma mais eficiente o que está por vir. Se 
não responder ao formulário de preferência, o seu aluno será automaticamente 
designado para a  Aprendizagem presencial. 

O nosso guia de plano de reabertura atualizado pode ser encontrado aqui. Pode aceder 
a informações relativas às extensas medidas de proteção que foram implementadas para 
tornar o regresso à escola seguro para as crianças.  

As Escolas Públicas de Elizabeth continuam fortemente empenhadas em educar os 
nossos alunos com saúde, bem-estar e segurança como principal preocupação. 
Continuaremos a proporcionar a todos os alunos a melhor experiência educativa 
possível, com o apoio académico e social-emocional que precisam de aprender nestes 
tempos desafiantes. 

Continuaremos a comunicar regularmente sobre o nosso plano de reabrir as Escolas 
Públicas de Elizabeth. 

Sinceramente, 
 

 
Olga Hugelmeyer   

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epsnj.org%2Fcms%2Flib%2FNJ01912667%2FCentricity%2FModuleInstance%2F7312%2F3-18-21EPSReopeningPlanGuidebook.pdf&data=04%7C01%7Chugelmol%40epsnj.org%7Cfe066b296ebd4bb65eb708d8eb1dc715%7C3d88f2c5fd154fd991ed90d7691a362f%7C0%7C0%7C637517860422994952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WDgFxdoPx4K7RDZoluiWhCiJVEJXDzybirMKU0lQXsU%3D&reserved=0

