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Caros Pais/Encarregados de Guarda: 
 
As Escolas Públicas de Elizabeth permanecem fechadas de acordo com a estadia do 
Governador Murphy em casa, enquanto Nova Jersey se prepara para uma potencial onda do 
vírus COVID-19 nas próximas semanas. Com isso em mente, espero que esta mensagem o 
encontre o melhor possível. Estamos todos a adaptar-nos às mudanças na forma como 
levamos o nosso dia-a-dia, especialmente no que diz respeito à procura de uma estrutura 
equilibrada para a aprendizagem, para o trabalho e para o tempo em família em casa. Embora 
tenhamos de nos manter focados nos nossos alunos e nas suas necessidades académicas em 
curso, também reconhecemos que esta situação exige que as pessoas também atendam às 
necessidades emocionais pessoais e familiares. 
 
As Escolas Públicas de Elizabeth tem trabalhado arduamente para resolver importantes 
inquéritos de alunos, membros da equipa e pais sobre os próximos passos. Estas incluem 
questões sobre apoiar os nossos alunos mais vulneráveis, fornecer refeições para crianças na 
nossa comunidade, e como os alunos mais jovens podem participar em experiências de 
aprendizagem online. Por favor, saiba que também estamos a ver como vamos abordar os 
cartões de classificação e relatórios, créditos de curso, transcrições e aplicações universitárias, 
e os eventos significativos de fim de ano como baile de prom e graduação. 
 
Com o tempo, teremos respostas para todas estas perguntas e outras. Agradecemos a vossa 
paciência e compreensão à medida que abordamos as questões dentro da nossa comunidade 
de aprendizagem e continuamos a adaptar-nos a essas questões fora do nosso controlo. 
 
Fazer progressos rumo ao nosso Plano de Aprendizagem E-Remote 
 
Antecipando que as nossas escolas podem permanecer fechadas por mais tempo, as Escolas 
Públicas de Elizabeth estão cancelando os planos para observar as férias da primavera. O 
Conselho de Educação de Elizabeth votou por unanimidade ontem à noite para continuar a 
realizar a escola praticamente terça-feira, 14 de abril, até sexta-feira, 17 de abril. É importante 
que continuemos a apoiar todos os nossos alunos com consistência. Por favor, note que o 
recreio da Páscoa será observado na sexta-feira, 10 de abril e segunda-feira, 13 de abril. A E-
Remote Aprendizagem não terá lugar nestas duas datas em cumprimento do feriado. 

A nossa equipa de instrução está a trabalhar no desenvolvimento da Fase 2 de um Plano de 
Aprendizagem E-Remote a longo prazo. O programa está em desenvolvimento há duas 
semanas e será lançado no dia 21 de abril. Os pais dos alunos do pré-escolar até ao 2º ano e os 
alunos com deficiência no grau PK-12 receberão pacotes  no correio  que incluem atividades 
instrutivas para o aluno completar enquanto a aprendizagem E-Remote está em andamento.  



 

 
 
 
 
 
Na última semana, os educadores do EPS, incluindo diretores de instrução, supervisores e 
treinadores de instrução, lideraram esta importante transição. Comprometeram-se imenso 
tempo e energia a organizar conteúdos de cursos e a conceber sessões de desenvolvimento 
profissional para ajudar a melhorar a aprendizagem remota e a comunicação entre professores 
e famílias. Na próxima semana, os nossos educadores participarão em sessões de 
desenvolvimento profissional sobre as plataformas online que serão usadas pelos professores 
para colaborar com os colegas e envolver-se remotamente com os alunos à medida que 
construímos o nosso programa de aprendizagem remota para fornecer: 
· Oportunidades de contacto virtual com colegas e professores 
· Instrução dirigida do professor 
· Atividades de trabalho independentes para complementar a instrução dos professores 
 
Portáteis 
 
Estamos a trabalhar para resolver quaisquer questões ou preocupações que possa ter em 
relação ao portátil do seu filho(a). Entre em contato conosco pelo 908-436-5051 ou pode enviar 
um e-mail helpdesk@epsnj.org se você ou alguém que conhece precisa deste apoio. 
 
Grab and Go Pequeno-Almoço e Programa de Almoços 
 
Como serviço essencial, as Escolas Públicas de Elizabeth continuam a servir refeições às 
famílias através do seu programa de pequeno-almoço e almoço. Os pacotes de refeições 
incluem almoço para o dia atual e pequeno-almoço para a manhã seguinte. O serviço de 
refeições ocorre na segunda e quarta-feira das 9h30 às 11h30 nos seguintes locais escolares: 
 
Escola 1 e 9 localizada na 250 Broadway para todos os alunos do PK-12 que vivem na escola 1& 9 zona 
Escola 28 localizada na 25 First Street para todos os alunos do PK-12 que vivem na escola 28 e 25 zona 
Escola 52 localizada na 130 Trumbull Street para todos os alunos PK-12 que vivem na escola 20 e 13 zona 
Escola 22 localizada na 612 Pulaski Street para todos os alunos do PK-12 que vivem na escola 3,4,5,14,15 e 19 
zona 
Escola 29 localizada na 919 North Broad Street para todos os alunos do PK-12 que vivem na escola 16,18,21 e 
12 zona 
Escola 23 localizada na 631-657 Westminster Ave. para todos os alunos PK-12 que vivem na escola 23 e 
27 zona 
Escola 51 localizada na 544 Pennsylvania Avenue para todos os alunos PK-12 que vivem na escola 2 e 6 
zona 
 
Por favor, note que na semana de 13 de abril a 17 de abril, o programa grab and go só 
funcionará na quarta-feira, 15 de abril. O programa de pequeno-almoço e almoço será 
encerrado na segunda-feira, 13 de abril. 
 
Obrigado mais uma vez pelo vosso apoio enquanto navegamos juntos nestes tempos 
desafiantes. Mantenham-se seguros e bem. 
 
Sinceramente, 

 
Olga Hugelmeyer 
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