
Queridos alunos, pais e famílias:  

Como sabem, houve acontecimentos de alto significado nos últimos dias. Esforços estão sendo feitos para 
combater o Covid-19. O Governador Lamont fechou todas as escolas até 31 de março. De forma a dar 
continuidade ao ensino diario para cada aluno, estamos implementando um plano de ensino . Esta 
iniciativa apoiará o aprendizado contínuo quando os alunos estiverem em casa da escola. O programa nos 
permitirá proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizagem independente em dias de fechamento 
de emergência com o entendimento de que o dia não precisará ser adicionado ao calendário em junho. O 
programa será iniciado na segunda-feira, 23 de março de 2020. Abrangerá o aprendizado independente 
para todos os alunos até o fechamento atual de 31 de março.  

Enquanto os alunos estiverem em casa, nestes dias,  são convidados a se engajar em uma aprendizagem 
independente, usando seu tempo para aplicar as habilidades e conhecimentos em que têm trabalhado em 
suas salas de aula. Incluídos neste livreto estão os seguintes:  

Listas/Menu de atividades de aprendizagem cuidadosamente elaborados por equipes de professores e 
profissionais de currículo para os dias em que estivermos fechados. Essas atividades representam diversas 
áreas de conteúdo e níveis de dificuldade, e visam apoiar a criatividade, o pensamento inovador, o bem-
estar pessoal e a consciência social.  

Algumas atividades referem-se a uma planilha separada. Estes itens são destacados em vermelho e 
contêm um número de referência (por exemplo, "1-A") que pode ser encontrado na parte superior de cada 
anexo. Todos os anexos foram fornecidos em pacotes estudantis, e também estão disponíveis no site.  

Depois que cada atividade for concluída, verifique a caixa no quadrado de atividades. Os alunos devem 
trazer o menu (assim como quaisquer outras planilhas ou papéis) de volta para a escola para compartilhar 
com seu professor em 1º de abril. Caso precisemos permanecer fechados, teremos outras atividades de 
aprendizagem independentes postadas no site e prontas para retirada em 1º de abril.  

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com os professores do seu filho. Para sua 
conveniência, todas as informações estarão disponíveis em nosso site distrital a partir de quinta-feira, 19 
de março. Cópias impressas estarão disponíveis na escola do seu filho na segunda-feira, 23 de março. Os 
alunos com IEP's terão pacotes individuais prontos para serem recolhidos nas escolas na segunda-feira 
também.  

Sua parceria contínua para ajudar as escolas públicas de Bridgeport a desenvolver programas e atividades 
significativas para nossos alunos é sempre apreciada!  

Sinceramente,  

Michael J. Testani  

Superintendente 

 

 


