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17 de julho de 2020 

Como todos sabem, o Governador  Lamont  anunciou  que todas as escolas públicas de Connecticut reabrirão no outono. 

Sei que isso causou muita preocupação e levantou muitas questões. Asescolas de abertura de e-a. R pessoalmente 

podem ser alcançadas com sucesso com base nos dados de saúde atuais. Connecticut determinou que é apropriado 

planejar uma abordagem consistente ao cronograma operacional, mas estaremos preparados para modificar os planos 

conforme necessário. Maximizar o tempo de instrução presencial após o período atual de interrupção é fundamental 

para o bem-estar acadêmico e emocional de nossos alunos.  É importante mencionar que as escolas não serão como as 

conhecemos há um período de tempo, mas a educação e o bem-estar de nossos alunos não mudaram. O BPS  precisa 

que todas as famílias preencham a pesquisa de rees aberto para melhor orientar nosso planejamento. Essas informações 

são fundamentais para abrir nossas escolas com segurança.  

O BPS está empenhado em garantir a saúde e a segurança de nossos alunos e funcionários enquanto planejamos nosso 

retorno aos prédios escolares.  Tomaremos fortes estratégias de mitigação para reabrir nossas escolas de forma segura e 

responsável. Nósexaminamos  nossas instalações escolares  e fizemos  todas as mudanças necessárias para atender 

todas as diretrizes estabelecidas de saúde e segurança. Implementaremos todas as medidas necessárias para proteger 

nossos alunos, funcionários e famílias quando começarmos a voltar à escola.   

Entendo a ansiedade de todos em torno da reabertura segura das escolas no outono. Embora eu possaparecer uma 

tarefa assustadora neste momento, estou confiante de que o BPS estará preparado para receber nossos alunos, famílias 

e funcionários de volta a um ambiente de aprendizagem seguro e positivo. As escolas certamente serão diferentes do 

que eram antes de 12 de março de 2020, quando fechamos para o restante do ano letivo.  Convocamos uma Força-

Tarefa de Reabertura de Outono para desenvolver um plano que fornecerá a todos os alunos um programa educacional 

e emocional social significativo. A Força-Tarefa de Reabertura de Outono tem trabalhado incansavelmente para 

desenvolver um plano que atenda às diretrizes de saúde e segurança do Estado de Connecticut. A Força-Tarefa De 

Ressarcimento de Outono tem sido muito pensativa e deliberada em  seu  planejamento,,  sabendo que temos uma 

enorme responsabilidade de garantir a saúde e a segurança de mais de 24.000 alunos e funcionários. Estou confiante de 

que alcançamos nosso objetivo com nosso plano "Bem-vindo de Volta Bridgeport". O Plano será submetido ao Estado 

até oprazo final de 24de  julho. Uma vez aprovado, ele será postado no site das Escolas Públicas de Bridgeport para 

visualização pública.  

Sinceramente 

Michael J. Testani 
Superintendente de Escolas 
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