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Dia 30 de junho de 2020 
  
Estimadas escolas públicas de Bridgeport, 
  
Devido aos esforços positivos para manter a Covid-19 debaixo de control em Connecticut, o governador anunciou 
um plano para a reabertura das escolas no outono. A reabertura das escolas presentemente pode ser alcançada 
com sucesso baseado nos dados de saúde atuais. O governador de Connecticut determinou que podemos 
frequentar a escola normalmente  em agosto, mas nós temos que estar preparados para modificar os planos 
conforme necessário. Temos que proveitar o tempo de instrução presencial após o período atual de interrupção é 
fundamental para o bem-estar acadêmico e emocional de nossos alunos. No entanto, dada a incerteza do 
planejamento para a reabertura daqui a alguns meses, o BPS deve estar preparado para modificar nosso modelo 
de reabertura para apoiar uma reabertura parcial se os dados de saúde pública mudarem. 
  
O BPS quer 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. Estamos no processo de examinar nossas instalações escolares para fazer todas as mudanças 
necessárias para atender a todas as regras estabelecidas de saúde e segurança. Implementaremos todas as 
medidas necessárias para proteger nossos alunos, funcionários e famílias quando começarmos a voltar à escola. 
  
As escolas públicas de Bridgeport planejam reabrir, as considerações são fundamentadas nos seguintes 
princípios: 
  
1. Salvaguarda da saúde e segurança dos alunos e funcionários. 
2. Permitindo a todos os alunos a oportunidade de retornar às salas de aula em tempo integral a partir do outono. 
3. Acompanhamento das populações escolares e, quando necessário, cancelamento de aulas para conter a 
propagação do vírus. 
4. A equidade, o acesso e o apoio aos nossos alunos e à comunidade à medida que emergimos dessa ruptura 
histórica para a educação de nossos alunos. 
5. Fomentar uma forte comunicação com todas as nossas famílias, educadores e funcionários. 
6. Tomar decisões sobre a reabertura considerando os desafios para a segurança física e o bem-estar 
socioemocional de nossos alunos quando eles não estão na escola. 
  
Eu entendo que há muita ansiedade sobre a reabertura segura das escolas no outono. Pode parecer uma tarefa 
assustadora neste momento, mas 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. Eu antecipo 
muitas perguntas à medida que nos aproximamos da nossa reabertura. À medida que desenvolvemos nosso plano, 
divulgaremos informações mais definitivas. Estamos plenamente cientes das implicações de cada decisão e 
seremos atenciosos  em nosso planejamento sabendo que temos uma enorme responsabilidade de garantir a 
saúde e a segurança de mais de 24.000 alunos e funcionários. Tenha um verão feliz e saudável. 
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