
Olá Escolas Públicas de Bridgeport, 

Estou feliz em anunciar nosso plano de receber nossos alunos de volta aos prédios da escola em 

algumas semanas. Entendemos que nossos horários de ensino médio são mais complexos e, 

portanto, representam mais desafios de planejamento, dadas as atuais obrigações de saúde e 

segurança. Nossa força-tarefa de reabertura e equipes administrativas do ensino médio têm 

trabalhado diligentemente para garantir que nosso plano priorize a saúde e a segurança dos 

alunos e funcionários, mantendo um programa educacional de alta qualidade. As Escolas 

Públicas de Bridgeport reabrirão escolas em um modelo híbrido. Isso permitirá o devido 

distanciamento social entre nossos alunos, bem como proporcionar aos funcionários de nossas 

instalações tempo adequado para higienizar nossos edifícios de acordo com nossos novos 

protocolos. 
 

O cronograma híbrido será o seguinte: 

• Todos os alunos com o sobrenome começando nas  letras A-L participarão segunda e 

terça-feira 

• Todos os alunos com o sobrenome começando nas  letras M-Z participarão quinta e 

sexta-feira 

• Todos os alunos estarão em aprendizado remoto na quarta-feira 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Sobrenome dos 
alunos A-L na escola 
Controle remoto M-Z 

Sobrenome dos 
alunos A-L na escola 
Controle remoto M-Z 

Todos os grupos de 
alunos aprendizado 

remoto com 
professores 

Sobrenome dos 
alunos M-Z na escola 

A-L Remoto 

Sobrenome dos 
alunos M-Z na escola 

A-L Remoto 

 

Horário híbrido para alunos com IEP 

• Todos os alunos com IEP podem participar durante todos os 4 dias 
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

TODOS OS Alunos 
com IEP 

TODOS OS Alunos 
com IEP 

Todos os grupos de 
alunos aprendizado 

remoto com 
professores 

TODOS OS Alunos 
com IEP 

TODOS OS Alunos 
com IEP 

 

Cronograma Híbrido para estudantes ESL/Bilíngue 

• Todos os alunos que recebem serviços de ESL ou Bilíngue podem participar durante 

todos os 4 dias 



Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

TODOS OS Alunos 
ESL/Bilíngue 

 

TODOS OS Alunos 
ESL/Bilíngue 

 

Todos os grupos de 
alunos aprendizado 

remoto com 
professores 

TODOS OS Alunos 
ESL/Bilíngue 

 

TODOS OS Alunos 
ESL/Bilíngue 

 

 


