
ESCOLAS PÚBLICAS BRIDGEPORT 

Regresso seguro à Instrução Presencial e Continuidade do Plano de Serviços 

2021-22 

Declaração distrital: 

As Escolas Públicas de Bridgeport têm-se  comprometido com um Plano de Reabertura que foi 

prático e reativo às necessidades dos alunos, funcionários e da comunidade, seguindo    os 
parâmetros  enunciados  em  Adapt, Advance, Achieve: Connecticut's Plan to Learn and Grow 
Together. Seguir o nosso plano permitiu-nos trazer  todos os  alunos do PK-12 de volta para a 
aprendizagem presencial a tempo inteiro em abril de 2021. 

We estão  em excelente  posição para um retorno seguro para o ano letivo 2021-2022. 
Atualmente, estamos a planear um retorno total em  setembro, enquanto  continuamos a  
aderir  a quaisquer requisitos locais, estaduais e federais em curso, como fizemos durante oano 

letivo de2020-21.   

Estratégias de Mitigação: 

As estratégias seguem a orientação do Estado atual do Connecticut e podem mudar como 

resultado de atualizações.  

A partir de setembro de 2021, as Escolas Públicas bridgeport vão implementar as seguintes 
medidas de mitigação:  

● A utilização da máscara para configurações interior e exterior seguirá as diretrizes do
Connecticut DPH/CDC
● O distanciamento social de 3 pés será mantido sempre que possível
● Os alunos estarão em coortes sempre que possível
● A ventilação será monitorizada continuamente para garantir o fluxo de ar necessário
● As escolas serão limpas e higienizadas de acordo com os procedimentos atuais
● O rastreio de contato será realizado se aplicável, em cooperação com a Bridgeport DPH
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● Clínicas de vacinação serão publicitadas através de plataformas de mensagens escolares 
● O Distrito manterá protocolos e políticas de saúde e segurança para apoiar as necessidades 
individuais dos alunos e funcionários 
  

 

 

Modelo de aprendizagem:  

A partir de setembro de 2021, as Escolas Públicas de Bridgeport vão implementar um modelo 

de aprendizagem presencial. 

A aprendizagem dos alunos será apoiada com: 

● Rastreio emocional social contínuo e apoio de aconselhamento 
● Avaliação das  necessidades dos alunos para competências de nível de nota e aceleração da 
instrução, com apoio adicional de tutoria, conforme necessário 
● Grau colaborativo e trabalho de departamento para alinhar a instrução em apoio às 
necessidades de aprendizagem dos alunos  
 
Recursos Adicionais:  

Plano de Reabertura de Escolas Públicas de Bridgeport  

Este plano  foi originalmente criado em julho de 2020 e submetido à aprovação do 
Departamento de Educação do Estado do CT.   Ele descreve o nosso regresso seguro à escola, 
em conformidade com todas as estratégias necessárias de mitigação da saúde e segurança.  
Atualizámos o plano para refletir as informações atuais sobre saúde e segurança do CDC, CDPH 
e BDPH. Continuaremos a rever e atualizar, se necessário, o nosso plano de seis em seis meses. 
 
Pedimos que forneça comentários a este plano https://www.bridgeportedu.net/comment 

 

Obrigado, 

Michael J. Testani 
Superintendente  

https://www.bridgeportedu.net/comment

