
 
 

Escolas Públicas de Bridgeport 

Perguntas sobre a reabertura das escolas para Outono 2020 

  
1. Porque é que Bridgeport não está funcionando em um horário híbrido para estudantes 
PreK-8 como os outros distritos? A partir de hoje, temos 55% de nossas famílias 
respondendo que querem mandar seus filhos para a escola para aulas presenciais. Isso 
reduz o número de alunos em todas as nossas salas de aula pela metade. Se tivermos um 
aumento substancial no número de alunos que frequentam pessoalmente a qualquer 
momento, mudaremos para um híbrido nessas escolas, se necessário. 
  
2. Máscaras serão fornecidas ou preciso enviar uma máscara para meu filho?   As famílias 
podem mandar seus filhos para a escola com uma máscara; no entanto, forneceremos aos 
alunos e funcionários máscaras todos os dias, se necessário. Se as máscaras ficarem 
molhadas ou sujas durante o dia, os alunos receberão outra máscara. Sem limite. 
  
3. Como é que o meu filho vai usar uma máscara o dia todo? Os alunos são obrigados a 
usar uma cobertura para a cara quando estão na escola. No entanto, as escolas estão a 
planejando um horário para recreio para todas as aulas de PreK-8  e tempo adicional para 
sair, fazer pausas e se mover. Os professores também fornecerão aos alunos pausas 
frequentes de máscaras ao longo do dia. 
  
4. A higiene adequada é fundamental para impedir a propagação do Covid-19. O meu 
filho terá acesso a limpeza frequente das mãos durante o dia? Sim, todos os alunos terão 
pausas frequentes no banheiro para lavagem das mãos, e tambem acesso a desinfetante 
para as mãos em todas as áreas da escola, incluindo todas as salas de aula e mesas. 
  
5. O que é que Bridgeport vai fazer sobre escolas que esquentam em setembro? Se 
tivermos um período de tempo quente quando começarmos o ano letivo, as escolas 
públicas de Bridgeport estão preparadas para dispensar os alunos cedo ou cancelar as aulas 
nessas escolas. 
  
6. Como funcionará o aprendizagem remota se essa é a opção que escolhi para o meu 
filho? O distrito montou uma guia completo de expectativas para que a aprendizagem 
remota seja bem 
sucedido. https://www.bridgeportedu.net/site/Default.aspx?PageID=15716 
  
7. Os edifícios serão limpos diariamente para garantir a saúde e a segurança? Sim, temos 
uma lista de verificação que todos os funcionários das instalações escolares precisarão usar 
diariamente para garantir que as escolas sejam seguras para alunos e funcionários. Teremos 
banheiros limpos com frequência durante todo o dia letivo utilizando funcionários extras 
realocados dos turnos da noite. 
  

Manter as escolas limpas e higienizadas vai ser preciso esforço coletivo. O BPS adquiriu 
uma grande oferta de lenços higiênicos para que alunos e funcionários limpem áreas de 
trabalho com frequência durante todo o dia escolar. Teremos alunos limpando mesas e 

cadeiras enquanto transitam pelo prédio da escola. 

https://www.bridgeportedu.net/site/Default.aspx?PageID=15716

