CONSELHO DE EDUCAÇÃO
City Hall ‐ 45 Lyon Terrace
Bridgeport. Connecticut 06604
(logo)

Doutora ARESTA L. JOHNSON
Superintendente das Escolas
MEMBROS DO CONSELHO

"Alterando o Futuro e Alcançando a Excelência Juntos "

JOHN R. WELDON
Presidente

MARIA PEREIRA
DENNIS BRADLEY, ESQ.
BEN WALKER
SYBIL ALLEN

HERNAN ILLINGNWORTH
Vice‐presidente
JESSICA MARTINEZ
Secretária

MEMBROS DO CONSELHO cont.

JOSEPH SOKOLOVIC
CHRIS TAYLOR
CONVERSA COMUNITÁRIA DE SEGURANÇA ESCOLAR
ESCOLA CESAR BATALLA
7de Março de 2018 @ 5:30 H.

2 de Março de 2018

Exma. Família das Escolas Públicas de Bridgeport,
O trágico tiroteio na escola na Flórida causou uma grande variedade de emoções como medo, descrença, luto e tristeza. As nossas
escolas são um refúgio onde os alunos devem ser capazes de aprender, crescer e desenvolver‐se sem se preocuparem ou ter medo.
Durante estes tempos de incerteza, é fundamental que as escolas, os pais, a equipa e as partes interessadas da comunidade
permaneçam inabaláveis e sempre vigilantes nos seus esforços para garantir a segurança das comunidades escolares.
A educação define‐se "como uma experiência edificante" e o nosso objetivo é criar indivíduos que sejam culturalmente e civicamente
recetivos e capazes, contribuindo como membros para a nossa sociedade, onde têm uma voz, que é respeitada. Os inspiradores estudantes
da Flórida foram impulsionados para o ativismo e a sua força, coragem e resiliência durante este momento inquietante no nosso país em
relação à violência escolar tem sido surpreendente. Estudantes de todo o país organizaram uma Greve da Escola Nacional para o dia 14 de
março às 10:00 da manhã para reconhecer e honrar as 17 vítimas que perderam a vida na Flórida. A BPS planeia apoiar os jovens e
funcionários, ao mesmo tempo que mantém a segurança como a sua prioridade chave. As escolas secundárias trabalham com os conselhos
escolares na melhor abordagem para permitir que as vozes dos nossos alunos sejam ouvidas e respeitadas durante esse período. Também
iremos apoiar assembleias de estudantes e incentivar os alunos a redigirem cartas dirigidas aos nossos políticos, onde destacam as suas
preocupações face à segurança escolar.
Juntamente com a Equipa de Gestão de Emergências da Cidade de Bridgeport e o Departamento de Polícia de Bridgeport, respondemos
rapidamente a todos e quaisquer comentários nas redes sociais que possam ser entendidos como ameaça à segurança e ao bem‐estar dos
alunos e/ou funcionários. Como tal, pedimos que qualquer possível ameaça seja reportada diretamente ao Departamento de Polícia de
Bridgeport e aos funcionários da escola... se ouvir/vir algo, diga. Estamos constantemente reiterando essa mensagem junto dos nossos alunos
e precisamos da sua ajuda em casa.
 Assegure as crianças de que estão seguras e converse com o seu filho sobre os recentes incidentes locais e nacionais.
Explique que sentimentos como tristeza, raiva, deceção e medo podem ser respostas normais às tragédias, tanto em crianças
e adultos.
 Saiba quais os websites e redes sociais que o seu filho usa e leia os seus comentários, saiba quem seguem, assim como
aqueles que os seguem.
 Sublinhe que uma ameaça não deve ser menosprezada e que existem graves consequências

 Observe as mudanças no comportamento do seu filho e procure ajuda se ele precisar de auxílio para lidar com a ansiedade
ou para se sentir seguro.
 Fale abertamente com os seus filhos e incentive‐os a falar consigo ou com outro adulto, caso tenham conhecimento de
uma ameaça ou de algum tipo de violência.
 Mantenha as informações de contato atualizadas na escola, permitindo que esta entre em contato consigo em caso de
emergência
 Falar com as crianças sobre a violência: dicas para pais e professores ‐ Este artigo fornece informações para pais e
professores, visando apoiar as discussões em torno da violência escolar. Listam‐se vários pontos importantes para a
discussão. Observe a ênfase dada à limitação do visionamento destes eventos na televisão. Monitorizar as redes
sociais também é um fator importante a considerar, visto que estas imagens podem colocar os alunos em risco de
trauma ou problemas psicológicos. Documentos adicionaistraduzidos, em espanhol, coreano, vietnamita, francês,
amárico, chinês, português, somali, árabe e curdo estão disponíveis no website da NASP, ao descer para a parte
inferior esquerda da página.http://www.nasponline.orgiresources‐and‐publications/resourcesjschool‐safetv‐and‐
crisisitalking‐tochildren‐about‐vidence‐tips‐for‐parents‐and‐teachers & https://www.nasponline.oraresources‐
andpublicationskesources/school‐safety‐and‐crisisisocia I‐media‐and‐school‐crises
 Administrar as fortes reações emocionais em caso de eventos traumáticos: Dicas para famílias e professores: este
artigo fornece uma visão geral das reações comuns face ao trauma, respostas como raiva e estratégias de
sobrevivência ou sinais de alerta para trauma emocional grave. As crianças que sofreram traumas anteriores podem
ter reações mais fortes a tais eventos e mostrar sinais de angústia mais
significativos.http://www.olevyalleysd.org/wpcontent/uploads/2018/02/Managing‐Strong‐Emotions‐to‐Traumatic‐
Events.pdf
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2‐1‐1 é a sua ligação aos serviços locais que possa precisar, desde assistência técnica, alimentação, habitação, assistência infantil,
programas pós‐escolares, cuidados aos idosos, intervenção em caso de crise e muito mais. O 2‐1‐1 está sempre pronto a ajudar
e a encontrar a ajuda que precisa
http://uwc.211ctorg/about/
 Orientação familiar e escolar
Fornece às crianças e às famílias assistência médica culturalmente apropriada. Serviços clínicos e administrativos de Bridgeport
180 Fairfield Avenue
Bridgeport, CT 06604
Tel.: (203) 394 6529
http://cfguidance.com/

 LifeBridge
A LifeBridge ajuda adultos, jovens e famílias, fornecendo ferramentas que fortalecem a sua capacidade de lidar, adaptar e
superar desafios. Os seus serviços são abrangentes e ajudam pessoas com problemas pessoais, desafios familiares, violência
doméstica, trauma, perda e desemprego na sua clínica de saúde comportamental na área de Grande Bridgeport.
Programa de saúde comportamental
203‐368‐5540
Informação do Serviço de Saúde Comportamental
203‐368‐5598
http://www.lifebridgect.org
Agradeço antecipadamente a parceria com a BPS, e o nosso trabalharmos em conjunto que visa manter as comunidades escolares
seguras.
Cumprimentos,
(assinatura)
A re s ta L . Johnson '
Superintendente das escolas públicas de Bridgeport

