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Bem-vindo de volta às escolas públicas de Bridgeport!
Estou animado para receber de volta nossos alunos, funcionários e famílias para o ano letivo de 2020-21. Este ano,
estaremos abrindo escolas em um momento sem precedentes em nossa comunidade. Existem muitas discussões sobre
se as escolas devem ser abertas e se os pais devem enviar seus filhos à escola. Respeito e apoio a decisão de todos os
pais de enviar seus filhos para aulas presenciais ou de permanecer em um plano de aprendizagem à distância. Quero
que todos os pais se sintam respeitados em suas próprias decisões. Os pais não devem ser coagidos a manter os filhos
em casa se acharem que é seguro mandá-los para a escola, ou pressionados a mandá-los para a escola se acharem que
isso os colocará em risco.
De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, os danos atribuídos à escolas fechadas na saúde social,
emocional, comportamental, no bem-estar econômico e no desempenho acadêmico das crianças, tanto a curto quanto
a longo prazo, são conhecidos e significativos. Está bem documentado que a falta de opções educacionais presenciais
prejudica desproporcionalmente crianças de baixa renda e de minorias, além de crianças com necessidades especiais.
Esses grupos de alunos representam uma porcentagem significativa de nossos alunos nas Escolas Públicas de Bridgeport.
Os alunos de Bridgeport não têm acesso a muitos dos recursos que outros alunos em comunidades mais ricas ao redor
de Bridgeport têm. Muitos alunos não têm seu próprio dispositivo para acessar o aprendizado remoto e precisam contar
com o distrito para fornecer um dispositivo adequado. Há alunos que não têm conectividade confiável de Internet,
mesmo quando um dispositivo está acessível. Os alunos de Bridgeport não têm professores particulares para apoiar o
ensino online. Nossos alunos contam com recursos sustentados pela escola, como programas de alimentação, serviços
de educação especial, aconselhamento e apoio socioemocional e programas pós-escola para ajudar a promover o
crescimento e o desenvolvimento positivos.
Nenhum outro ambiente fora da casa de uma criança tem mais influência sobre a saúde e o bem-estar de uma criança
do que a escola que ela frequenta. Estes são apenas alguns dos exemplos de como o ambiente escolar presencial afeta
nossos filhos:

· Fornece instrução educacional;
· Apoia o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais;
· Cria um ambiente seguro para a aprendizagem;
· Atende às necessidades nutricionais; e
· Facilita a atividade física.

As escolas também oferecem serviços essenciais que ajudam a atender às necessidades de crianças e famílias. Em
Bridgeport, as escolas fornecem a todos os alunos um ambiente de apoio que promove o desenvolvimento de
habilidades sociais e emocionais. Nós criamos um ambiente seguro para os alunos aprenderem e crescerem tanto
acadêmica quanto emocionalmente. Nossa equipe desempenha um papel fundamental na identificação e abordagem de
negligência e abuso. Nosso programa de alimentação e nutrição atende às necessidades nutricionais essenciais de
milhares de crianças em toda a comunidade. As escolas facilitam e apoiam a atividade física necessária.
O fechamento da escola interrompe a entrega de instrução presencial essencial e serviços essenciais para crianças e
famílias, o que tem efeitos negativos nas crianças a curto e longo prazo. A reabertura de escolas cria uma oportunidade
de investir na educação, bem-estar e futuro de um de nossos maiores patrimônios, que são nossos filhos. Acredito
sinceramente que podemos realizar com segurança a reabertura de nossas escolas, tomando todas as precauções para
proteger os alunos, professores, funcionários e famílias.
Atenciosamente,

Michael J. Testani
Superintendente de Escolas

