
 
 

7 de agosto de 2020 

 

Prezada Família East Side, 

É com grande alegria e honra que volto à East Side High School como seu diretor. Estou genuinamente                  
revigorado pelo nosso mantra, “uma vez um East Sider, sempre um East Sider!” Espero que estejam a aproveitar o                   
vosso verão, considerando estes tempos desafiadores lidando com a pandemia de COVID-19. Espero que estejam               
relaxados, recarregados e prontos para começar um novo ano escolar. 

Em nome da nossa equipa, estamos extremamente entusiasmados para começar a restaurar a normalidade para os                
nossos alunos. Sei que, juntos, garantiremos que os modelos de aprendizagem remota e presencial para as crianças                 
sejam de alta qualidade e alinhados com o sucesso de todos os alunos. A nossa equipa está ansiosa por um ano                     
repleto com uma variedade de experiências de aprendizagem e novos começos. Conforme projetamos os planos               
de reabertura das escolas, precisamos do vosso apoio para garantir que as diretrizes do CDC, do estado de NJ e do                     
distrito de Newark sejam seguidos para proteger a saúde e a segurança de todas as partes interessadas. 

Por favor, leiam cuidadosamente as informações seguintes: 

·         O primeiro dia de aulas é terça-feira, 8 de setembro de 2020 (mais informações sobre os procedimentos para 
este dia seguirão em breve) 

  

·          A aprendizagem ocorrerá em dois formatos: 

o Aprendizagem remota: Ocorrerá com base na solicitação dos pais; os alunos precisam selecionar              
esta opção, você deve preencher o formulário de consentimento através do site School Mint/Newark              
Enrolls https://newarkenrolls.schoolmint.net/signin). 

o Aprendizagem presencial: Haverá no máximo de 10 alunos por sala de aula. Para aderir às                
diretrizes estaduais e distritais em relação ao tamanho das turmas, o número de dias por semana que                 
os alunos assistirão à instrução presencial será determinado com base no número total de pais que                
solicitaram esta opção. 

  

·         O sistema de inscrição de almoço online está disponível. Comece a preencher o formulário de almoço para o 
ano escolar 2020-21 agora. 
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o    Nota: Todos os pais/responsáveis devem preencher um formulário de almoço para seu filho. Isso 
se aplica a todos os pais, incluindo aqueles que enviarão o almoço de casa e aqueles que optaram 
pela instrução virtual. 

  

·         Como as informações estão mudando rapidamente, agendaremos uma sessão virtual de perguntas e respostas 
para os pais nas próximas semanas. Queremos garantir que seja informado sobre o processo de reabertura e que as 
suas necessidades sejam atendidas. Continue a verificar o site da escola https://www.nps.k12.nj.us/EAS/ e a conta 
do Twitter da escola @East_Side_High para obter mais informações, pois iremos atualizá-los regularmente. 
Também estarei comunicando por meio de chamadas Robo. Se desejar atualizar o seu número de telefone, 
visite o nosso site e atualize suas informações de contato (e-mail, número de telefone e endereço) no site 
School Mint/Newark Enrolls - https://newarkenrolls.schoolmint.net/signin ). 

  

·         Os pais/visitantes não terão permissão para entrar no prédio da escola até aviso contrário. Se um 
pai/responsável precisar de ir buscar o aluno, pedimos que primeiro entre em contato com a escola com 
antecedência para facilitar o envio do aluno até à porta, onde um membro da nossa escola irá acompanhar e deixar 
o aluno. Os pais/responsáveis também devem trazer um documento de identidade válido para buscar os seus 
filhos. 

  

·         Todos os que se reportarem ao prédio da escola e aos terrenos da escola  (incluindo a entrega e retirada do 
aluno) devem usar uma cobertura para o rosto e seguir as diretrizes do CDC para o distanciamento social, 6 pés de 
distância, em todos os momentos, para proteger a segurança de todos. Haverá sinalização ao redor da escola para 
direcionar o fluxo do tráfego. 

Cobertura facial e uniformes são obrigatórios: Todos os alunos que se apresentarem no prédio da escola para 
instrução presencial devem usar cobertura facial o tempo todo e devem usar uniforme todos os dias. A regra para 
o uniforme é a seguinte: O uso de máscara facial é OBRIGATÓRIO para todos enquanto estiverem na escola ou 
no distrito. 

Sapatos: tamancos, chinelos ou sandálias não são permitidos. 

  

Locais de chegada: (veja ESHS - locais de entrada no site da nossa escola) 

·         entrada do 9º ano 

o    Localização - Porta de entrada nº 7 (CBL Gymnasium) 
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o    Procedimento - os alunos da 9ª série / ano entrarão e sairão pela porta # 7 (beco que leva ao ginásio 
CBL) 

  

·         Entrada do 10º ano 

o    Localização - Porta de entrada nº 22 (na rua Pulaski) 

o    Procedimento - os alunos da 10ª série / ano entrarão e sairão pela porta nº 22 (adjacente ao escritório 
desportivo) 

  

·         Entrada na 11ª série 

o    Localização - Porta de entrada nº 29 (na Nichols Street) 

o    Procedimento - os alunos da 11ª série / ano entrarão e sairão pela porta nº 29 (adjacente à sala de 
musculação) 

  

·         Entrada na 12ª série 

o    Localização - Porta de entrada nº 4 (na Nichols Street) 

o    Procedimento - os alunos da 12ª série / ano entrarão e sairão pela porta nº 4 (corredor adjacente ao escritório de 
orientação) 

Limpeza/higienização: Maior frequência de limpeza de todas as superfícies, desinfetante para as mãos em 
espuma estará disponível em todo o edifício e em todas as salas de aula, dispensadores sem toque estarão 
disponíveis em todos os banheiros. 

Avisos serão colocados em todo o edifício com lembretes sobre a lavagem das mãos e o distanciamento social. 

A Semana de Orientação é de 24 de agosto de 2020 a 28 de agosto de 2020. Teremos uma orientação 
VIRTUAL via Webex (por favor, aceda ao site da escola para mais informações). Os alunos poderão retirar 
seus pacotes de aprendizagem nas seguintes datas: 

·         9ª série / ano - 27 de agosto de 2020 

·         10ª série / ano- 26 de agosto de 2020 

·         11ª série / ano- 25 de agosto de 2020 
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·         12ª série /ano - 24 de agosto de 2020 

A Noite de Regresso às Aulas será realizada virtualmente este ano e acontecerá na quinta-feira, 24 de 
setembro de 2020, às 18h. Este evento é a sua oportunidade de conhecer os professores de seu filho 
(virtualmente) e saber quais serão os seus currículos académicos e metas para o ano letivo. Mais informações em 
breve. 

Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em contatar a escola pelo telefone 973 465-4900. 

Obrigado por seu apoio e compromisso contínuos. 

 

Respeitosamente, 

Mario Santos, Ed. D. 

 

Diretor - East Side High School 
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