
5 de Agosto de 2021

Prezada família East Side,

É com grande alegria e honra que dou as boas-vindas aos nossos alunos e funcionários no regresso à
nossa escola. Estou genuinamente revigorado pelo nosso mantra, “Uma vez um East Sider, sempre um
East Sider!” Espero que estejam a aproveitar o seu verão, tendo em consideração estes tempos
desafiadores devido à pandemia COVID-19. Espero que estejam relaxados, recarregados e pronto para
começar um novo ano escolar.

Estamos extremamente animados para começar a restaurar a normalidade na nossa escola. A nossa equipa
está ansiosa por um ano repleto de várias experiências de aprendizagem e novos começos. Para proteger a
saúde e segurança de todas as partes interessadas e promover o máximo sucesso, precisamos do vosso
apoio para garantir que os alunos sigam o nosso Plano de Retorno Seguro 2021-2022
(https://www.nps.k12.nj.us/safe-return-plan/safe-return-plan-2021-2022//), à medida que fazemos a
transição para o ensino presencial para todos os alunos.

Por favor, leia cuidadosamente as informações seguintes:
O processo ensino / aprendizagem será presencial na escola - O dia letivo começa às 8h20 e termina às
14h40. Os alunos deverão estar em sala de aula e prontos para a instrução, diariamente, às 8h20.
Seguiremos as diretrizes estaduais e distritais em relação ao tamanho das turmas e às diretrizes do CDC.

Primeiro dia de Escola - terça-feira ,7 de Setembro de 2021 (mais informações sobre os procedimentos
para este dia serão dadas oportunamente).

Inscrição  para o almoço - O sistema de inscrição de almoço online está disponível. Por favor, comece a
preencher o formulário para o ano 2020-21 (É necessária uma inscrição para almoço TODOS os anos
letivos.)

● Nota: todos os pais / responsáveis   devem preencher um formulário de almoço para seus
filhos, logo que possível.

Entrada na escola - Todos são obrigados a usar máscaras e seguir as diretrizes do CDC para
distanciamento social, a 6 pés de distância, em todos os momentos, para proteger a segurança de todos.

Máscaras e uniformes são de uso obrigatório: Ao entrar na escola,  todos os alunos devem usar
máscara o tempo todo, e devem usar uniforme todos os dias. O código do uniforme é o seguinte: O uso de
máscara facial é OBRIGATÓRIO para todos, tanto na escola como no distrito. Sapatos: tamancos e
chinelos não são permitidos. Camisa polo vermelha ou branca com o logotipo ESHS e calças pretas (não
são permitidos leggins ou moletons).

Portas de entrada para os alunos: (verificar as regras de entrada na página web da Escola)
● 9 ano /  série
○ Entrada - Porta #7 (Ginásio  CBL) na Pulaski Street;

https://www.nps.k12.nj.us/safe-return-plan/safe-return-plan-2021-2022/


○ Procedimento - os alunos do 9 ano / série entrarão e sairão pela porta #7 (entrada que leva ao
Ginásio  CBL);
● 10 ano /  série
○ Entrada - Porta #22 (na Pulaski Street);
○ Procedimento - os alunos do 10 ano / série entrarão e sairão pela porta #22 (junto ao escritório
de desporto);
● 11 ano /  série
○ Entrada - Porta  #29 (na Nichols Street);
○ Procedimento - os alunos do 11 ano / série entrarão e sairão pela porta #29 (junto a sala de
pesos);
● 12 ano /  série
○ Entrada - Porta # 4 (na Nichols Street)
○ Procedimento - os alunos do 12 ano / série entrarão e sairão pela porta #4 (junto ao escritório
dos conselheiros)

Bridge Program
● 9 ano /  série - 16 de Agosto a 20 de Agosto;
● 10 ano /  série - 23 de Agosto a 27 de Agosto;

Orientação para  Novos Alunos - sexta-feira, 27 de Agosto de 2021 - Teremos orientação VIRTUAL via
Webex (para maiores informações, acesse o site da escola):

Noite de Regresso às Aulas - Será na quinta-feira, 23 de Setembro de 2021, das 18h às 20h. Esta será a
sua oportunidade de conhecer os professores do(a) seu / sua filho(a) e conhecer o currículo acadêmico e
as metas para o ano letivo.

Comunicação - Para mais informações, por favor, continue a verificar o site da nossa escola
https://www.nps.k12.nj.us/EAS/ bem como a aplicação da East Side High School
(https://schoolappexpress.net/html5/43/newsfeed), a medida que vamos fazendo
atualizações.Comunicaremos, também,  através do SchoolMint. Se necessitar de atualizar o seu número
de telefone, ( número de telefone,  e-mail ou endereço ) acedam à página do site SchoolMint / Newark
Enrolls - https://newarkenrolls.schoolmint.net/signin). Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite
em contatar a escola pelo telefone 973 465-4900.

Obrigado pelo vosso apoio e compromisso contínuos,

Respeitosamente,
Mario Santos, Ed. D.
Principal
East Side High School
MSantos@nps.k12.nj.us
973-465-4930
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