ESCRITÓRIO DO SUPERINTENDENTE
A. Robert Gregory • Superintendente Interino

Prezados pais e famílias,
É difícil acreditar que chegamos ao fim deste ano histórico nas Escolas Públicas de Newark. No dia 1º de julho, ao
entrarmos nesta era de controle local, representada pela investidura de Roger Leon como o primeiro
superintendente de Newark selecionado localmente em mais de 20 anos, quero reservar um momento para
compartilhar com vocês a minha gratidão por me permitirem fazer parte de deste importante processo.
Foi um prazer servir como Superintendente Interino de nossas escolas desde 1º de fevereiro de 2018. Aprendi
muito sobre essa cidade incrível, sobre as maravilhosas crianças e famílias em nossas muitas comunidades e sobre
os talentosos educadores de nossas escolas. Durante meu período como interino, eu participei de eventos
comemorativos, visitei dezenas de salas de aula e escolas em todo o distrito e tive a oportunidade de ouvir,
observar e admirar as conquistas e o brilhantismo de nossos alunos.
Mais estudantes do que nunca estão se formando pelas Escolas Públicas de Newark e os alunos estão alcançando
níveis mais altos do que em qualquer outro período nos últimos anos. Suas vastas realizações nas áreas
acadêmicas, esportivas, da música e artes me dão a confiança de que nossos alunos estão melhor posicionados para
futuros de sucesso e que nossas escolas estão progredindo.
Desejo a todos um verão merecidamente tranquilo, seguro e produtivo e exorto todos os pais e responsáveis a que
garantam que suas crianças cultivem a leitura e participem de alguma forma de atividade educacional durante
esses meses. Pesquisas mostram que estudantes que não participam de atividades de aprendizado durante os
meses de verão podem sofrer perdas significativas de aprendizado.
Para combater esse problema, nossa cidade e o distrito escolar oferecem ótimos programas e recursos de verão.
Alguns que posso recomendar uma olhada, caso vocês ainda não tenha feito isso, são os seguintes:



Nossas escolas vão oferecer os programas SummerPlus e Summer School, no site:
http://www.nps.k12.nj.us/summerprograms/
E organizações parceiras como a Newark Thrives! disponibilizam excelentes recursos para as famílias
acessarem: http://www.newark-thrives.org/

E por fim, eu gostaria de desejar que todos tenham as melhores férias de verão e ao mesmo tempo quero
parabenizar nossos formandos na classe de 2018. Sabemos que vocês nos representarão bem ao passarem para a
próxima e importante fase de suas vidas.
Para todos vocês que estarão de volta conosco no ano que vem, nossos diretores, professores e outros funcionários
das escolas aguardam ansiosos para recebê-los de volta, revigorados, para o que será um empolgante ano letivo de
2018-19.
Como eu costumava dizer durante o meu tempo como Superintendente Interino, e mais uma vez agora ao sair: Um
amanhã melhor começa conosco hoje.
Atenciosamente,
A. Robert Gregory
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