
 
 

4 de maio de 2021 

Caras famílias de West Long Branch, 

É difícil acreditar que já é maio! As atividades de primavera estão a todo vapor, nossa expansão da tarde 

de ensino está funcionando e já estamos planejando a reabertura completa da escola em setembro! À 

medida que nos aproximamos da reta final deste ano escolar incomum, estou escrevendo para você com 

algumas atualizações importantes: 

Protocolos de rastreamento de contato COVID-19 atualizados 

 

Estou muito animado em compartilhar que nossos números de COVID locais e estaduais continuam a se 

mover na direção certa, e o relatório da semana passada mostra agora todo o estado de New Jersey no 

nível moderado (amarelo). 

 

Nós nos encontramos recentemente para discutir nossos atuais protocolos de rastreamento de contato 

próximo. Até agora, colocamos em quarentena classes inteiras quando há um positivo confirmado. Agora, 

com taxas decrescentes, aumento da vacinação na comunidade e nenhuma evidência de transmissão na 

escola aqui no WLB, chegamos ao ponto em que podemos dar o próximo passo para nossos protocolos de 

rastreamento de contato. 

Effective immediately: 

 

Determinação de contatos próximos / indivíduos em quarentena: Os gráficos de assentos da sala de aula 

serão referenciados para determinar a localização da sala de aula de indivíduos com teste positivo e para 

identificar seus contatos próximos dentro de uma determinada sala de aula ou ambiente de aprendizagem. 

Aqueles sentados nas proximidades do indivíduo positivo (na frente, atrás, para qualquer lado) serão 

considerados contatos próximos, assim como qualquer pessoa identificada como tendo estado a menos de 

seis (6) pés, por mais de quinze (15) minutos, com ou sem máscara, de qualquer indivíduo com teste 

positivo para COVID-19. O rastreamento dos contatos começará com gráficos de assentos, mas também 

continuará a envolver conversas e investigações com as partes relevantes e o departamento de saúde. 

  

Quarentena / protocolos de comunicação: 

 Contatos próximos serão identificados e notificados de sua solicitação de quarentena pelo período 

de 14 dias. 

 As famílias de todos os alunos da coorte / sala de aula que NÃO são obrigados a quarentena serão 

contatadas e avisadas de que o (s) indivíduo (s) tiveram teste positivo em uma determinada sala 

de aula / coorte, mas que seu filho NÃO é obrigado a entrar em quarentena, com base na distância 

dentro do sala de aula / coorte. 

 As famílias terão a opção de permitir que seus filhos fora da quarentena frequentem a escola 

pessoalmente ou passem para o ensino virtual, com base nas necessidades individuais de saúde e 

nas preferências de segurança pessoal. 

 O distrito ainda pode escolher colocar uma classe inteira em quarentena, se necessário. Por 

exemplo, nos casos em que as taxas de transmissão são altas ou o rastreamento de contato não é 

possível (alguns especiais, mistura de coorte, etc.) 



 
 Dependendo da hora do dia em que o distrito é informado do caso positivo (por exemplo, à noite), 

pode ser necessário mover temporariamente a coorte inteira para a instrução virtual até que o 

distrito possa concluir o rastreamento de contato. 

 

Calendário escolar de 2020-2021 atualizado 

Em 27 de abril de 2021, o Conselho de Educação aprovou duas mudanças importantes em nosso 

calendário escolar 2020-2021. 

Em primeiro lugar, como o distrito se dedicou ao ensino virtual em vez de usar um dia de neve em 

fevereiro, um dia de neve foi adicionado ao nosso calendário escolar. Como resultado, a escola estará 

fechada para todos os funcionários e alunos na sexta-feira, 28 de maio de 2021. 

A segunda mudança em nosso calendário é uma mudança na data de formatura da 8ª série. A formatura da 

8ª série agora ocorrerá em 16 de junho de 2021, com uma data de chuva em 17 de junho de 2021. O 

último dia de aula para todos os funcionários e alunos é 18 de junho de 2021. Mais detalhes sobre a 

formatura serão disponibilizados. 

Próximas datas importantes 

Sexta-feira, 28 de maio de 2021 Escola fechada (dia da neve / fim de semana do Memorial Day) 

Segunda-feira, 31 de maio de 2021 Escola fechada (dia da memória) 

Quarta-feira, 16 de junho de 2021 Graduação da 8ª série 

Quinta-feira, 17 de junho de 2021 Graduação da 8ª série (data da chuva) 

Sexta-feira, 18 de junho de 2021 Último dia de aula para alunos e funcionários 

 

Semana de Valorização da Equipe 

Por último, e certamente não menos importante, esta semana é a Semana de Apreciação do Pessoal! 

Tenho certeza de que você sabe como nossos membros da equipe do West Long Branch são incrivelmente 

trabalhadores, dedicados, atenciosos e fabulosos ... você e seus filhos vêem isso todos os dias! Se você 

tiver a chance esta semana, por favor, considere reservar um momento para mostrar aos nossos fantásticos 

professores e equipe que você vê a diferença que eles fazem todos os dias! 

Sinceramente, 

 
Christina Egan 

Superintendente de Escolas 


