
 
 

6 de maio de 2021 

Caras famílias de West Long Branch, 

Os primeiros dias de nossas sessões estendidas à tarde estão nos livros, e é maravilhoso ver tantos de 

nossos alunos envolvidos alegremente em um aprendizado significativo após o sino, seja pessoalmente ou 

virtualmente. Durante esta primeira semana de implementação, temos trabalhado muito para ajustar os 

detalhes e solucionar o problema, e somos gratos pela colaboração e resolução de problemas de todos. 

Recebemos algumas perguntas que gostaria de abordar e esclarecer: 

Pergunta: Meus filhos são obrigados a ficar pessoalmente nas sessões da tarde? 

Responder: Definitivamente não. Embora incentivemos nossas famílias a aproveitarem as 

sessões presenciais, se possível, entendemos que, por uma variedade de razões, as famílias podem 

decidir que é melhor para seu filho voltar para casa no horário normal de dispensa e fazer login 

no sessões virtualmente em vez disso. 

Pergunta: Os alunos têm a oportunidade de comer antes / durante as sessões da tarde? 

Responder: Sim! Todos os alunos têm a oportunidade de comer. 

Pergunta: What if my child doesn’t have a snack, but is hungry in the afternoon? 

Responder: Nenhuma criança faminta em nosso distrito poderá permanecer com fome. Como um 

lembrete, continuamos a fornecer almoços diários gratuitos para todos os alunos este ano. A cada 

dia, as sacolas são etiquetadas e colocadas nas mesas do lado de fora das portas individuais das 

salas de aula. Os alunos fazem esses almoços embalados para levar no horário normal de 

dispensa, estejam eles indo para casa ou para comer antes / durante as sessões de instrução da 

tarde. 

Se você estiver interessado em que seu filho receba um lanche / almoço embalado grátis todos os 

dias, entre em contato com o escritório principal e nos informe para que possamos providenciar o 

número correto fora de cada quarto. Não há papelada a preencher, pedimos apenas que nos avise 

uma vez para que possamos preparar o número certo e tê-los esperando todos os dias até o final 

do ano. Muitos, muitos de nossos alunos estão recebendo esses almoços, e damos as boas-vindas 

a qualquer pessoa que participe também. 

Independentemente da sua escolha, tenha certeza de que temos um estoque extra de lanches / 

almoços todos os dias, e não permitiremos que nenhuma criança fique com fome à tarde. 

Esta expansão do ensino presencial à tarde pretende ser um próximo passo tangível em direção ao 

funcionamento normal da escola, mas que respeite o fato de continuarmos a ouvir famílias que ainda 

estão passando por circunstâncias individuais com trabalho, transporte e saúde / preferências de segurança 



 
que exigem que ajamos de forma medida e razoável. Também estamos trabalhando duro para planejar 

diversão e empolgação eventos de primavera para nossos alunos, uma bela formatura da 8ª série, bem 

como um forte programa de verão para ajudar a alavancar nossos alunos em um novo ano escolar 

empolgante. 

Identificamos as principais barreiras de nosso distrito para a instrução de dia inteiro e planejamos o 

orçamento do próximo ano e a alocação de recursos para abordar essas barreiras e nos preparar para dias 

inteiros de escola. Mais detalhes específicos serão disponibilizados à medida que recebermos orientações 

críticas de reabertura do estado, mas posso compartilhar agora que o retorno à instrução de dia inteiro 

exigirá: contratação de pessoal adicional para supervisionar almoços, compra de móveis para espaços 

ampliados de almoço (todos os alunos K-8 usam o mesmo refeitório durante três períodos do dia, e 

devemos antecipar que alguma forma de distanciamento social durante as refeições ainda estará em 

vigor), o retorno do ônibus de cortesia para atender às necessidades de transporte e uma revisão do 

horário-mestre para acomodar menores coortes de alunos que jantam ao mesmo tempo. Estamos 

planejando e trabalhando ativamente no que precede, e abriremos nossas portas para dias inteiros de 

instrução no ano letivo de 2021-2022. 

Se você tiver dúvidas ou preocupações específicas, encorajo você a entrar em contato diretamente com a 

escola do seu filho. Estamos sempre dispostos a ajudar. 

Sinceramente, 

 
Christina Egan 

Superintendente de Escolas 


