
 
 

  

25 de março de 2021 

Caras famílias WLB, 

 

Como você sabe, o Distrito Escolar West Long Branch oferece um programa presencial completo, que 

funciona cinco dias por semana, conforme segue: 

 Betty McElmon: 8:35 am - 12:48 pm (O horário da pré-escola será diferente) 

 Frank Antonides: 7:45 am - 12:10 pm.  

 

As famílias têm a opção de selecionar o ensino presencial ou remoto para seus filhos durante o QUARTO 

PERÍODO DE DISCAGEM, que será de 9 de abril de 2021 a 18 de junho de 2021. Para que cada 

escola se prepare para implementar e equipar adequadamente nossos espaços físicos e digitais, é muito 

importante que tenhamos uma contagem precisa dos alunos que estarão aprendendo presencial e 

remotamente durante o período de avaliação. 

1. Se você quiser escolher o aprendizado remoto a partir de 9 de abril (mesmo que já seja um 

aprendizado remote: 

Preencha o formulário intitulado “Remoto” e devolva-o ao diretor da escola por e-mail até sexta-

feira, 2 de abril. Você também pode simplesmente enviar um e-mail com sua escolha para o 

diretor da escola, junto com o (s) nome (s) e série (s) do seu filho. 

2. Se você quiser passar do aprendizado remoto para o aprendizado presencial a partir de 9 de 

abril: 

Por favor, preencha o formulário intitulado “Transferência Pessoal” e devolva ao diretor da escola 

por e-mail até sexta-feira, 2 de abril. Você também pode simplesmente enviar um e-mail com sua 

escolha para o diretor da escola, junto com o (s) nome (s) e série (s) do seu filho. 

3. Se você já está matriculado no aprendizado presencial agora e gostaria de ficar 

pessoalmente: 

Não há nada que você precise fazer se seu (s) filho (s) já estiverem aprendendo pessoalmente e 

você pretende mantê-los como parte do programa presencial. 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o diretor da escola. Por favor, fique seguro! 

 

Atenciosamente, 

 
Christina Egan 

Superintendente de escolas 

  



 
 

  

REMOTO 

PARA ESCOLHER A APRENDIZAGEM REMOTA A PARTIR DE 9 DE ABRIL 

 

DEVUELVA este formulario al director de su escuela por correo electrónico 

(jerhardt@wlbschools.com o awinter@wlbschools.com) antes del viernes 2 de abril de 2021. Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con el director. 

Nome do aluno 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

Níveis escolares 

_______________________________________________________ 

 

Eu, ______________________________________________, escolho que meu aluno participe do 

ensino à distância a partir de 9 de abril. 

 

________________________                        _________________ 

Assinatura do pai / responsável  Encontro 

  



 
 

  

TRANSFERIR PARA 

APRENDENDO POR PESSOA 

 

DEVUELVA este formulario al director de su escuela por correo electrónico 

(jerhardt@wlbschools.com o awinter@wlbschools.com) antes del viernes 2 de abril de 2021. Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con el director. 

Nome do aluno 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

Níveis escolares 

_______________________________________________________ 

 

Eu,  ______________________________________________, quero transferir meu filho do 

aprendizado remoto para o aprendizado presencial a partir de 9 de abril 

 

________________________                        _________________ 

Assinatura do pai / responsável  Encontro 

 

 


