
Atualização do Plano de Aprendizagem das Escolas CPS 28 de novembro de 2020 
 
 
Prezados familiares e funcionários das Escolas Públicas de Clinton, 
 
Espero que todos tenham tido um Dia de Ação de Graças agradável e seguro.  
 
Esta atualização tem como objetivo compartilhar com você as métricas de saúde pública mais 
recentes e informações positivas de casos. Para a semana que termina na sexta-feira, 27 de 
novembro de 2020, não recebemos notificação de nenhum novo aluno ou funcionário casos positivos 
de COVID-19. Além disso, embora as taxas de transmissão em Clinton permaneçam altas, elas não 
aumentaram significativamente desde a semana passada.  Depois de revisar os dados hoje com 
nosso departamento de saúde local, confirmamos que podemos retornar ao Modelo de 
Aprendizagem Híbrido conforme planejado na quinta-feira, 3 de dezembro de 2020.  Portanto, todos 
os alunos continuarão a aprender remotamente para começar a semana, e fará a transição para o 
Modelo de Aprendizagem Híbrido com a Coorte B (LZ) frequentando a escola pessoalmente na 
quinta e sexta-feira, e a Coorte A (AK) aprendendo em casa nesses dias. Quaisquer dúvidas sobre 
horários da semana ou expectativas dos alunos devem ser dirigidas aos diretores do prédio.  
 
O distrito está comprometido com o aprendizado presencial, conforme permitido com base nos dados 
de saúde pública e impactos de casos positivos em nossas escolas. Os dados continuam a mostrar 
que nossas estratégias de mitigação escolar têm sido eficazes e a transmissão nas escolas não é um 
fator de disseminação pela comunidade. Porque é importante para todos nós que as escolas 
permaneçam abertas para a aprendizagem presencial, devemos todos trabalhar juntos na escola e 
fora da escola para seguir as estratégias que sabemos que irão reduzir a transmissão, que incluem o 
uso de máscaras, lavagem das mãos e distanciamento social . Além disso, lembramos que você 
deve permanecer em casa longe da escola e os pais devem entrar em contato com a secretaria de 
saúde da escola se seu filho não estiver se sentindo bem ou apresentar algum resfriado, gripe ou 
sintomas semelhantes aos do COVID. 
 
Tivemos muito sucesso no fornecimento de experiências de aprendizado presencial este ano e 
agradecemos sua flexibilidade, pois tivemos que fazer transições entre os planos. Obrigado por seu 
compromisso contínuo e esforços para apoiar nossos alunos neste momento tão difícil. 
 
Atenciosamente, 
 
Maryan O'Donnell 
Superintendente 


