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Prezados pais e funcionários das escolas públicas de Clinton, 
 
Desde o retorno das férias de inverno, tenho monitorado cuidadosamente as métricas de saúde 
pública, incluindo as taxas de transmissão em nosso condado e cidade, bem como revisando os 
casos positivos e quarentenas exigidas em nossa comunidade escolar. Ao tomar decisões sobre 
nosso modelo de aprendizagem distrital, nossos funcionários estaduais e locais de saúde pública 
enfatizaram a necessidade de avaliar os indicadores de saúde junto com a forte implementação de 
estratégias de mitigação em nossas escolas. Nossos alunos e funcionários têm sido diligentes em 
aderir aos protocolos em vigor em nossas escolas, que incluem coorte, higiene das mãos, limpeza, 
distanciamento e uso de máscara. Com isso em mente, nosso objetivo é retornar nossos alunos ao 
nosso modelo de aprendizagem presencial completo quando vimos um declínio nas taxas de 
transmissão e positividade. Além disso, precisávamos garantir que temos os níveis de pessoal 
adequados disponíveis para fazer a transição de modelos com segurança e garantir que nossas 
estratégias de mitigação não fossem comprometidas. Nós temos observado agora duas semanas de 
declínio significativo nas taxas de casos positivos e na confirmaram casos positivos de COVID-19 
relatados entre os membros de toda a nossa comunidade escolar.  Esses dados podem ser 
visualizados em nosso Painel COVID-19.  
 
Após uma análise cuidadosa dos dados e das estratégias de mitigação de cada escola com nossos 
profissionais de saúde locais, tomamos a decisão de fazer a transição da Joel Elementary e Eliot 
Middle School para o modelo de aprendizagem presencial na segunda-feira, 8 de fevereiro de 
2021.  A Escola Morgan permanecerá no Modelo Híbrido devido à singularidade das estruturas 
do ensino médio que impedem o coorte estrito de alunos.  Esperamos poder fazer a transição do 
Morgan em um futuro próximo, mas isso dependerá de uma tendência de queda contínua nas 
métricas de saúde pública.  Na próxima semana, nossa equipe e administradores se prepararão para 
a transição e comunicarão todas as informações necessárias às famílias sobre os procedimentos 
escolares. Os pais que estão considerando uma mudança no plano de aprendizagem selecionado 
para seu aluno devem notificar a secretaria da escola apropriada dessa intenção, para que tenhamos 
tempo de ajustar os horários ou colocações relacionadas à solicitação dos pais. 
 
Embora esteja satisfeito que as taxas de casos positivos de COVID-19 em nossa cidade e escolas 
estejam diminuindo, eu sei que é devido às decisões de todas as partes interessadas para minimizar 
o risco de transmissão usando máscaras, distanciamento social e praticando a higiene das mãos. É 
somente trabalhando juntos que podemos fazer essas transições e manter o aprendizado presencial 
para nossos alunos. Continuaremos monitorando e respondendo cuidadosamente aos dados e 
orientações fornecidos por nossos funcionários de saúde e ajustando conforme necessário. 
 
Sabemos que as incertezas e as transições que vivemos neste ano são impactantes para os alunos, 
pais e nossa equipe. Esta pandemia exigiu que todos nós nos adaptemos, ajustemos e sejamos 
flexíveis em um tempo muito incerto. Permanecemos firmes em nosso compromisso com a 
segurança e o bem-estar de nossos funcionários e alunos, e em fornecer uma experiência de 
aprendizado envolvente e de apoio. Obrigado por seu apoio e compromisso em trabalhar juntos para 
garantir o bem-estar de nossos alunos e funcionários.  
 

https://www.clintonpublic.net/cms/one.aspx?pageId=29204299


Atenciosamente, 
 
Maryann O'Donnell 
Superintendent of Schools 


