
Atualização do Distrito CPS  12 de fevereiro de 2021 
 
 
Transição do Modelo de Aprendizagem Morgan 
Esta semana, devolvemos com sucesso a Joel Elementary e a Eliot Middle School para a 
aprendizagem presencial. Após uma revisão cuidadosa das métricas de saúde pública, de mitigação 
estratégias e estabelecimento de segunda classe semestre e coortes Academia, tenho o prazer de 
anunciar que faremos a transição A Escola Morgan a um Aprendizagem Modelo In-Pessoa na 
segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021.   O os funcionários e administradores do ensino médio se 
prepararão para a transição e comunicarão todas as informações necessárias às famílias sobre os 
procedimentos escolares. O modelo de ensino remoto completo continuará a ser oferecido aos 
alunos conforme estabelecido atualmente. Os pais que estão considerando uma mudança no plano 
de aprendizagem selecionado para seus filhos devem notificar a escola dessa intenção para que 
tenhamos tempo de ajustar as programações ou colocações relacionadas à solicitação dos pais. 
 
É importante notar que, embora tenhamos visto um declínio acentuado nas métricas de saúde locais 
e casos positivos em geral, os riscos de transmissão permanecem, e é imperativo que todos 
continuemos a praticar as medidas de mitigação comprovadas (uso de máscaras, distanciamento 
social, e higiene das mãos) se esperamos manter nossos Modelos de Aprendizagem Presencial. 
Continuaremos monitorando cuidadosamente e respondendo aos dados e orientações fornecidos por 
nossos funcionários de saúde e permaneceremos prontos para ajustar nosso modelo de 
aprendizagem, se necessário. Estamos comprometidos em fornecer aprendizagem presencial com 
segurança aos nossos alunos e, com os esforços coordenados de todos, seremos capazes de 
continuar oferecendo cinco dias de aprendizagem presencial por semana para todos os nossos 
alunos.  
 
 
SNOW DAYS  
O Conselho Estadual de Educação de Connecticut concedeu aos distritos escolares flexibilidade para 
considerar o uso de aprendizagem remota no lugar do cancelamento relacionado ao clima para o ano 
letivo de 2020-2021. Em outubro de 2020, depois de revisar as flexibilidades e requisitos, 
comunicamos nossa resposta planejada para cancelamentos climáticos distritais. Uma decisão 
singular deve ser tomada para todo o distrito, e é baseada no tipo de Modelo de Aprendizagem que 
está operando em nossas escolas (Presencial, Híbrido, Remoto).  

 
À medida que fazemos a transição de nossas escolas de volta para o Aprendizado Presencial e 
consideramos o potencial de impactos do clima na escola, observe o plano CPS e analise o que 
esperar se enfrentarmos um fechamento relacionado ao clima. 
 

Modelo escolar de 17 a 19 de fevereiro: Presencial (Joel e Eliot); Híbrido (Morgan) 
● Um fechamento relacionado ao clima resultará em um dia de aprendizado remoto 

 
em 22 de fevereiro. Modelo escolar: Presencial (Joel, Eliot e Morgan) 

● Os primeiros 2 fechamentos relacionados ao clima resultarão em um dia de neve 
tradicional que ser adicionado ao calendário escolar e ajustar o último dia de aula em 
junho.  



○ Observação: o dia de formatura da Morgan School está definido para 16 de 
junho de 2021 e não será afetado por dias de neve adicionais. 

● Para o terceiro e todos os subsequentes fechamento relacionados ao clima, as 
escolas resultarão em um dia de aprendizado remoto. 

Orçamento aprovado pelo Conselho de Educação para 2021-2022 
Na quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021, o Conselho de Educação aprovou o orçamento escolar para 
2021-2022. Postado em nosso site distrito são um dos materiais e vídeos relacionados com o 
processo de desenvolvimento do orçamento e do livro de orçamento próprio são. Uma visão geral 
básica da solicitação de orçamento e o que ela apóia para 2021-2022 pode ser encontrada na carta 
introdutória da Presidente do Conselho de Educação, Erica Gelven. As informações atualizadas do 
orçamento serão compartilhadas à medida que avançamos no processo de aprovação da cidade e 
antes do referendo do orçamento em maio. 
 
 
Carreiras dinâmicas em STEM e Manufatura: 24 de fevereiro às 19h. Você 
acha que a manufatura é uma indústria velha e cansada? As Escolas Públicas de Clinton e a PTA 
estão hospedando um evento virtual com especialistas do setor para compartilhar como a manufatura 
se transformou em uma indústria dinâmica e avançada, oferecendo oportunidades de carreira em 
uma ampla variedade de campos, incluindo Recursos Humanos, Contabilidade, Marketing e Vendas 
e muito mais. Os alunos e seus pais aprenderão sobre a alta demanda por carreiras que não exijam 
um diploma, bem como as oportunidades de carreira para alunos que estão indo para a faculdade. O 
evento incluirá entrevistas com graduados do ensino médio (incluindo Morgan). O painel também 
inclui presidentes de empresas locais e globais e o Diretor de Manufatura do Estado de Connecticut, 
Colin Cooper. Este folheto contém o link de zoom e mais detalhes. 
 
Informações sobre recomendações de viagens 
Consulte as informações sobre as recomendações para as atuais viagens relacionadas a viagens nas 
próximas semanas.  Se você viajar para qualquer estado afetado, deve-se: 

1. Obter um teste Covid 19 72 horas antes de retornar ao CT 
2. Obter um teste Covid 19 dentro de 72 horas após chegar de volta ao CT  

OU 
3. Quarentena por 10 dias após a chegada ao CT 

 
O Ministério da Saúde deve receber uma cópia do resultado antes que o aluno ou funcionário possa 
retornar ao aprendizado presencial. Envie um e-mail para a enfermeira supervisora escolar Donna 
Frechette em dfrechette@clintonpublic.net para compartilhar quaisquer planos de viagem e para 
coordenar o envio da documentação antes de retornar à escola.  
 
 
Grab and Go refeições Mudança 
A partir de segunda-feira, 22 de fevereiro, o “Grab and Go” captador refeição no Morgan para os 
alunos remotos só ocorrerá às segundas e quartas-feiras das 11:00 - 12:45. A coleta de 
segunda-feira incluirá 2 cafés da manhã e 2 almoços e a coleta de quarta-feira incluirá 3 cafés da 
manhã e 3 almoços. O programa "Grab and Go" é gratuito e aberto a todas as crianças com 18 anos 
ou menos. 
 

https://www.clintonpublic.net/district/board_of_education/2021-2022_b_o_e_approved_budget
https://www.clintonpublic.net/UserFiles/Servers/Server_198134/File/District/board%20of%20education/2021-22%20Budget/2021-22%20BOE%20Approved%20Budget%20Book.pdf
https://www.clintonpublic.net/UserFiles/Servers/Server_198134/File/District/board%20of%20education/2021-22%20Budget/Intro%20Letter.pdf
https://www.clintonpublic.net/UserFiles/Servers/Server_198134/File/District/board%20of%20education/2021-22%20Budget/Intro%20Letter.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZTzE4YG4qDwNPrwuvR8LXLvn6hwkTsmT/view?usp=sharing
https://portal.ct.gov/coronavirus/travel

