
18 de agosto de 2021 

 

Caros alunos e famílias, 

Espero que todos tenham aproveitado o maravilhoso clima de verão e momentos inesquecíveis com sua 

família e amigos! 

Em apenas algumas semanas, o ano letivo de 2021-2022 começará com alunos da 1ª à 12ª série 

começando em 30 de agosto e alunos da pré-escola e do jardim de infância começando em 7 de 

setembro. 

Este boletim informativo inclui informações importantes para um início bem-sucedido de um novo ano 

escolar. 

O horário escolar do aluno é o seguinte: 

Bartlett High 7h25 às 14h00 

Webster Middle 7h35 às 14h10 

Park Avenue Elementary 8h35 às 15h05 

* É importante que os alunos cheguem à escola na hora certa. 

O início do dia escolar é um importante momento de aterramento socioemocional para todos os alunos. 

Os alunos têm tempo para se reunirem com seus professores e colegas para se preparar para o dia 

escolar e discutir eventos atuais e tópicos importantes como uma comunidade de sala de aula. Novidade 

este ano, Bartlett estará implementando uma homeroom para esse check-in socioemocional para todos 

os alunos do ensino médio. 

Como um lembrete, servimos café da manhã e almoço grátis diariamente para todos os nossos alunos. 

Protocolos de segurança da Covid: 

Estamos MUITO entusiasmados em dar as boas-vindas a todos os nossos alunos de volta ao aprendizado 

presencial neste ano letivo e, enquanto buscamos a normalidade, exigiremos que todos os alunos, 

funcionários e visitantes usem máscaras em ambientes fechados e nos ônibus no início do o ano escolar. 

Esta decisão foi baseada nas recomendações recentes do CDC e da American Association of Pediatrics, 

juntamente com as recomendações do Webster Board of Health Director e membros da Covid 

Leadership Team e School Committee. Em julho, os protocolos de segurança da Covid que iremos 

implementar no início do ano letivo foram enviados por e-mail para funcionários e famílias e publicados 

em nosso site. Eles também estão anexados a este e-mail para sua facilidade. Ninguém será obrigado a 

usar máscaras para atividades ao ar livre ou para esportes. Não seremos capazes de impor 

distanciamento social com o retorno de todos os alunos ao aprendizado presencial. No entanto, faremos 

o nosso melhor para garantir que os alunos estejam voltados para a frente durante a hora do almoço, 

quando eles forem desmascarados, e faremos o possível para espaçar pelo menos 3 pés. 

 



Nossas enfermeiras escolares continuarão a oferecer o teste rápido Bionax para alunos sintomáticos e 

funcionários que estão na escola. Os pais / responsáveis são obrigados a preencher um formulário de 

permissão para que as enfermeiras da escola conduzam um teste rápido de Covid Bionax. O recibo de 

permissão será um formulário de consentimento eletrônico e será enviado por cada escola. 

Como recordatorio, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria no permite ningún aprendizaje 

remoto este año, por lo que si los estudiantes son puestos en cuarentena debido a Covid, los padres / 

tutores deberán ayudar manteniéndose en estrecha comunicación con el maestro / maestros de su hijo 

para recolectar el trabajo. durante las ausencias prolongadas relacionadas con Covid. 

No dude en ponerse en contacto con nuestras enfermeras escolares con respecto a cualquier pregunta 

relacionada con Covid, enfermedades o requisitos de inmunización. La inmunización requerida para los 

estudiantes se adjunta a este correo electrónico para su referencia. Las enfermeras escolares se 

comunicarán con las familias si faltan alguna de las vacunas requeridas para la escuela. 

School   Nurse   email     phone # 

Bartlett High  Kathy Pepin  kpepin@webster-schools.org  508-943-8552 

   Stefanie Poletta  spoletta@webster-schools.org  508-943-8552 

Webster Middle Danielle Jalbert  djalbert@webster-schools.org  508-943-1922 

   Stefanie Poletta  spoletta@webster-schools.org  508-943-8552 

Park Ave Elem  Sarah Phillips  sphillips@webster-schools.org  508-943-4554 

   Rachel Taylor  rtaylor@webster-schools.org  508-943-4554 

 

Fundos ESSER 

À medida que entramos no novo ano escolar, estamos cientes de que nossos alunos precisarão de 

suporte social / emocional adicional para garantir que estejam prontos para aprender. Como tal, 

utilizamos os fundos do ESSER para contratar conselheiros de ajuste escolar adicionais, apoio de 

enfermagem, apoio de educação especial e EPI. Estamos contratando um especialista em 

reengajamento na Bartlett para trabalhar com alunos que desistiram no ano passado ou que estão 

tendo dificuldade para voltar à rotina normal de aprendizado pessoal. 

Damos as boas-vindas aos seguintes novos funcionários / professores para a Família das Escolas 

Públicas de Webster! 

William Gammetto – Preschool 

Michelle Veroneau – Preschool 

Alicia Coakley- Preschool 

Jennifer Bergin – Special Education PAE 

Lynn Brown -Grade 2 

Rebecca Pasceri – ELL Teacher PAE 

Lorinda Allen – Assistant Principal PAE 
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Jaime Terenzi – Grade 5  

Kelly Palmerino – School Adjustment Counselor WMS 

Ryan Deviney – School Adjustment Counselor WMS 

Abraham Myler – Band/Chorus WMS 

Ronald Springer – Assistant Principal WMS 

Jessica Emery – ELA BHS  

 

Tenho o prazer de compartilhar que a seguinte equipe será transferida para novas funções este ano: 

Kelleigh Maisonet to Kindergarten 

Maryland Sheridan to Kindergarten 

Danielle Calnan to Grade 1 

Tara Gelineau to Grade 2 

Jessica Roche to Grade 2 

Brandon Meece to Grade 3 

Michelle Boulay to Grade 3  

Tracie Vangel to Academic Interventionist PAE 

Courtney Stawiecki to PAE ABA Classroom 

Christin Economou to Special Education PAE 

Lisa Petrell-Delude to Team Chair K-4 

Daniel Zimmer to Team Chair WMS 

Donna Hurton to PreSchool and BHS Team Chair 

Shari Haire to Out of District Team Chair and Initial Team Chair 

Bonnie Juliano to Special Education to WMS 

Kate Berti to STEM WMS 

Steve Menard to Grade 7 Math 

Daniel Bengston to Grade 7 ELA  

Laurie Foley to Grade 8 Science 

Samantha Beaudette to Grade 8 Math 

Dan Kelly to Grade 8 - ELA 

Debra Zablocki to Academic Interventionist WMS 

Kim Morris to Life Skills BHS 

 

O Webster Public School District ainda tem algumas vagas abertas para as quais estamos ativamente 

tentando preencher. 

Metas do distrito / escola 

Nossos objetivos não mudaram…. Continuaremos a nos concentrar em ensino de qualidade, currículo 

rigoroso e um foco unido no cumprimento das metas de melhoria escolar. O desafio para nós este ano é 

sabermos que alguns alunos experimentaram perda de aprendizagem e sabemos que temos que 

resolver isso e ensinar o conteúdo do nível da série. Não podemos permitir que a correção substitua o 

conteúdo principal e encontrar o equilíbrio certo será um desafio, mas podemos fazer isso! A Liderança 

Distrital e 



As equipes de liderança instrucional se reuniram em julho para discutir a criação de novas estruturas de 

dados em todos os edifícios. Essas estruturas ajudarão a monitorar a evidência do progresso e 

aproveitamento do aluno. Essas estruturas nos ajudarão a manter aquele equilíbrio importante entre a 

instrução básica e a remediação, e fornecerão aos pais e responsáveis mais evidências do aprendizado 

que está ocorrendo. 

Estamos vendo este ano como uma oportunidade de REINICIALIZAR e REATIVAR! 

 

Sinceramente, 

 

Ruthann Petruno-Goguen 

Dr. Ruthann Goguen, Superintendente 


