Boletim do Superintendente
10 de junho de
2021
Caros alunos, funcionários e famílias,
A formatura de Bartlett é sexta-feira, 11 de junho de 2021 às 18h00
Um sincero parabéns a todos os nossos graduados por seus muitos anos de realizações acadêmicas.
Que Bartlett e Webster Pride conduzam cada um de vocês para o futuro e que todos os seus futuros sejam
brilhantes!
Valedictorian e presidente ~ Kathryn Michelle James
Saladictorian ~ Ryan James Truscott

Ao olharmos para o próximo ano letivo, fomos informados de que nenhuma
máscara ou protocolo de segurança será esperado para o ensino
fundamental ou médio. Estamos aguardando a decisão sobre se os alunos
do ensino fundamental e funcionários ainda precisarão usar máscaras. Mais
informações relacionadas ao próximo ano estarão disponíveis.

Ao chegarmos ao fim do ano letivo de 2020-2021, tenho certeza de que cada um de nós estará pulando de
alegria, sabendo que não apenas superamos um dos anos mais difíceis que já tivemos , passamos por isso
brilhando muito, porque ficamos juntos como uma equipe com o intocável Webster Pride!
Este ano trouxe muitos desafios para todos e será um ano do qual falaremos nos próximos anos. TODOS
nós tivemos que aprender coisas novas na hora ... os professores tiveram que aprender a ensinar
sincronicamente para alunos presenciais e remotos ao mesmo tempo; alunos e famílias tiveram que
aprender como transformar suas casas em ambientes de aprendizagem escolar sem distrações; e todos nós
tivemos que aprender a nos comunicar, como se estivéssemos pessoalmente, por meio do Google Sala de
aula e das reuniões do Zoom. Nada disso foi fácil, mas conseguimos!
Desde o início deste ano letivo, estávamos determinados a oferecer um dia inteiro de aprendizado a todos
os nossos alunos; determinado a garantir que refeições grátis fossem fornecidas a todos; e determinados a
ter os melhores protocolos de segurança em nosso distrito que poderíamos ter. Conseguimos todas essas
coisas, por causa dos esforços diários contínuos que TODOS se empenharam este ano!
Agradecimentos especiais ...
 A todos os nossos alunos que demonstraram coragem, resiliência, paciência e persistência.
 A todos os nossos professores, provedores de serviços relacionados, conselheiros, equipe de apoio,
assistentes de instrução e equipe da ABA que tiveram que aprender os procedimentos do ensino
síncrono enquanto ensinavam os alunos!
 À nossa Diretora de Food Service, Sra. Nylen e a todos os funcionários do Café da Manhã na Sala de
Aula e do refeitório, que foram as primeiras pessoas dispostas a estar na linha de frente, a partir do
verão de 2020. Esta grande equipe trabalhou diligentemente para garantir que os alimentos frescos
café da manhã e almoço estavam disponíveis para nossos alunos durante o verão e durante todo o
ano letivo.
 A todos os nossos zeladores que dedicaram inúmeras horas esvaziando salas de aula, limpando,
desinfetando e medindo distâncias para móveis. Essa grande equipe trabalhou duro todos os dias
para garantir que nossas escolas estivessem limpas, organizadas e alinhadas a todos os padrões de
segurança em constante mudança que deveríamos manter.
 A todas as nossas enfermeiras escolares que dedicaram horas incontáveis gerenciando a
implementação diária de todos os protocolos de segurança exigidos que implementamos. Desde as
avaliações diárias do pessoal, ao acompanhamento dos casos COVID, contactos próximos, resultados
pendentes e os prazos associados a tudo isto.
 Aos nossos Administradores de Edifícios, Equipe do Escritório Central e Assistentes Administrativos
por seu compromisso contínuo e apoio às famílias e funcionários.Aos nossos pais, famílias e
membros da comunidade por seu apoio contínuo.

Há uma grande sensação de alívio com o relaxamento de muitos protocolos de segurança DESE e CDC. Os
números de COVID diminuíram e o painel desta semana demonstra isso (em anexo para sua análise).
Enquanto nos preparamos para a escola de verão, é importante saber que o DESE deseja que sigamos os
mesmos protocolos de segurança que estamos seguindo agora. Espera-se que os alunos e funcionários
continuem a usar máscaras, mantenham um distanciamento de 6 pés quando desmascarados e comendo, e
um distanciamento de 3 pés dentro de casa, bem como a avaliação de saúde doméstica diária (ver anexo).
Programação de verão em todo o distrito:
1. PAE Summer Camp - Acadêmicos e Enriquecimento
(July 6 thru August 5 - no Fridays)
2. Escola de verão PAE / Programação ASOST
(July 6 thru August 5 - no Fridays)
3. Programação do ano estendido do PAE para educação especial
(July 6 thru August 5 - no Fridays)
4. Serviços Compensatórios de Educação Especial PAE
(July 6 thru August 5 - no Fridays)
5. WMS Summer Camp - Academics and Enrichment
(July 6 thru August 5 - no Fridays)
6. WMS Credit Recovery
(July 6 thru August 5- no Fridays)
7. Programação do ano estendido de educação especial WMS
(July 6 thru August 5- no Fridays)
9. Serviços de educação especial compensatória WMS
(July 6 thru August 5- no Fridays)
8. BHS Credit Recovery
(July 6 thru July 23- Monday thru Friday)
9. Programación de año extendido de educación especial de BHS
(July 6 thru August 5- no Fridays)
10. Serviços Compensatórios de Educação Especial BHS
(July 6 thru August 5- no Fridays)
Entre em contato com as seguintes pessoas para obter mais informações:
 Susan Ricard - Diretor de escola de verão de educação especial
srichard@webster-schools.org
 Colleen Nasis - Diretor da Escola de Verão de Recuperação de Crédito BHS Director
cnasis@webster-schools.org
 Lois Taylor - PAE After School/ASOST Director
ltaylor@webster-schools.org
 Dr. Patty Mackay, Diretor do Título 1, EL
pmackay@webster-schools.org
 Kathleen Baris, Diretor de Serviços ao Aluno
kbaris@webster-schools.org
Atualizações do projeto de construção da Bartlett High School
Salve as datas:
17 de junho às 19h00 - Fórum da comunidade do Bartlett High School Building Project. Esta será uma reunião
virtual e o link de zoom está no folheto anexo e publicado em nosso site.
18 de junho - Fóruns de professores / funcionários estão programados para WMS e BHS às 12h00. e PAE às
13h00.
Esses fóruns são uma ótima maneira de aprender mais sobre o status atual e futuro da Bartlett High School
Projeto de construção. Os detalhes sobre o Plano de Visão Educacional e a programação educacional futura
para nossos alunos serão compartilhados.
Grandes coisas estão acontecendo e incentivo a todos que participem para aprender mais sobre o futuro de
Bartlett!

Salve as datas, não:
Na fase de Desenvolvimento do Projeto Preliminar, nos reunimos várias vezes com o MSBA, OPM, Arquitetos,
Consultor de Visão Educacional e o Comitê de Construção da Escola. Todo esse trabalho resultou em um Plano
de Projeto Preliminar final que foi submetido ao MSBA em 16 de abril. Recebemos feedback do MSBA em 9 de
junho e teremos 14 dias para responder ao MSBA.
A próxima fase é agora - o início do relatório esquemático preferido. É muito importante reunirmos o feedback
de todos os constituintes nesta fase, já que o relatório esquemático preferencial final deve ser enviado ao MSBA
no início de julho. Uma vez que o MSBA aprova o relatório esquemático preferido, o distrito fica bloqueado para
a opção.
Eu encorajo todos a participarem dos fóruns da comunidade para aprender mais sobre as opções e aprender
mais sobre como o Plano de Visão Educacional para o futuro impulsiona o que precisamos para espaços de
aprendizagem na Bartlett High School.
Caminhos de inovação nas atualizações da Bartlett High School:
Alunos entrantes da 9ª série e alunos existentes da BHS podem se inscrever para as novas ofertas do curso
Project Lead the Way que apóiam o novo caminho da Manufatura Avançada que estamos desenvolvendo.
Ainda há algum espaço neste primeiro ano de oferta desses novos cursos. O Sr. Thomas e a Sra. Bigelow
realizaram recentemente um fórum de pais para aprender mais sobre essas grandes oportunidades de
aprendizado para famílias que chegam da 9ª série. Se você não pôde comparecer a este fórum informativo,
entre em contato diretamente com a escola para obter mais informações. Para sua informação: Alguns de
nossos orientadores do ensino médio estão trabalhando na semana após o término das aulas e estarão
disponíveis para ajudá-lo.
Tenho o prazer de informar que a Sra. Michele Bigelow e o Sr. Jim Nebelung estarão participando de um
desenvolvimento profissional intensivo neste verão para se preparar para ensinar os cursos do Projeto Lead
the Way para nossos alunos. O Caminho de Fabricação Avançada é complexo e requer treinamento específico
para professores e ferramentas de tecnologia específicas para alunos. Estamos em processo de aquisição de
tecnologia especializada para apoiar o alto nível de trabalho criativo que se espera que nossos alunos
aprendam e façam no Caminho da Manufatura Avançada.
Estaremos trabalhando com a consultora do Innovation Pathway, Abigail Callahan, para desenvolver ainda
mais o Health and Human Service Pathways. Biologia é o primeiro curso para qualquer curso de saúde e
humano e será oferecido no próximo ano. Estamos buscando desenvolver cursos específicos que permitirão
aos alunos aprender mais sobre como trabalhar neste amplo campo (ex: Técnicos de Laboratório, CNAs, EMTs,
Professores de Educação Infantil ou Trabalhadores de Saúde Mental). Estamos no início do processo de
priorizar quais caminhos de saúde e humanos iremos desenvolver em Bartlett.
Próximas datas importantes de final de ano:
16 de junho - dia de Step Up
Prêmios de 16 a 8 de junho
18 de junho - Último dia de aula - 1/2 dia de aula para alunos.
Desejando a todos um verão seguro e relaxante!
Atenciosamente,
Dr. Goguen

