
 
 
 
 

Atualização do Conselho de Educação / Superintendente 
Nomeação principal do Ensino Médio eliot 
Kristin LaLima foi nomeada diretora da Escola Jared Eliot. LaLima possui um 6º ano de graduação em Liderança Educacional e 
um mestrado em Artes pela Sacred Heart University, bem como um bacharelado em Psicologia pela Keene State College. Mais 
recentemente, a Sra. LaLima atuou como diretora assistente da Escola Intermediária Killingly (gr. 5-8) em Killingly, Connecticut. 
Antes de sua função administrativa, a Sra. LaLima foi professora e professora do 4º ano, especialista em leitura do ensino médio 
e reconhecida como Professora Distrital do Ano em 2015. 
O comitê de seleção recomendou a Sra. LaLima após um extenso processo de entrevista que incluiu mais de 40 candidatos. LaLima 
se junta à comunidade Clinton e traz um histórico comprovado de liderança do ensino médio e fomentando uma forte cultura 
escolar e clima. Impressionou a todos com sua profundidade de conhecimento sobre educação de nível médio, sua energia 
engajada, suas experiências em trabalhar com o período de 5 a 8 anos, e seu trabalho no desenvolvimento de oportunidades que 
capacitam e engajam jovens aprendizes adolescentes. Ela tem um forte compromisso e capacidade comprovada de trabalhar de 
forma colaborativa com professores, alunos e suas famílias. Estamos entusiasmados em receber a Srta. LaLima em Clinton e na 
Escola Eliot Middle. 

Retorno aos Planos Escolares 
Cada uma de nossas escolas está preparando horários, funcionários e prédios para receber nossos alunos de volta à escola em 1º 
de setembro de 2021. O trabalho atual inclui limpeza, atualizações tecnológicas e preparação, projetos de instalações e 
planejamento curricular. Enquanto ainda aguardamos orientação da Secretaria de Estado da Saúde Pública e do CSDE sobre as 
estratégias de mitigação que devemos implementar para o ano letivo de 2021-2022, estamos atualmente planejando que os 
horários e experiências dos alunos retornem aos modelos pré-pandêmicos, incluindo a capacidade de oferecer programas pós-
escola e esportes. As estratégias de mitigação que estarão em vigor incluem seguir recomendações de higiene e limpeza, 
distanciamento físico, auto-verificação diária e ficar em casa quando sentir a doença. Outras estratégias como o uso de máscaras, 
rastreamento de contato, quarentena e testes ainda não foram determinadas para o ano letivo de 2021-2022. As decisões nessas 
áreas serão baseadas na orientação estadual de saúde pública e educação. Esperamos receber essa orientação em um futuro 
próximo, e uma vez recebidos, estaremos atualizando nosso plano de retorno à escola relacionado a todos os protocolos. 
Utilizaremos o School Messenger para enviar informações às nossas famílias e postaremos todas as comunicações e planos em 
nossa página web. 

Fall Atletismo e vacinação 
O Departamento de Saúde Pública de Connecticut e organizações atléticas parceiras em Connecticut divulgaram esta 
publicação, STAY IN THE GAME (inglês, espanhol), incentivando jovens atletas (12 anos ou mais), treinadores, funcionários e 
familiares a se vacinarem agora para serem totalmente vacinados para o início do atletismo de outono, a fim de limitar ou evitar 
interrupções na temporada. Por favor, revise as informações e sugestões de estratégias para uma participação segura e positiva 
nas atividades atléticas nesta temporada de outono. 

Lembretes do Escritório de Saúde de Verão 
Físicas Obrigatórias 
Clinton Board of Education Policy e Connecticut State State Section 10-206c exigem um exame físico, conduzido por um provedor 
médico qualificado, para todos os alunos antes de entrar no Jardim de Infância, 7ª série e 11ª série. Os exames concluídos após 
1/1/2020 do 5º ou 9º ano do seu filho submetidos à enfermeira escolar no estado emitido Registro de Avaliação de Saúde Azul são 
válidos para completar esse requisito. Os alunos não podem assistir às aulas no início do ano letivo do 7º e 11º ano até que toda 
a papelada seja concluída e recebida pela enfermeira da escola. As consultas de teleemomução não se qualificam para atender a 
essa exigência. 
 
Informações Sobre Vacinas COVID 19  
Seu filho está totalmente protegido do vírus COVID-19 duas semanas após a segunda dose da vacina Pfizer. Ao retornar à escola, 
estar totalmente vacinado protegerá seu filho de uma possível infecção devido à exposição ao COVID-19 e poderá impedir que 
seu filho tenha que colocar em quarentena se for exposto a um teste individual positivo para COVID-19. Os pais são incentivados 
a imunizar seus filhos e devem consultar o pediatra para dúvidas sobre a vacinação de seus filhos. O Distrito de Saúde da Área do 
Rio Connecticut (CRAHD) está oferecendo clínicas de vacinação durante todo o verão todas as terças-feiras das 14h às 18h e todas 
as sextas-feiras da manhã das 8h às 11h. Os pais podem entrar em contato diretamente com o CRAHD para tomar providências 
para a vacina pelo telefone (860) 661-3300. Os pais/responsáveis também podem entrar em contato com a Supervisora de 
Serviços de Saúde Donna Frechette no dfrechette@clintonpublic.net para mais orientações e assistência. 
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https://www.clintonpublic.net/UserFiles/Servers/Server_198134/File/covid19/Safe%20Return%20to%20In-person%20Instruction%20and%20Continuity%20of%20Services%20Plan.pdf
https://drive.google.com/file/d/12BBFZHkaoqtF1F6uqaDGHBEjB5q6et50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oC2p5oLAyR2ie5_pgb3k4C9o9WNoJ6jv/view?usp=sharing
mailto:dfrechette@clintonpublic.net

