
 
 

 
Sarah e Jennifer 
Olá!  
 
Sarah 
Jennifer e eu estamos aqui para vos dar uma actualização sobre o processo de 
transição e procurar o Superintendente do próximo ano. Estamos muito contentes 
por ter a Jennifer connosco até ao final do ano lectivo para ajudar nesta transição, 
por isso vou deixá-la falar-vos sobre isso.  
 
Jennifer 
Temos estado muito ocupados a assegurar que tudo esteja pronto e preparado para 
o sucesso à medida que abordamos esta transição. Traçámos um plano ao longo 
das semanas restantes e dividimos o foco da transição em 4 categorias: 1) 
Assegurar uma abertura bem sucedida para acolher todos os estudantes 5 dias por 
semana no final de Abril, 2) Estabelecer todos os horários, currículo, planear a 
abertura da escola no Outono, 3) preparar a nossa revisão DESE (isto é algo que 
temos de fazer de 3 em 3 anos), 4) Trabalhar nas nossas duas acreditações que 
devem ser entregues este ano, NEASC, e CEASD. Devido a um atraso na COVID, 
estamos a fazer ambas as acreditações no mesmo ano, o que é um pouco invulgar.  
 
Temos uma equipa central a trabalhar no planeamento da transição: Myself e 
Sarah, Karen, a nossa COO, Toni, o nosso Director de Currículo e Instrução, Chris 
o nosso DSS, com o contributo e apoio de Kyle Amber, o nosso CEIO e Danielle o 
nosso CAO, e Michelle Cline, Directora Executiva da WS.  
 
Sarah 
Obrigado, Jennifer. Anunciámos oficialmente a nossa pesquisa e afixámos a 
descrição e abertura da posição a 12 de Abril, e contratámos uma empresa de 
pesquisa para nos ajudar neste processo. Pode ver o anúncio e a descrição final da 
vaga visitando a nossa página de Carreiras aqui: 
https://recruiting.paylocity.com/Recruiting/Jobs/Details/520133. Por favor, encoraje 
qualquer pessoa que pense estar interessada a candidatar-se, ou a contactar-me 
directamente. 
 
Esperamos entrevistar candidatos durante o Verão, e é nossa esperança ter um 
candidato final seleccionado até ao início de Agosto. Assim que tivermos um 
candidato final, convidaremos os pais para se encontrarem com eles.  
 
Obrigado pelo vosso apoio continuado durante um ano extraordinariamente 
desafiante. Estamos todos juntos nisto!  
 



 
 

Jennifer 
Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar a Sarah ou eu em qualquer altura.  
 
Tenha um óptimo dia! 


