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Dr. Meg Mayo-Brown, 
Catherine Zinni, Dr. Eric Bruinooge Superintendente Escolar 
Diretores Adjuntos de Educação Especial 

Agosto de 2021 

Prezados pais, tutores e responsáveis, 

Os Diretores Adjuntos de Educação Especial dão as boas-vindas ao ano letivo 2021-2022! Estamos ansiosos para ver 

nossos alunos em suas escolas pessoalmente este ano! Às nossas famílias em Barnstable que estiveram conosco no 
ano passado, muito obrigado pela paciência e disposição para resolver os problemas enquanto todos enfrentavam as 

dificuldades da pandemia de COVID-19 em casa e na escola. 

Reconhecemos que cada família e criança foi impactada de formas diferentes e ainda pode enfrentar dificuldades 
quando voltarmos para a escola. E-mail, páginas da web da escola e chamadas telefônicas são nossos principais 

métodos de comunicação. Para receber atualizações da escola de seu filho, de nossos escritórios e do distrito, 

certifique-se de ter atualizado suas informações de contato para iniciar o ano, bem como se ocorrerem mudanças 
durante o ano letivo. 

Para ser mais acessível e ter um entendimento autêntico sobre os serviços e programas de educação especial do seu 
filho, o escritório do distrito de educação especial consiste em Diretores Adjuntos de Educação Especial, em vez de 

apenas uma pessoa supervisionando os programas pré-escolares para séries 12+. Catherine Zinni se concentra 

principalmente nas séries PreK-5. Ela trabalhou na área de educação como professora de educação especial, 
professora de educação geral, diretora de escola e professora universitária de educação especial, e também tem dois 

filhos. Eric Bruinooge se concentra nas séries 6-12+. Eric tem experiência em Barnstable desde 2001 como psicólogo 

escolar, diretor de currículo e coordenador de educação especial, e também é pai de dois filhos. Temos uma nova 

administradora na Barnstable. Kathleen Turner é a diretora executiva de aprendizagem socioemocional e serviços ao 
estudante do nosso distrito. Ela trabalhou em distritos de Cape Cod e grandes sistemas escolares por um total de mais 

de 30 anos. 

O número de telefone do nosso escritório é 508 862 4953. Ao ligar, ouça atentamente o menu de opções. Como 

trabalhamos em nossos escritórios e também visitamos as escolas, você provavelmente deixará uma mensagem para 

que possamos retornar sua ligação mais tarde. 

Guarde o folheto sobre as reuniões do Conselho Consultivo de Pais de Educação Especial (SEPAC). Serão realizados 

em inglês, português e espanhol por meio de um link virtual do Zoom. Esta é uma ótima maneira de se conectar com 

outras famílias de alunos com necessidades especiais e aprender mais sobre educação especial. 

Para obter informações sobre a equipe específica da escola para contato, explicações sobre os regulamentos de 

educação especial, outras respostas a perguntas gerais e nosso SEPAC, acesse a página do departamento de educação 

especial de nosso site: departamento de educação especial de Barnstable . 

Em anexo, você encontrará documentos relacionados ao processo de educação especial. 

Atenciosamente, 
Eric Bruinooge e Catherine Zinni 

Diretores Adjuntos de Educação Especial 

https://www.barnstable.k12.ma.us/Domain/393
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Conteúdo: Aviso de salvaguardas processuais, carta de boas-vindas do SEPAC/datas das reuniões 


