
24 de agosto de 2020 

Prezados pais e responsáveis legais, 

Os Diretores Adjuntos de Educação Especial dão as boas-vindas ao ano letivo 2020-2021! Sabemos que pode 

ser difícil para os pais/responsáveis superar um ano normal: horários de serviço de educação especial, ajustar-

se a novos educadores e terapeutas quando um novo ano escolar começa, familiarizar-se com um Plano de 

Educação Individual e com os documentos que o acompanham, além de descobrir como ajudar seu filho a 

começar um ano escolar com diferentes expectativas e colegas de classe. Este ano tem a dificuldade adicional 

da pandemia de COVID 19, que resultou em mudanças na maneira como geralmente iniciamos o ano letivo e 

como os serviços de educação especial podem ser prestados. Obtenha as informações mais recentes acessando 

o site da Barnstable Public School: https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177.  Outro recurso

é a página da web da escola do seu filho e atualizações por e-mail da equipe escolar dele. Certifique-se de que

suas informações de contato estejam atualizadas para que você receba essas comunicações ao longo do ano.

Por último, salve o folheto sobre nosso Conselho Consultivo de Pais de Educação Especial (SEPAC), que

também pode ser encontrado na página do site do departamento de educação especial, clicando aqui:

departamento de educação especial de barnstable . Esta é uma ótima maneira de se conectar com

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

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 PK-5. Ela trabalhou na área de educação como professora de educação especial, diretora 
de escola, além de professora universitária de educação especial, e também tem dois filhos. O e-mail dela é 
zinni_catherine@mybps.us. 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.  O e-mail dele é bruinooge_eric@mybps.us. O número de telefone do distrito do departamento de 
educação especial é 508 862 4953. Fique atento a um convite para uma reunião virtual no Zoom com educação 
especial como o tópico principal, assim poderemos tirar suas dúvidas e fornecer atualizações sobre os serviços de 
educação especial e orientação do Departamento de Educação de Massachusetts.  

Em anexo, você encontrará documentos relacionados ao processo de educação especial. Ambos estamos ansiosos 
por um ano emocionante de colaboração entre você e as escolas públicas de Barnstable, enquanto superamos esses 
tempos sem precedentes.   

Atenciosamente, 

Eric Bruinooge e Catherine Zinni 
Diretores Adjuntos de Educação Especial 

Conteúdo: Aviso de salvaguardas processuais, carta de boas-vindas do SEPAC/datas das reuniões 

Dr. Meg Mayo-Brown, 

Superintendente Escolar 

Catherine Zinni, Dr. Eric Bruinooge 

Diretores Adjuntos de Educação Especial 
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