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2 de julho de 2020 

Prezada Comunidade da Escola Primária de Ocean Township 

É com grande orgulho e entusiasmo que me apresento como a nova diretora da Escola Primária de 
Ocean Township. Sinto-me honrada por ter a oportunidade de administrar uma escola com uma tradição 
educacional tão rica. Eu tenho trabalhado na profissão de educador há quase dezoito anos, com 
estudantes dos níveis primário e secundário, especializando-me no ensino de idiomas do mundo e do 
inglês como segunda língua. Minha capacidade de falar espanhol e português realmente me permitiu 
conectar e apoiar todos os alunos e famílias, e certamente será parte integrante de garantir que todos 
os membros da comunidade escolar da OTES tenham a oportunidade de participar da educação de 
nossos alunos. 

Minha experiência administrativa mais recente foi no Distrito Escolar de Ocean Township, onde servi 
como Supervisora de Cultura Mundial, no ano passado. Antes disso, também tive a oportunidade de 
trabalhar no distrito escolar de Asbury Park como Supervisora do programa Bilingue/ ESL / World 
Language e Vice-Diretora da Escola Martin Luther King Jr. Estou entusiasmada por trazer minhas 
habilidades como líder educacional para a Escola Primária de Ocean Township e trabalhar juntos para 
garantir que cada um de nossos filhos seja bem-sucedido. 

Tenho certeza de que o melhor ainda está por vir! Este próximo ano escolar promete estar cheio de 
oportunidades para seus filhos enfrentarem experiências acadêmicas rigorosas, relevantes e focadas na 
construção de relacionamentos positivos e na conexão do mundo real com a aprendizagem. Como 
diretora, é importante para mim que cada pessoa que entra na nossa escola-professores, alunos e 
famílias-se sintam valorizados, apreciados e animados por estar aqui. Juntos, atenderemos às diversas 
necessidades de cada aluno, promovendo o crescimento académico, social e emocional, o que acabará 
nos levando a um caminho para a excelência acadêmica. 

Minha porta está sempre aberta e agradeço sua opinião. Sinta-se à vontade para ligar ou enviar um e
mail para discutir quaisquer preocupações, perguntas ou sugestões que você possa ter durante o ano 
letivo. Estou realmente ansiosa para colaborar com você para garantir que todos os alunos da Escola 
Primária de Ocean Township tenham seu sucesso final! 

Atenciosamente, 
Sra. Melissa S. Lopusznick 
Diretora, Escola Primária de Ocean Township 
mlopusznick@oceanschools.org 
732-531-5690 (ex!. 2000) 
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