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Caros Pais e Familias das Escolas Públicas de Boston: 
 
Temos o prazer de informá-lo que a escola do seu aluno está entre as que participam do ELT (Extended Learning 
Time) Tempo de Aprendizagem Prolongado no próximo ano letivo. Este tempo adicional na escola permitirá que 
milhares de alunos nas Escolas Públicas de Boston participem de oportunidades de aprendizagem e 
enriquecimento de alta qualidade - desde aulas  de instrução personalizadas e de língua estrangeira até programas 
de artes, educação física e clubes estudantis – e ajudar a fechar a lacuna de oportunidade e de realização. 
 
Nos passados últimos anos, fizemos progresso significativo na extensão do dia escolar para os nossos alunos. 
Não poderíamos ter feito isso sem um acordo vital com nossos dedicados professores. Estamos agora preparados 
para administrar totalmente o nosso compromisso de ELT, pondo assim Boston em linha com as médias 
nacionais de duração da escola. Com o apoio do prefeito Walsh, estamos investindo mais de $14 milhões de 
dollares em nossos filhos, que fornecerá instrução valiosa, adicionada e enriquecida a mais de 15.000 alunos em 
39 escolas no próximo outono. No total, a BPS terá implementado um tempo de aprendizagem prolongado para 
um total de 57 escolas que atendem a mais de 23.000 estudantes em apenas três anos.  
 
Pesquisas tem mostrado que existe uma relação positiva real entre um dia escolar prolongado e o forte 
desenvolvimento de um aluno. Estudos nacionais demostraram que o tempo prolongado de aprendizagem para os 
alunos ajuda a impulsionar o desempenho acadêmico. 
Os benefícios do ELT para nossos alunos incluem: 

ü Mais tempo de aprendizagem e maiores oportunidades de enriquecimento 
ü Mais tempo para intervenções em grupos pequenos para atender às necessidades individuais de 

aprendizagem dos alunos 
ü Mais tempo para os professores colaborarem e melhorarem a qualidade da instrução 

 
À medida que preparamos para implementar o ELT, exploramos os pedidos de algumas comunidades escolares 
para ajustar seus horários de abertura. No entanto, devido à complexidade e interconectividade do nosso sistema 
escolar de ônibus, e para atingir nossos objetivos de forma justa, decidimos adiar os ajustes de grande escala das 
horas de abertura das escolas no próximo ano letivo. Isso nos permitirá realizar uma análise ponderada, 
deliberada e abrangente de alterar a hora que toca o sino, o que envolverá a participação da comunidade e juntos 
esforçaremos em alcançar resultados equitativos. Estamos decididos a trabalhar juntos para encontrar as 
melhores soluções para nossos alunos, famílias e educadores. 
 
No ano escolar de 2017-18, adicionaremos 40 minutos ao dia escolar, estendendo-o para 6 horas e 40 minutos e 
assim adicionando o equivalente de 20 dias extras de escola no tempo de instrução. Os horários de aberturas das 
escolas ELT permanecerão os mesmos e os horários finais mudarão. Os novos horários são das 7:30 da manhã a 
2:10 p.m.; 8:30 da manhã a 3:10 p.m .; e, 9:30 da manhã a 4:10 p.m. Postamos uma série de Perguntas 
Frequentes feitas (FAQ) em www.bostonpublicschools.org/elt-faq para fornecer mais informações. 
Obrigado pela sua parceria ao embarcarmos nesta importante modernização dos horários escolares. 
 
Atenciosamente, 
 

 
Tommy Chang, Ed.D. 
Superintendent 
	  


