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Caras famílias da BPS, 
 
Espero que o ano letivo tenha começado com força total. Consegui cumprimentar muitos alunos e 
professores durante as primeiras duas semanas do novo ano escolar e fiquei muito feliz em 
perceber a alegria e ouvir as risadas enquanto os alunos se reconectavam entre si e com os 
funcionários da escola.  
 
Estou escrevendo com algumas atualizações importantes. 
 
Testes de COVID-19 para alunos:  
 
Agradecemos que o Departamento de Estado para a Educação Primária e Secundária esteja 
apoiando o teste de COVID-19 gratuito dos alunos novamente este ano. Sabemos que essa é uma 
parte importante para manter os alunos e os funcionários seguros.  
 
Houve alguns desafios para a realização dos testes. Minha equipe e eu conversamos várias vezes 
com o Estado e com o fornecedor escolhido, o CIC Health, para resolver o problema em tempo real, 
mas reconhecemos que algumas famílias estão frustradas e há mais procura por testes do que o CIC 
consegue dar conta.   
 
O Estado e o CIC Health nos informaram que estão trabalhando com uma equipe muito reduzida. 
Eles nos disseram esta semana que recentemente contrataram mais funcionários e eles se juntarão 
à equipe na próxima semana. Também foi decidido que não usaremos mais o teste do cotonete 
duplo. Em vez disso, o CIC Health usará o teste de cotonete único e, se o resultado for positivo, o CIC 
Health enviará uma equipe para administrar testes de PCR rápidos para determinar se o resultado 
realmente é positivo. A vantagem do teste duplo (um para resultado de teste de grupo e um outro 
para resultados individuais) era obter resultados mais rapidamente, mas o que descobrimos é que 
isso está levando um tempo significativo nas escolas e está dando muito trabalho para o 
laboratório. Prevemos o recebimento de resultados mais rápidos fazendo a coleta somente uma vez 
e, em seguida, realizando o teste de PCR rápido se um resultado positivo for encontrado.  
 
Continuamos em comunicação com a liderança do Estado e do CIC Health para entender melhor a 
extensão do impacto nas operações de teste em nossas escolas. Considere realizar um teste no seu 
filho,se ele ainda não foi realizado. Você pode acessar o formulário de permissão no site das BPS 
aqui ou entrar em contato com as escolas do seu filho. Enquanto isso, como parte do nosso 
compromisso com a transparência, estamos reportando todos os casos positivos confirmados de 
alunos e de funcionários em nosso site bostonpublicschools.org/coviddashboard.  
 
Transporte: 
 
Sabemos que o transporte continua sendo um desafio para algumas das famílias. Estamos 
trabalhando para resolver a falta de motoristas de ônibus escolares com nossos parceiros na 
Transdev. Contratamos mais de 50 motoristas de ônibus adicionais e continuamos entrevistando 
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candidatos. Também transferimos 30 motoristas que estavam de licença para o status de trabalho 
ativo. A partir de agora, se todos os nossos motoristas de ônibus vierem trabalhar, devemos ter 
mais motorista do que o necessário para cobrir as rotas diárias. Nossos desafios surgem quando os 
motoristas têm ausências injustificadas ou inesperadas. Mudamos nosso tempo para comunicar 
quaisquer desafios para entre 6h e 6h15 e continuaremos a compartilhar atualizações com você. 
Embora estejamos satisfeito por termos realizado um grande progresso e melhorado nosso 
desempenho durante este ano, melhorando o horário de chegada a cada ano nos últimos cinco anos 
letivos, sabemos que apenas um ônibus atrasado é demais e estamos comprometidos em melhorar 
o nosso desempenho.  
 
Máscaras: 
 
A Comissão de Saúde Pública de Boston (BPHC) recomendou que devemos exigir o uso de máscaras 
durante a chegada e a saída dos alunos e para qualquer grande evento ao ar livre. Sabemos que 
houve uma mudança em relação à orientação que compartilhamos anteriormente, mas acreditamos 
que essa é uma etapa necessária para garantir a saúde de nossa comunidade. As BPS estão 
oferecendo sinalização às escolas para indicar que as máscaras são necessárias ao redor dos 
prédios escolares. 
 
Aulas online: 
 
Temos o prazer de anunciar um novo acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao suporte 
acadêmico oferecido pela empresa de aulas online Paper. Os alunos podem se conectar com 
professores online para fazer qualquer pergunta em mais de 200 assuntos, assim como obter 
feedback sobre quaisquer tarefas escritas. Esse serviço de aulas online, sob de manda e seguro não 
tem limites de tempo ou de sessões para nenhum aluno e será uma parte fundamental de como 
trabalhamos com os alunos em quarentena. O acesso estará disponível em nove idiomas adicionais. 
O Paper oferece sessões de informação ao vivo especificamente para famílias. Se tiver alguma 
dúvida sobre este serviço, você pode se inscrever para uma sessão de perguntas e respostas para os 
pais aqui ou entrar em contato pelo parents@paper.co e falar diretamente com um membro da 
equipe do Paper. Você receberá uma mensagem da escola sobre como acessar este serviço. 
 
Para você não esquecer, estamos publicando atualizações em 
www.bostonpublicschools.org/backtoschool.  
 
Em parceria, 

 
Dr. Brenda Cassellius 
Superintendent 
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