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Karu Kumunidadi di Boston Public Schools: 

 

Kre agradece bos pa bo contínuo paciência e flexibilidadi ao longo des ano desafianti. Asim que 

no aproxima di final di ano letivo di 2020-21, nta escrevi pa forneci algums atualizason e algums 

modifikason na nos procedimentos devido a recentis mudanças na orientason di saúde público. 

 

Orientason di Saúde Público na Aprendizagem Presencial 

 

BPS consulta Comison di Saúde Público di Boston (BPHC), que aconselha BPS pa manti em 

vigor atuais diretrizes di mascaramento e distanciamento social. Te final di ano letivo, tudo 

alunos e pesoal di BPS devi uza coberturas faciais duranti tudo atividadis interiores e 

exteriores, incluindo receso e atletismo.  

 

Prumuson e Retenson  

 

BPS partilha recentementi ku líderes escolaris orientason temporárias pa es ano letivo no que 

diz respeito à promoson e retenson di estudantis. No ta comprendi que período di 

aprendizagem híbrido e/o remoto prolongado ta apresenta muitos desafios pa estudantis e 

famílias. Educadoris e líderes escolares ta continua ta trabaja pa asegura que tudo estudantis 

ta sta preparados pa se próximo ano letivo e ta discuti potencial retenson di estudantis ku pais 

e prestadoris di cuidados. Asociason Nacional di Psicólogos Escolaris fla que rete um criança é 

"pouco provável que ta resolvi problemas que um criança ta enfrenta" e promovi um estudanti 

"sem apoio adicional també ka é provável que ta ser um soluson eficaz". Di um modo geral, 

estudos têm demonstrado que criança retidos ka sta sai medjor ku tempo. No sta empenhados 

em apoia tudo nos alunos di tudo formas à medida que no ta sai des pandemia mais fortis e no 

ta continua ta trabaja ku pais pa fazi escolha certo pa se fidjo ku se profesor e líder escolar.  

 

Graduason  

 

No sta entusiasmados pa celebra Classe BPS di 2021 ku cerimónias di formatura presenciais 

na próximas semanas. Enquanto ainda no sta ta finaliza detalhis di alguns eventos, datas e 

horários di cerimónias programados sta disponíveis na bostonpublicschools.org/graduations. 

BPS ta exigi que tudo convidados di graduason ta uza coberturas faciais e manteni 

distanciamento físico quando possível. 

 

Aprendizajen na Veron 

 

https://drive.google.com/file/d/18FW32c8m4s1XJ1zEUz3Gmhb9GAquVym1/view?usp=sharing
http://bostonpublicschools.org/graduations


 

Page 2 
 

 

Finalmenti, nu sta ansiozu pa un veron divertidu, filis y saudavel. BPS sta organiza um 

variedadi di programas di aprendizagem di Veron enriquecedoris pa estudantis. Pa candidata a 

um programa di veron di BPS, por favor visita summer.bostonpublicschools.org. Pa mais 

informason sobri tudo oportunidadis di veron di BPS, cima acampamentos e empregos di veron 

pa adolescentis, visita bostonpublicschools.org/summer.  

 

Se tem estudantis na ensino secundário que necesita di recuperason di créditos, por favor 

contata orientador di bo fidjo que podi ajuda na inscrison. Pa quailquer queston específico sobri 

programas di veron disponíveis pa bo aluno, contata por favor eskola di bo fidjo. 

 

No ta continua ta forneci atualizason à medida que ta encera ano letivo. Mais um bez obrigado 

pa bo parceria na fazi des um ano letivo di suceso. 

 

Tudu di bon, 

 
Dr. Brenda Cassellius 

Superintendenti 

 

http://summer.bostonpublicschools.org/
https://www.bostonpublicschools.org/summer

