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Querida Comunidade Boston Public Schools: 

 

Queremos agradecer por sua paciência e flexibilidade durante este ano desafiador. Conforme 

se aproxima o final do ano letivo 2020-21, escrevo para apresentar algumas atualizações e 

modificações em nossos procedimentos, devidas a mudanças recentes nas diretrizes de saúde 

pública. 

 

Diretrizes de Saúde Pública para Aprendizagem Presencial 

 

A BPS consultou a Comissão de Saúde Pública de Boston (BPHC), que nos aconselhou a 

manter as diretrizes atuais de uso de máscara e distanciamento social. Até o final do ano letivo, 

todos os estudantes e funcionários da BPS deverão usar proteções faciais em todas as 

atividades em espaços fechados e abertos, incluindo nos intervalos e atividades esportivas.  

 

Promoção e retenção  

 

A BPS divulgou recentemente diretrizes temporárias a líderes escolares, relacionadas à 

promoção e retenção de estudantes. Entendemos que o período de aprendizagem remota e/ou 

híbrida estendida apresenta muitos desafios aos estudantes e famílias. Educadores e líderes 

escolares continuarão trabalhando para garantir que todos os estudantes estejam preparados 

para o próximo ano letivo, e discutirão a possível retenção de estudantes com pais e 

responsáveis. A Associação Nacional de Psicólogos afirma que a retenção de uma criança 

"dificilmente aborda os problemas que a criança está enfrentando", e que promover um aluno 

"sem suporte adicional também não parece ser uma solução eficaz." De modo geral, os 

estudos têm demonstrado que crianças retidas não evoluem com o tempo. Estamos 

comprometidos em oferecer toda forma de suporte a nossos estudantes, enquanto saímos 

mais fortes desta pandemia e continuamos trabalhando junto aos pais para fazer a escolha 

correta para seus filhos, junto aos professores e líderes escolares.  

 

Graduações  

 

É com muito entusiasmo que celebraremos a Turma de 2021 da BPS com cerimônias de 

graduação presencial nas próximas semanas. Enquanto finalizamos os detalhes de alguns 

eventos, datas e horários para as cerimônias programadas estão disponíveis em 

bostonpublicschools.org/graduations. Todas as cerimônias de graduação da BPS ocorrerão ao 

ar livre. A BPS seguirá as diretrizes estaduais para cerimônias de formatura, que exige que os 

convidados à graduação usem proteção facial e mantenham distanciamento físico, sempre que 

https://drive.google.com/file/d/18FW32c8m4s1XJ1zEUz3Gmhb9GAquVym1/view?usp=sharing
http://bostonpublicschools.org/graduations
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possível. A BPS exige que todos os convidados à graduação utilizem proteção facial e 

mantenham distanciamento físico, sempre que possível. 

 

Aprendizado de verão 

 

Por fim, esperamos um verão divertido, feliz e saudável. A BPS está realizando diversos 

programas de aprendizado de verão enriquecedores para seus estudantes. Para requerer 

participação em um programa de verão da BPS, acesse summer.bostonpublicschools.org. Para 

mais informações sobre todas as oportunidades do Verão BPS, como trabalhos de verão e 

acampamentos para adolescentes, acesse bostonpublicschools.org/summer.  

 

Se você tiver alunos no ensino médio que precisem de recuperação de crédito, consulte o 

orientador de seu filho, que poderá ajudá-lo no registro. Para questões específicas sobre os 

programas de verão disponíveis para seu aluno, entre em contato com a escola de seu filho. 

 

Nós continuaremos informando atualizações até o encerramento do ano letivo. Obrigado 

novamente por sua parceria na construção de um ano letivo de sucesso. 

 

Atenciosamente, 

 
Dr. Brenda Cassellius 

Superintendente 

 

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

