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Prezada comunidade das Escolas Públicas de Boston: 
 
Esta manhã, a Comissão de Saúde Pública de Boston (BPHC) divulgou dados mostrando que a 
taxa de positividade do COVID-19 de sete dias em toda a cidade aumentou para 5,7%. Este é um 
aumento de 4,5% na semana passada e de 4,1% nas duas semanas anteriores. 
 
Os dados atuais evidenciam uma tendência de aumento preocupante do COVID-19 na cidade de 
Boston e, com muita cautela, o prefeito Walsh e eu decidimos suspender o aprendizado presencial 
para todos os alunos. A partir de amanhã, quinta-feira, 22 de outubro, todos os alunos das 
BPS aprenderão remotamente até que os dados de saúde pública mostrem uma tendência de 
queda nos casos positivos de COVID-19. 
 
Continuamos comprometidos em fornecer oportunidades de aprendizado presencial aos nossos 
alunos assim que for seguro e continuaremos a priorizar os nossos alunos com maiores 
necessidades de aprendizado presencial. Assim que a taxa de positividade de COVID-19 de sete 
dias em toda a cidade ficar abaixo de 5% por duas semanas consecutivas, começaremos a receber 
de volta os nossos alunos com maiores necessidades de aprendizado presencial. Quando a taxa de 
positividade do COVID-19 de sete dias em toda a cidade ficar abaixo de 4% por duas semanas 
consecutivas, reiniciaremos o início gradual do aprendizado presencial, começando com nossos 
alunos mais jovens. 
 
Algumas famílias receberam comunicações na última semana notificando sobre a data de início 
presencial de seus filhos. Infelizmente, essa informação não é mais aplicável devido a esta notícia. 
Todos os alunos das BPS aprenderão remotamente na quinta-feira, 22 de outubro. 
Forneceremos a você qualquer atualização de nossos planos assim que eles forem desenvolvidos. 
Além disso, as escolas trabalharão com as famílias que podem precisar adquirir tecnologia ou para 
buscarem outros itens pessoais que os alunos possam ter deixado na escola. Também estamos 
explorando outras opções para fornecer serviços aos nossos alunos com deficiências complexas e 
atualizaremos as famílias com mais informações nos próximos dias. 
 
A cidade de Boston aumentou os esforços de teste e de alcance nos bairros afetados.  
Mais informações sobre o COVID-19, incluindo locais de teste e recursos da comunidade, estão 
disponíveis em boston.gov/coronavirus. Para obter mais informações sobre o aprendizado remoto, 
recursos de tecnologia e locais de refeições gratuitas, acesse: bostonpublicschools.org/reopening. 
 
Entendo que estes são tempos incertos. Agradeço novamente por sua paciência, flexibilidade e 
colaboração enquanto todos nós trabalhamos para fornecer experiências de aprendizado 
enriquecedoras para nossos alunos durante este momento desafiador. Permaneça seguro e 
saudável. 
 
Desejo todo o melhor para vocês, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 

https://www.boston.gov/coronavirus
https://www.bostonpublicschools.org/reopening2020

