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12 de novembro de 2020

Prezados membros da Família BPS,
Já fizemos muito progresso desde a ultima carta que vos escrevi e tenho algumas atualizações
para compartilhar com vocês.
Para começar, estamos a finalizar o plano que permitirá que os alunos voltem para as quatro
escolas de educação especial diurna conforme mencionado na semana passada: escola
Carter, McKinley Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing, e Henderson. Os
alunos identificados com alta necessidade começarão a aprendizagem presencial nas escolas
mencionadas acima, do dia 16 de novembro. Trabalharemos com os lideres escolares,
professores e nossos parceiros na saúde publica para finalizar os planos. Recebemos
aprovação da Comissão de Saúde Publica de Boston (approval from the Boston Public Health
Commission-BPHC) para reabrir esses prédios escolares.
Em seguida, como já devem saber, na sexta-feira à tarde, novas orientações que delineiam a
nova abordagem do estado para calcular e relatar dados de saúde publica foi publicado pelo
Governador Baker, Secretaria Peysey e Comissário Riley. Também desafiaram os distritos
escolares a deixarem o maior numero possível de alunos voltarem para a aprendizagem
presencial o quanto antes. BPHC está revisando cuidadosamente a nova abordagem do estado
para medir as taxas de infeção e seu impacto na capacidade da escola de receber alunos e
funcionários de volta ao prédio. Ainda temos muito trabalho a fazer para totalmente entender as
novas calculações e para fornecer uma atualização adicional na próxima semana.
Entretanto, continuaremos a nos reunir com os lideres escolares e distritais e os lideres do
sindicato para discutir a melhor forma de voltar para a aprendizagem presencial. Vocês
mencionaram que embora a aprendizagem à distancia tem melhorado muito, para alguns
alunos a aprendizagem presencial é a melhor opção. Estamos comprometidos em reabrir os
prédios escolares logo que possível, em colaboração com a Cidade e nossos parceiros.
Lançamos uma Força-tarefa — que inclui lideres escolares, BTU, pais, estudantes e
representantes do distrito—que aconselham sobre os planos de reabrir as escolas com
segurança. Mantemo-nos em estreito contato com BPHC, enquanto continuamos a trabalhar
para garantir que nossa preparação para a saúde e segurança corresponde a todas as futuras
orientações e atualizações cientificas.
Aguardo vos dar futuras atualizações.
Em espirito de solidariedade,

Dra. Brenda Cassellius
Superintendente
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