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Prezadas famílias das BPS,
Ficamos muito contentes em poder receber de volta cerca de 200 alunos em quatro escolas com
foco em educação especial a partir de 16 de novembro: Carter, McKinley, Horace Mann para surdos
e deficientes auditivos e Henderson Inclusion School. O retorno ao aprendizado presencial é
fundamental para esses alunos que necessitam de apoio no ensino, além de serviços que são
fornecidos melhor presencialmente, incluindo fisioterapia e fonoaudiologia, e acesso a vários
profissionais ao mesmo tempo, o que é algo difícil de ser feito por uma tela.
Conseguimos trazer esses alunos de volta à escola após análise e aprovação da Boston Public
Health Commission (Comissão de Saúde Pública de Boston) (BPHC) e por meio de um acordo com
o Boston Teachers Union (Sindicato dos Professores de Boston) (BTU).
●
●

A BPHC autorizou a volta aos prédios com base no número de funcionários/alunos e tipos
de contato entre funcionários e alunos.
O BTU concordou com a volta aos prédios escolares com algumas medidas de segurança
adicionais instituídas nas quatro escolas, incluindo:
○ colocação de filtros de ar autônomos em salas de aula ocupadas,
○ testes e relatórios adicionais da qualidade do ar,
○ acesso ao teste de COVID-19 para professores e educadores que voltarem aos
prédios,
○ e a disponibilidade de equipamento de proteção individual de nível médico adicional
(além do recomendado pelos especialistas em saúde pública).

Próximas etapas: Fase dos alunos identificados como de alta prioridade
Sabemos que o melhor lugar para aprender é em uma sala de aula com um(a) professor(a).
Ouvimos bastante que muitos pais e alunos estão prontos para voltar à escola. Muitos alunos
necessitam do aprendizado presencial para progredirem e avançarem. Nós também queremos
todos de volta. Sabemos que muitas famílias que solicitaram o aprendizado híbrido estão ansiosas
para que seus filhos possam frequentar o prédio da escola. É por isso que iniciamos uma forçatarefa composta por membros do BTU, pais, alunos e funcionários do distrito que se reuniram para
auxiliar e orientar nossa tomada de decisão sobre um retorno seguro ao aprendizado presencial,
primeiramente para alunos identificados como de alta prioridade. Se seu filho/sua filha tiver sido
identificado(a) como de alta prioridade para o aprendizado presencial, você poderá ser
contatado(a) pela escola para confirmar seu interesse em retornar assim que for permitido.
Infelizmente, não podemos fornecer um cronograma definitivo do retorno, uma vez que o vírus
continua a se propagar em nossa comunidade; contudo, ainda solicitamos que você indique sua
preferência por ensino presencial ou remoto para podermos nos preparar melhor para as operações
como funcionários, necessidades de espaço, transporte, alimentação e nutrição, e saúde e
segurança.
Até o momento, a maioria dos alunos continuará a aprender remotamente até que a disseminação
do vírus seja reduzida na comunidade. Anunciaremos o cronograma e a sequência de retorno assim
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que tivermos autorização para começar a receber mais alunos nos prédios, começaremos com os
Alunos de alta prioridade, e depois, nossos alunos mais jovens, e posteriormente, agrupamentos
por séries.
Caminho para a reabertura
As BPS seguirão as etapas abaixo à medida que continuamos nosso planejamento para reabrir as
escolas para mais alunos:
●
●

●

●

●
●

Os funcionários da escola poderão entrar em contato com você para confirmar sua
preferência pelo aprendizado remoto e/ou presencial.
Os líderes escolares se reunirão com os professores e funcionários para confirmar a
prontidão dos prédios para o aprendizado presencial, comparar a lista de alunos cujas
famílias selecionaram o aprendizado híbrido, verificar o espaço na sala de aula para garantir
um distanciamento seguro.
Os líderes escolares e professores são os responsáveis por identificar os níveis de
funcionários necessários para garantir que os alunos que estejam aprendendo
presencialmente tenham acesso aos educadores certos para o aprendizado.
Se necessário, os líderes escolares podem trabalhar em colaboração com a equipe para
enviar um cronograma flexível à Força-tarefa de reabertura das BPS/do BTU para
aprovação; os planos aprovados serão revisados pelo departamento jurídico/trabalhista
antes de serem apresentados o(a) superintendente.
Todas as medidas de saúde e segurança na escola são colocadas em prática** e devem ser
aprovadas pela BPHC.
O(A) superintendente aprovará assim que o plano escolar for aprovado pela BPHC.

**Observação: Devido ao extenso trabalho realizado durante o verão para preparar os prédios para
alunos e funcionários, nem todas as escolas precisarão das medidas adicionais mencionadas
acima, como as escolas com foco em educação especial (ou seja, EPI de nível médico,
purificadores de ar etc.).
Todos os planos de reabertura dos prédios serão analisados com base no processo acima e
aprovados por mim e pela BPHC, incluirão quaisquer precauções adicionais necessárias e serão
comunicados às famílias.
Novas métricas de saúde pública
Com a evolução da epidemia de COVID-19, a Cidade reconheceu a necessidade de adaptar e
atualizar o entendimento da disseminação de COVID-19 na comunidade. O prefeito Walsh e o
diretor de Saúde e Serviços Humanos Marty Martinez anunciaram que a Cidade agora publicará um
total de seis medidas principais para fornecer um retrato mais atual e abrangente do vírus. A
métrica de positividade da Cidade agora será híbrida, revisará novos casos positivos de todos os
testes durante o período de tempo relatado.
Esta alteração na metodologia representará a positividade recente devido a um prazo mais curto
para os testes e fornecerá uma representação mais precisa de novos casos positivos únicos.
Anteriormente, a Cidade contava uma pessoa que tinha feito o teste apenas uma vez.
Juntamente com a métrica de positividade, a Cidade avalia outras métricas para medir a
disseminação da COVID-19 em nossa comunidade, e o impacto em nossa capacidade de cuidar
daqueles que mais precisam: novos testes positivos de COVID-19 em residentes de Boston,
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número de testes moleculares de COVID-19 realizados, consultas nos departamentos de
emergência de COVID-19 nos hospitais de Boston, disponibilidade de UTI para adultos e leitos
médicos/cirúrgicos para adultos nos hospitais de Boston e porcentagem de leitos de UTI ocupados
por adultos (não de cirurgias) nos hospitais de Boston.
Atualizações de COVID-19
As BPS tiveram um total de 39 casos positivos entre todos os nossos alunos e funcionários em
aprendizado híbrido, incluindo 24 desde que mudamos para o ensino totalmente remoto. Estamos
compartilhando as atualizações em nosso site: aqui.
Como temos um número mínimo de casos por escola, não podemos dividir esse número por alunos
e funcionários ou por escola até que haja mais de cinco casos por escola devido a questões de
privacidade e para proteger a identidade dos membros da comunidade que testaram positivo. Nesta
data, não há escolas nas BPS com cinco ou mais casos positivos, então estamos relatando apenas
o total do distrito.
Além disso, estamos relatando apenas casos de alunos e funcionários que estiveram nos prédios
escolares. Não estamos relatando os casos de alunos e funcionários que estiveram no ensino
totalmente remoto o ano todo, uma vez que o nosso objetivo é relatar casos que afetariam nossa
saúde e segurança pessoais.
Queremos informar as famílias que fazemos o seguinte, quando há um caso confirmado:
●
●
●
●

●
●

Os Serviços de Saúde das BPS é chamado.
Os Serviços de Saúde das BPS coletam os dados e contata a unidade de contato de
doenças infecciosas da BPHC.
A BPHC realiza o rastreamento de contato conforme as Diretrizes do CDC de contato
próximo.
A BPHC contata todos os identificados que podem estar em risco de infecção, fornece
instruções específicas sobre as próximas etapas, que podem incluir testes e permanecer em
isolamento.
Os líderes escolares informam a todos os que estiveram no prédio da escola sobre a
infecção.
A Equipe de ambiente das BPS realiza uma limpeza/higienização/desinfecção adicional no
prédio.

Até a atualização da próxima semana.
Boa sorte a você e a sua família, e um ótimo e seguro Dia de Ação de Graças!

Dra. Brenda Cassellius
Superintendente
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