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8 de dezembro de 2020 
 
 
Caras famílias da BPS, 
 
Espero que todos tenham tido a oportunidade de refletir e agradecer durante o feriado da última 
semana. Eu continuo profundamente grato por toda a comunidade BPS. 
 
Retorno ao ensino presencial 
 
Como observei na atualização da última semana, estamos trabalhando em direção a um plano 
para trazer de volta mais alunos em mais edifícios escolares o mais brevemente possível. 
Continuamos a nos reunir na última semana com os dirigentes escolares, professores e 
liderança da Boston Public Health Commission (BPHC), assim como os funcionários do 
escritório central da Boston Public Schools (BPS) para finalizar o cronograma para trazer de 
volta o próximo grupo de alunos para o ensino presencial. 
 
Depois do retorno há três semanas dos alunos das nossas escolas de educação especial, nós 
planejamos trazer de volta o próximo grupo de alunos na segunda-feira, 14 de dezembro.  
 
Isso incluirá alunos com deficiências e necessidades linguísticas complexas, que foram 
identificados como tendo alta prioridade para o ensino presencial. Estamos nos comunicando 
diretamente com essas famílias em colaboração com seus dirigentes escolares para definir os 
próximos passos.  
 
Esse grupo inclui aproximadamente 1.700 alunos de 28 escolas (incluindo outros alunos da 
Henderson School, aberta há três semanas). Esses planos são baseados nas famílias que 
optaram pelo ensino híbrido para seus filhos e na capacidade de cada edifício escolar de 
receber alunos e funcionários de para o ensino presencial. Nós adicionaremos purificadores de 
ar autônomos nos edifícios escolares sem sistemas de AC para promover o fluxo de ar, como 
definido abaixo.  
 
As escolas para onde esses alunos voltarão incluem: 
 

1. Blackstone Innovation School 

2. Boston Community Leadership Academy 

3. Boston Green Academy 

4. Boston International Newcomers Academy 

5. Brighton High School 

6. Charlestown High School 

7. Community Academy of Science and Health 

8. Condon K-8 School 

9. Curley K-8 School 

10. East Boston High School 

11. Eliot K-8 Innovation School 
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12. The English High School 

13. Excel High School 

14. Frederick Pilot Middle School 

15. Haley Pilot School 

16. Harvard/Kent Elementary 

17. Hennigan K-8 School 

18. Jackson/Mann K-8 School 

19. Kilmer K-8 School 

20. King K-8 School 

21. Lee K-8 School 

22. Madison Park Technical Vocational High School 

23. Mario Umana Academy 

24. Mattahunt Elementary School 

25. Mildred Avenue K-8 School 

26. Ohrenberger School 

27. TechBoston Academy 6-12 

28. Tynan Elementary 

 
Próximos passos para o ensino presencial 
 
O planejamento continua para que o próximo grupo de alunos possa retornar e nós 
comunicaremos esse cronograma para a reabertura de todas as escolas no início de 2021. 
 
Filtros de ar, purificadores e testes 
 
Nós estamos trabalhando para manter a disponibilidade de nossas escolas. Estamos usando 
orientação da T.H. de HarvardRelatório  Chan School of Public Health Schools for Health 
(clique para baixar o relatório fornecendo um nome e endereço de e-mail).  
 
A orientação no relatório resume as trocas de ar por hora (ACH) ideais como principal medida 
para ventilação. De acordo com o relatório, as salas de aula devem ter uma ACH de 3 ou 
superior como um indicador do tipo de fluxo necessário para evitar a propagação da COVID-19 
pelo ar. Para alcançar o ACH ideal nos prédios escolares, estamos atualizando os filtros em 
nossos edifícios com sistemas de AC e adicionando purificadores de ar nos prédios sem AC. 
Esperamos 5.000 purificadores de ar através de uma parceria com o Department of Elementary 
and Secondary Education e temos um pedido de unidades adicionais do nosso fornecedor. 
Atualmente temos 400 unidades em nosso depósito.  
 
A BPS contratou um terceiro independente para testar a qualidade do ar dos edifícios onde os 
alunos estão estudando atualmente e continuaremos a testar o ar em todos os prédios c om 
alunos e funcionários no ensino híbrido através da nossa equipe de Serviços ambientais em 
colaboração com a BPHC. 
 
Atualizações sobre a COVID-19 
 
Gostaríamos de lembrar a todos que continuem a seguir as orientações de saúde pública para 
evitar posterior disseminação da COVID-19 em nossa cidade. Isso significa que usar máscara, 
lavar as mãos, manter uma distância segura dos outros, e ainda mais importante, permanecer 

https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8435
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em casa quando se sentir doente. Consulte nos links a seguir os locais de testagem na cidade 
de Boston e por Massachusetts. 
 
A BPS relatou nove casos na última semana, trazendo nosso total desde o retorno às 
instalações escolares em outubro para 48 casos. Observe que como ainda não temos 
nenhuma escola com cinco ou mais casos, nós ainda estamos relatando somente o 
acumulado. Também é importante observar que embora tenhamos quatro escolas com ensino 
presencial em andamento, muitos professores e outros funcionários continuam a se reportar às 
suas unidades para enviar as lições do dia com alunos que estão estudando remotamente, 
portanto qualquer caso positivo não necessariamente estará relacionado aos prédios onde o 
ensino presencial está ocorrendo.  
 
Vacinas contra a gripe 
 
Durante o verão, o Department of Public Health (Departamento de Saúde Pública) de 
Massachusetts anunciou novos requisitos para vacinas para que todos os alunos atualmente 
no PreK - Grade 12 recebam uma vacina contra a gripe anualmente até 31 de dezembro. Eu 
sei que muitos dos enfermeiros e líderes escolares têm se comunicado diretamente com vocês, 
mas estou incluindo esta atualização porque receber uma vacina contra a gripe neste ano é 
mais importante que nunca para proteger nossas comunidades da gripe e ajudar a reduzir a 
pressão nos hospitais da região respondendo à pandemia da COVID-19.  
 
Toda escola tem uma enfermeira disponível em tempo integral para apoio caso você tenha 
perguntas ou preocupações sobre a vacina da gripe ou outras questões de saúde. 
 
De nossos parceiros na BPHC: 
Existem diversas opções de vacinas contra a gripe disponíveis, das quais a maior parte é 
completamente coberta pelo seguro de saúde:  

● Prestador de saúde primária: A maioria dos planos de saúde cobrem os custos de uma 

vacina contra a gripe de seu prestador de saúde primária e não requerem 

copagamento.  

● Farmácias: Muitas farmácias oferecem a vacinas contra a gripe sem custos para o 

paciente. Para farmácias, recomendamos que os indivíduos telefonem com 

antecedência para confirmar a disponibilidade e qualquer documentação necessária. 

Se você não tiver planos de saúde, ou se o copagamento for uma barreira, nós o incentivamos 
a telefonar para a Mayor’s Health Line (Linha de saúde da Prefeitura) pelo número (617) 534-
5050 ou pelo número gratuito (800) 847-0710. A BPHC, através da Mayor’s Health Line, 
oferecerá vouchers para vacinas contra a gripe para adultos sem seguro de saúde ou seguro 
insuficiente, que poderá ser resgatado em qualquer farmácia Walgreens. 
   
Obrigado pela sua parceria e colaboração contínua. Espero que você e seus entes queridos 
estejam seguros e com saúde. 
 
Atenciosamente, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 

https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites
https://memamaps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eba3f0395451430b9f631cb095febf13
https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations
https://www.bphc.org/whatwedo/infectious-diseases/flu-information-center/Pages/Flu-Information-Center.aspx

