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17 di Agosto di 2020 
 
 

Querido Comunidade di Scolas Públicu di Boston: 
 

M sta screve pa forneceu um atualizasom sobre nos planos di reabertura na outono. Ao 
longo di verão, nha equipa i me no tinha ta trabadja pa desenvolvi planos pa um início 
seguro i bem-sucedido di novo ano escolar. Na tudo nos planeamento, no sta prioriza 
saúde i bem-esta di studantis, funcionários i famílias di Scolas Publicu di Boston (BPS). 

 
Nos equipa tem ouvido atentamente nos famílias, professores i muitas partes 
interessadas, enquanto no ta continua ta identifica nos midjor caminho seguir. Como 
resultado di kel processo li di engajamento, no determina ki ka existe um maneira ki 
funciona pa todo famílias. No mesti si flexíveis i capazes di atende muitas 
necessidades complexas di nos comunidade. 

 
Na início di kel verão li, autoridades estaduais anunciaram ki requisitos di tempo di 
aprendizagem típicos di studantis di 180 dias pa ano letivo di 2020-2021 seriam 
reduzidos pa 170 dias. Isso permitiria aos educadores i funcionários mais tempo pa 
treinamento i preparasom pa circunstâncias únicas di próximo ano letivo. BPS estão 
solicitando ki ano letivo comece na segunda-feira, 21 di setembro, pa séries 1 12, i na 
Quarta-feira, 23 di Setembro, pa studantis di pré-escola i di jardim di infância. No ta 
notificau formalmente sobre qualqui mudança na calendário assim ki data di início di 
ano letivo for confirmada. 

 
Orientasom di estado també orientou distritos escolares pa apresenta planos pa ano 
letivo na Sexta-feira, 14 di Agosto. Como resultado, BPS divulgara recentemente 

ki ta inclui atualizasom críticas i feedback  segundo rascunho di nos plano di reabertura
di nos professores, líderes escolares, studantis, pais i partes interessadas. Alterasom di 
primeira versão di plano sta destacadu na amarelo i nu sta ta trabadja ativamente na 
tradusom di cópias di plano na nove linguas, ki ta si postadas na 

assim ki for concluído. bostonpublicschools.org/reopening 
 

Assim como contribuisom di comunidade informa primeiro rascunho di nos plano, 
també es tivi um papel central na kel atualizasom. Além di noss reuniom di comunidade 
virtual, Boston Teachers Union i BPS forma forças-tarefa formado pa professores, 
líderes di scolas i líderes di escritório central pa colabora i fornece sugestom pa 
segundo rascunho. Alguns destaques di segundo rascunho di plano di reabertura 
incluem: 

 
● Esforços crescentes pa conecta i fazi parceria ku famílias pa conduzi visitas 

domiciliares virtuais / ao vivo i forneci suporte ku tecnologia  
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● Acelera aprendizado devido ao tempo perdido na escola 

● Projetando jornada escola pa atendi diferentes necessidades di primeira 

infância, ensino fundamental i médio, independente di modelo di aprendizagem 

● Determina como serviremos midjor na studantis ku deficiência i studantis di 

inglês 

 
Kes forças-tarefa li ta continua ta trabadja djuntu pa garanti ki studantis sta seguros, 
bem cuidados i ki nos responsabilizemos pa ki tudos studantis tem sucesso i tem um 
experiência justa i excelente. 

 
Embora no tem desenvolvido planos pa um modelo híbrido i també pa aprendizagem 
totalmente remoto, no ka txiga um decisão final devido ao feedback variado ki no recebi 
i nos desejo di respeita escolha di pais. No ta acredita si necessário i correto prioriza 
necessidades di nos studantis mais vulneráveis, mantendo equidade no centro di nos 
planos, revisando como cada decisão afeta nos studantis ku deficiência, studantis em 
desvantagem econômica, studantis di cor, studantis di inglês i studantis cujas 
circunstâncias ta maesti suporte adicional. 

 
No ta afirma ki famílias, professores i funcionários sta preocupados ku retorno às aulas. 
També no ta afirma i reconhece consequências não intencionais di ausência 
prolongada di scola pessoal sobre nos studantis mais necessitados. Bo sucesso social i 
emocional, acadêmico i vitalício depende di no fazi keli di maneira certa. Lacunas di 
oportunidade i acesso na nos comunidade existii muito antes di pandemia COVID-19 i é 
nos responsabilidade encontra urgentemente novas solusom pa mitiga ainda mais kes 
desigualdades. 
 
Informasom di saúde pública ta guianu pa decisão final, pamodi nos principal prioridade 
é manti nos comunidade segura. Em breve, no sta sta em contato ku famílias ku um 
link pa um formulário personalizado pa cada aluno ku perguntas sobre ses modelo di 
aprendizagem preferido, bem como ses necessidades di transporte di ônibus amarelo 
nes outono. Bos respostas ta djudanu atendi necessidades individuais di noss famílias i 
també ta guianu nos planeamento contínuo. 
 
Obrigado pa bo parceria enquanto no ta continua ta trabadja pa um início di ano letivo 
ku sucesso. 

 
Na unidade, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
 


