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17 de agosto de 2020 
 
 
Prezada comunidade das Escolas Públicas de Boston: 
 
Estou escrevendo para fornecer uma atualização dos nossos planos de reabertura no outono. 
Ao longo do verão, minha equipe e eu temos trabalhado para desenvolver planos para um 
início seguro e bem-sucedido do novo ano letivo. Em todo o nosso planejamento, estamos 
priorizando a saúde e o bem-estar dos alunos, dos funcionários e das famílias das Escolas 
Públicas de Boston (BPS). 
 
Nossa equipe tem ouvido atentamente nossas famílias, professores e muitas partes 
interessadas enquanto continuamos a identificar o melhor caminho a ser seguido. Como 
resultado desse processo de envolvimento, determinamos que não há uma forma que 
funcionará para todas as famílias. Precisamos ser flexíveis e ser capazes de atender às muitas 
necessidades complexas da nossa comunidade. 
 
No início deste verão, as autoridades estaduais anunciaram que os requisitos de tempo de 
aprendizagem dos alunos típicos de 180 dias seriam reduzidos para 170 dias no ano letivo de 
2020-2021. Isso permitiria aos educadores e aos funcionários mais tempo para treinamento e 
preparação para as circunstâncias únicas do próximo ano letivo. As BPS estão solicitando que 
o ano letivo comece na segunda-feira, 21 de setembro, para 1º-12º ano, e na quarta-feira, 23 
de setembro, para os alunos da pré-escola e da educação infantil. Iremos notificá-lo 
formalmente sobre qualquer alteração no calendário assim que a data de início do ano letivo for 
confirmada. 
 
O Estado emitiu orientações nas quais solicitou que os distritos escolares apresentem planos 
para o ano letivo na sexta-feira, 14 de agosto. Como resultado, as BPS divulgaram 
recentemente o segundo esboço do nosso plano de reabertura que inclui atualizações 
fundamentais e feedback dos nossos professores, líderes escolares, alunos, pais e partes 
interessadas. As alterações do primeiro esboço do plano estão destacadas em amarelo, e 
estamos trabalhando ativamente na tradução das cópias do plano em nove idiomas, que serão 
publicadas em bostonpublicschools.org/reopening assim que forem concluídas. 
 
Assim como as contribuições da comunidade auxiliaram no primeiro esboço do nosso plano, 
também tiveram um papel fundamental nesta atualização. Além das nossas reuniões virtuais 
com a comunidade, o Boston Teachers Union (Sindicato dos Professores de Boston) e as BPS 
formaram forças-tarefas compostas por professores, líderes escolares e líderes da sede para 
colaborar e fornecer sugestões para o segundo esboço. Alguns destaques do segundo esboço 
do plano de reabertura são: 
 

● Maiores esforços para conectar e fazer parceria com as famílias para realizar visitas 

domiciliares virtuais/presenciais e fornecer suporte com tecnologia  

● Acelerar o aprendizado devido ao tempo perdido fora da escola 

● Projetar o dia letivo para atender às diferentes necessidades da educação infantil, do 

ensino fundamental e médio, independentemente do modelo de aprendizagem 
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● Determinar como iremos atender melhor nossos alunos com deficiências e aprendizes 

de inglês 

 
Essas forças-tarefas continuarão a trabalhar juntas para assegurar que os alunos estejam 
seguros, bem cuidados e que nos responsabilizemos para que todos os alunos tenham êxito e 
tenham uma experiência equitativa e excelente.  
 
Embora tenhamos desenvolvido planos para um modelo híbrido e também para o aprendizado 
totalmente remoto, não chegamos a uma decisão final devido ao feedback diverso que 
recebemos e devido ao nosso desejo de respeitar a decisão dos pais. Acreditamos que é 
necessário e correto priorizar as necessidades dos nossos alunos mais vulneráveis ao manter 
a equidade no centro dos nossos planos, revisar como cada decisão afeta nossos alunos com 
deficiências, alunos em desvantagem econômica, alunos de cor, aprendizes de inglês e alunos 
cujas circunstâncias exijam apoio adicional. 
 
Confirmamos que as famílias, os professores e os funcionários estão preocupados com o 
retorno às aulas. Também declaramos e reconhecemos as consequências não intencionais da 
ausência prolongada do ensino presencial sobre os nossos alunos mais necessitados. Seu 
êxito socioemocional, acadêmico e continuidade dependem de fazermos isso da forma certa. 
As lacunas de oportunidades e de acesso em nossa comunidade existiam muito antes da 
pandemia do COVID-19, e é nossa responsabilidade encontrar rapidamente novas soluções 
para mitigar ainda mais essas desigualdades.  
 
As informações de saúde pública nos orientarão para a decisão final, uma vez que a nossa 
principal prioridade é manter a nossa comunidade segura. Em breve, entraremos em contato 
com as famílias com um link para um formulário personalizado para cada aluno com perguntas 
sobre o modelo de aprendizagem preferido, além das necessidades de transporte do ônibus 
amarelo para este outono. Suas respostas nos ajudarão a atender às necessidades individuais 
das famílias e também auxiliarão no nosso planejamento contínuo. 
 
Agradecemos por sua parceria enquanto continuamos trabalhando para um início bem-
sucedido do novo ano letivo. 
 
Estamos todos juntos, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
 


