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21 de agosto de 2020 
 
 
Prezadas famílias das Escolas Públicas de Boston: 
 
Agradecemos por sua paciência e apoio contínuo. Com a sua ajuda, planejamos durante todo o 
verão para um início de ano letivo seguro e bem-sucedido. Ao longo do outono, as Escolas 
Públicas de Boston (BPS) continuarão a seguir as orientações de saúde pública em evolução e 
respeitarão a escolha das famílias conforme recebemos os alunos de volta à escola. 
 
Nosso ano letivo começará remotamente para alunos do K0º ao 12º ano na segunda-feira, 21 
de setembro. Todos os funcionários da escola retornarão à escola na terça-feira, 8 de 
setembro, para desenvolvimento profissional e para começar a entrar em contato e para 
receber nossos alunos e famílias.  
 
Eu e o prefeito Walsh ouvimos e consultamos especialistas em saúde pública, professores e 
funcionários, autoridades municipais e obtivemos feedback de milhares de membros da 
comunidade por meio de várias reuniões virtuais. Com esta contribuição, as BPS decidiram que 
todos os alunos começarão o ano letivo aprendendo remotamente. Entraremos com 
responsabilidade e segurança no modelo híbrido de aprendizagem a partir da quinta-feira, 1º 
de outubro. O modelo híbrido permitirá que os alunos aprendam presencialmente 2 dias por 
semana e que aprendam remotamente 3 por semana. As famílias com alunos que não 
optaram pelo modelo híbrido e que planejam aprender remotamente cinco dias por 
semana não perderão sua vaga.  
 
Após todos os alunos começarem o aprendizado remoto em 21 de setembro, as seguintes 
fases listadas abaixo do desenvolvimento do aprendizado presencial serão iniciadas. As duas 
datas representam os primeiros dias diferentes para os alunos do Grupo A e do Grupo B. Mais 
informações sobre essas atribuições serão compartilhadas nas próximas semanas. 
 

Quinta-feira, 1º de outubro: Alunos com necessidades maiores  
Quinta-feira, 15 de outubro (B) e segunda-feira, 19 de outubro (A): Séries: K0, K1, 
K2 (Educação Infantil)   
Quinta-feira, 22 de outubro (B) e segunda-feira, 26 de outubro (A): 1º ao 3º ano  
Quinta-feira, 5 de novembro (B) e segunda-feira, 9 de novembro (A): 4º ao 8º ano 
(as escolas secundárias começarão do 6º ao 8º ano)  
Segunda-feira, 16 de novembro (A) e quinta-feira, 19 de novembro (B): 9º ao 12º 
ano 

 
Compreendemos que as circunstâncias familiares mudam; portanto, as famílias podem solicitar 
uma alteração de suas preferências iniciais selecionadas no formulário mais recente, enviado 
às famílias em 19 de agosto. Na segunda-feira, 24 de agosto, as BPS começarão a ligar para 
as famílias que não enviaram ou não receberam o formulário para ajudá-las a preenchê-lo. 
Também enviaremos um e-mail a todas as famílias para confirmar suas escolhas e 
forneceremos, posteriormente, o cronograma escolar e informações sobre o transporte do 
ônibus amarelo, se aplicável. 
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Para obter mais informações sobre os modelos de aprendizagem, além do esboço do nosso 
plano de reabertura mais recente, acesse: bostonpublicschools.org/reopening. Se tiver alguma 
dúvida, entre em contato por e-mail: reopening@bostonpublicschools.org. 
 
Continuaremos a fornecer atualizações às famílias ao longo das próximas semanas. 
Agradecemos por sua parceria contínua ao nos esforçarmos totalmente para garantir um ano 
de aprendizado seguro e saudável. 
 
A melhor forma de mantermos todos seguros e de garantir a volta dos alunos à escola, é 
fazermos a nossa parte ao usar máscara, manter uma distância de 2 metros um do outro, evitar 
multidões, ficar em casa se não estiver sentindo-se bem e lavar as mãos com frequência. Ao 
seguir essas diretrizes de saúde, não apenas manteremos a nós mesmos e as nossas famílias 
seguros, como também ajudaremos a nossa comunidade, e manteremos nossas escolas 
seguras para os nossos filhos. 
 
Agradecemos por sua parceria e paciência, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
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