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segunda-feira, 11 de janeiro de 2021
Caras famílias da BPS,
Durante o ano passado, nossa prioridade foi colocar a segurança de nossos alunos e
funcionários em primeiro lugar, pois equilibramos decisões muito difíceis e complexas com
relação à reabertura de edifícios escolares para ensino presencial. Sabemos que isso tem
sido difícil para você e agradecemos sua paciência. Hoje estamos escrevendo para informálo sobre nosso cronograma atualizado para reabrir e colocar alunos adicionais no ensino
presencial.
Durante esta pandemia, trabalhamos em estreita colaboração com o Boston’s Chief of
Health and Human Services Marty Martinez e a equipe da Comissão de Saúde Pública de
Boston (Boston Public Health Commission, BPHC) para analisar os últimos avanços
científicos e garantir que estamos fazendo todo o possível para garantir a segurança da
nossa comunidade da Boston Public Schools (BPS).
Por meio do trabalho da Força Tarefa de Alta Prioridade Presencial (que inclui a equipe da
BPS, membros do Boston Teachers Union, pais e alunos) e por meio de soluções criativas
identificadas por líderes escolares e professores, estamos preparados para anunciar a
próxima fase do retorno a ensino presencial, bem como o cronograma de longo prazo.
Enquanto aguardamos métricas de saúde pública aceitáveis, a BPS está planejando receber
o restante de nossos alunos de Alta Prioridade Presencial para o início do ensino pessoal na
segunda-feira, 1 de fevereiro. Os alunos que retornarão são aqueles que foram
identificados para alta prioridade presencial, incluindo:
● Alunos com deficiência de alta necessidade/nível 4
● Alunos aprendizes de inglês que têm EL níveis 1 e 2
● Alunos que estão sob os cuidados do Departamento de Crianças e Famílias
(Department of Children and Families)
● Alunos que vivem em situação sem teto
● Alunos com educação formal limitada ou interrompida
● Alunos com necessidade de ensino presencial adicional identificada pela Equipe de
Apoio ao Aluno (Student Support Team SST) de sua escola
Isso levará um adicional de 4.900 alunos aos edifícios escolares. Você será contatado
diretamente pela sua escola se seu filho for elegível para retornar.
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A próxima fase na reabertura de edifícios escolares será o retorno de alunos que optaram
pelo ensino híbrido, em fases por níveis de ensino ao longo de março.
Estamos planejando seguir este cronograma provisório:
● Segunda-feira, 1º de março e quinta-feira, 4 de março: Alunos do K0 (ensino
infantil) ao 3º ano (Grupo A e B)
● Segunda-feira, 15 de março e quinta-feira, 18 de março: Alunos de 4º a 8º anos
(Grupo A e B)
● Segunda-feira, 29 de março e quinta-feira, 1º de abril: Alunos de 9º a 12º anos
(Grupo A e B)
Os alunos que não se qualificam para alta prioridade presencial terão direito a dois
dias de instrução por semana na escola, com os alunos do Grupo A, às segundas e
terças-feiras, e os atribuídos ao Grupo B às quintas e sextas-feiras. Todos os edifícios
serão totalmente limpos e higienizados às quartas-feiras, com ensino a distância para todos
os alunos.
Sua escola entrará em contato com você para saber os detalhes do retorno planejado para o
ensino presencial. Nos próximos dias, você receberá um lembrete da tarefa do coorte e do
modelo de aprendizagem de seu filho e receberá instruções para atualizar sua preferência
de modelo de ensino, se desejar.
Nossa oportunidade de retornar ao ensino presencial foi analisada de perto pelo BPHC, as
autoridades de saúde pública da cidade de Boston. Foram analisados nossos planos e foi
aprovada nossa abordagem para maximizar a saúde e a segurança de nossos alunos,
professores e funcionários.
Acesse bostonpublicschools.org/reopening para saber mais sobre os protocolos adicionais
de saúde e segurança e o trabalho concluído ao longo deste ano letivo.
Enquanto nos preparamos para o retorno de nossos alunos, você pode nos ajudar
obedecendo a todas as orientações de saúde pública. Continue a usar a máscara sempre que
sair de casa, lave as mãos com frequência, fique em casa se não estiver se sentindo bem e
faça o teste regular de COVID-19 em qualquer centro de teste gratuito da cidade de Boston.
Para encontrar um local de teste e para obter informações e recursos adicionais sobre o
COVID-19, acesse boston.gov/covid.
Estamos ansiosos para receber nossos alunos de volta à escola em breve!

Dra. Brenda Cassellius
Supervisora
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