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Prezada comunidade da Boston Public Schools:
Espero que todos estejam seguros e saudáveis. Esta semana celebramos a vida e o legado de
Dr. Martin Luther King Jr. e assistimos à posse do 46º Presidente dos Estados Unidos, Joe
Biden. Também testemunhamos Kamala Harris se tornar a primeira negra americana, a
primeira sul-asiática americana e a primeira mulher a atuar como vice-presidente dos Estados
Unidos. Estou ciente de que vários de nossos educadores estão discutindo este importante
momento com os alunos e incentivo vocês a conversarem também com seus filhos sobre este
evento marcante na história.
Retorno ao ensino presencial
As Boston Public Schools (BPS) fizeram um anúncio na semana passada sobre o cronograma
de recepção de outros alunos no ensino presencial. O cronograma é encontrado a seguir.
Gostaríamos de relembrar que enviamos comunicações diretas às famílias sobre o modelo de
aprendizado que temos gravado com base nas respostas do verão (remoto ou híbrido). Para os
alunos que preferem o modelo híbrido, também incluímos designações de grupo (Grupo A ou
Grupo B) e os dias da semana que cada aluno irá comparecer, de acordo com este
cronograma:
●
●
●
●

Semana de 1º. de fevereiro: Todos os alunos que se qualificaram para alta prioridade
presencial
Segunda-feira, 1º. de março e quinta-feira, 4 de março: Alunos em K0 – 3ª série
(Grupos A e B)
Segunda-feira, 15 de março e quinta-feira, 18 de março: Alunos da 4ª à 8ª série
(Grupos A e B)
Segunda-feira, 29 de março e quinta-feira, 1º. de abril: Alunos da 9ª à 12ª série
(Grupos A e B)

Todas as famílias têm a opção de solicitar mudanças em sua preferência de modelo de
aprendizado, entrando em contato com a escola de seu filho ou preenchendo nosso formulário
on-line disponível em 10 idiomas. As solicitações devem ser enviadas até sexta-feira, 29 de
janeiro. Famílias de alunos que estão frequentando aulas presenciais também podem solicitar
mudanças no modelo de aprendizado de seus filhos. As alterações entrarão em vigor em
1º. de março. Sua escola entrará em contato com você antes de 1º de março para confirmar
que uma solicitação de mudança foi concedida, ou para notificá-lo no caso raro de uma
solicitação de mudança não poder ser concedida.
Duas observações:
1. Se você está satisfeito com o modelo de aprendizado atual de seu filho, a escola tem
essas informações e nenhuma ação é necessária de sua parte neste momento.
2. Solicitações de modelos de aprendizado não são garantidas e dependem de
transporte e capacidade escolar.
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Solicitamos que famílias que tenham dúvidas sobre o cronograma de reabertura participem de
nossa sessão virtual de informações sobre a reabertura na próxima quinta-feira, 28 de janeiro,
às 17h30. Serviços de interpretação estarão disponíveis em vários idiomas. Inscreva-se na
sessão de informações e envie suas perguntas aqui.
Vacina contra a gripe
O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts anunciou recentemente que está
removendo a obrigatoriedade de imunização contra a influenza para os alunos neste ano letivo.
Embora essa exigência tenha sido suspensa para que a Comunidade possa priorizar o
planejamento e distribuição de vacinas contra a COVID-19, tomar a vacina da gripe este ano é
mais importante do que nunca para proteger nossas comunidades contra a gripe e ajudar a
reduzir a pressão nos hospitais locais que estão atuando na pandemia de 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.
Vacina contra a COVID-19
Estamos acompanhando o progresso da distribuição das vacinas contra a COVID-19 em
Boston. Estamos em contato próximo com a Comissão de Saúde Pública de Boston (BPHC)
enquanto eles finalizam o plano. A BPHC está organizando uma Sessão de Informações sobre
a Vacina contra a COVID-19 para moradores que falam espanhol na quinta-feira, 28 de janeiro,
das 17h às 18h. Inscreva-se na sessão aqui.
Teste, relatório e rastreamento de contato da COVID-19
Todos os funcionários que trabalham em prédios da escola têm acesso grátis ao teste de
COVID-19 na escola ou próximo a ela. A equipe recebe um e-mail todas as semanas com
informações sobre como acessar os testes. Também estamos fazendo testes-piloto para
alunos da 9ª à 12ª série. As famílias receberam uma mensagem das BPS sobre a participação
dos alunos nesse programa, que é gratuito, voluntário e confidencial.
Estamos relatando todos os casos positivos e confirmados de COVID-19 de alunos e
funcionários que estão frequentando os prédios da escola. Você encontra o relatório atualizado
em bostonpublicschools.org/coronavirus. Os líderes da escola enviam uma nota para a
comunidade escolar quando há um caso confirmado na escola. Os Serviços de Saúde das BPS
coordenam todo o apoio com a BPHC para entrar em contato com qualquer pessoa que foi
exposta a alguém que teve um caso positivo confirmado e dá orientações sobre os próximos
passos e acesso a tratamento.
Continuaremos informando sobre atualizações à medida que começarmos a recepcionar mais
alunos novamente nos prédios da escola. Agradecemos a parceria e colaboração contínuas.
Atenciosamente,

Dra. Brenda Cassellius
Superintendent
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