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17 de março de 2021 
 
Prezadas famílias das Boston Public Schools: 
 
Espero que você e sua família estejam aproveitando o sol e dias mais longos. Escrevo com 
algumas atualizações sobre nossos planos de reabertura. As BPS estão trabalhando para 
fornecer cinco dias de aprendizagem presencial para os alunos a partir de abril de 2021. 
Também continuaremos a respeitar a escolha da família e o aprendizado à distância será uma 
opção pelo restante do ano letivo. 
 
Em 15 de março, as BPS enviaram um e-mail aos pais e encarregados de educação para 
determinar se as famílias preferem o aprendizado remoto ou 5 dias de aprendizado presencial 
para seus filhos. Estamos pedindo às famílias que completem seus formulários até 22 de 
março. As famílias devem preencher um formulário para cada criança das BPS em sua casa.  
 
Cumpriremos todas as solicitações de mudança do modelo de aprendizagem recebidas até 
segunda-feira, 22 de março. Se você solicitar mudança no aprendizado presencial para 
seu/sua filho(a) depois de 22 de março, pode haver atraso de várias semanas no 
processamento da alteração. Se você não recebeu um e-mail, poderá receber uma carta por 
correio. Se você tiver alguma dúvida, ligue para a Linha de ajuda à família em 617-635-8873 ou 
e-mail reopening@bostonpublicschools.org. 
 
As BPS continuarão dando as boas-vindas aos alunos que optaram pelo aprendizado híbrido 
de volta aos prédios da escola no cronograma anunciado em janeiro. Os alunos da 9ª à 12ª 
série que optaram anteriormente pelo aprendizado híbrido retornarão aos prédios da escola na 
segunda-feira, 29 de março (Grupo A) ou na quinta-feira, 1º de abril (Grupo B). 
 
As BPS ainda estão trabalhando para determinar o cronograma para os alunos retornarem a 
cinco dias de aprendizagem presencial e pode solicitar uma dispensa do Estado para atrasar o 
início da aprendizagem presencial completa. Iremos lhe notificar a data prevista para o retorno 
de seu/sua filho(a) para o aprendizado presencial com pelo menos duas semanas de 
antecedência. Os alunos continuarão em seu modelo de aprendizado atual até a data de 
retorno especificada para seu nível de série. 
 
A fim de acomodar os alunos adicionais que aprendem presencialmente, os tamanhos e 
configuração das salas de aula serão ajustados em alguns casos. Para os alunos que 
aprendem presencialmente, as famílias podem esperar que os educadores ensinem nas salas 
de aula, embora as atribuições da equipe possam mudar. As modificações nas instalações 
variam de acordo com o edifício. As escolas podem precisar utilizar salas maiores em seus 
edifícios, bem como espaços ao ar livre. No salas de aula, as carteiras estarão pelo menos três 
pés de distância. Os professores e funcionários devem manter seis pés de distância dos alunos 
e outros funcionários, quando possível. As BPS continuarão a aderir aos protocolos de saúde e 
limpeza atualmente em vigor. 
 
Iremos lhe manter atualizado(a) enquanto trabalhamos para atingir esse objetivo. Favor 
preencher seu formulário de modelo de aprendizagem até segunda-feira, 22 de março. Suas 
respostas serão base de nosso planejamento e cronograma. Estamos entusiasmados em 
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expandir as oportunidades de aprendizado presencial para nossos alunos e agradecemos sua 
paciência, graça e flexibilidade enquanto fazemos ajustes em nosso cronograma de reabertura 
para atingir essa meta. Agradecemos por sua resposta.  
 
Em parceria, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Supervisora 
 


