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terça-feira, 24 de março de 2021 
 
 
Prezadas famílias das Boston Public Schools: 
 
Esperamos que vocês estejam seguras e com saúde e aproveitando o clima mais quente. O 
motivo do meu contato é fazer uma breve atualização sobre o plano de reabertura das Boston 
Public Schools (BPS). Tem sido maravilhoso ver mais estudantes nos prédios de nossas 
escolas e estamos muito animados para receber os estudantes da 9ª à 12ª série em um 
cronograma de ensino híbrido na próxima segunda-feira, 29 de março (Grupo A) e quinta-feira, 
1º de abril (Grupo B).  
 
No início deste mês, o Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts 
(DESE) determinou que todos os distritos escolares comecem a oferecer cinco dias de ensino 
presencial para os estudantes das séries K0-8 a partir de abril. Hoje cedo, as BPS receberam 
aprovação do estado para começar a implementar cinco dias de ensino presencial da série K0 
até a 8ª série na segunda-feira, 26 de abril. Os estudantes continuarão aprendendo em seu 
atual modelo de ensino até a data de retorno especificada para seu nível de série.  
 
As BPS são o maior distrito escolar do estado. Este calendário atualizado garante que 
tenhamos tempo suficiente para preparar as modificações nas instalações e no transporte e 
nos dá tempo para passar informações às famílias de modo oportuno. Além disso, mais 
membros da equipe das BPS estão recebendo vacinas contra a COVID-19 todo os dias, o que 
ajudará a fazer com que nossas comunidades escolares sejam mais seguras e confortáveis 
para os estudantes, funcionários e famílias. Este calendário também possibilita que os 
educadores das BPS tenham tempo para planejar ajustes na instrução devido à mudança dos 
modelos de aprendizagem dos estudantes. Para todos os estudantes que estão em ensino 
presencial, as famílias podem esperar educadores ensinando nas salas de aula, embora possa 
haver mudanças em algumas atribuições da equipe. 
 
Conforme mencionado na semana passada, para acomodar mais estudantes do ensino 
presencial, o tamanho e a disposição das salas de aula serão ajustados em alguns casos. As 
modificações nas instalações serão diferentes de acordo com o prédio. As escolas podem 
precisar utilizar salas maiores em seus prédios, além de espaços ao ar livre. Nas salas de aula, 
os estudantes manterão distanciamento de pelo menos três pés ou um metro. Os professores 
manterão seis pés ou dois metros de distância dos estudantes e outros funcionários, quando 
possível. As BPS continuarão seguindo os protocolos de saúde e limpeza atualmente em vigor. 
 
Agradecemos a todos que preencheram a pesquisa sobre o modelo de ensino preferencial 
enviada recentemente a todas as famílias. Se você ainda não preencheu a pesquisa, verifique 
em seu e-mail uma mensagem recente das Boston Public Schools. Solicitamos às famílias 
que não preencheram o formulário que indiquem sua preferência por ensino remoto ou 
presencial até segunda-feira, 29 de março. Se você solicitar a mudança para ensino 
presencial para seu filho após 29 de março, pode haver um atraso de várias semanas no 
processo de mudança. 
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Em caso de dúvidas, entre em contato com a BPS Family Helpline pelo (617) 635-8873 ou por 
e-mail para reopening@bostonpublicschools.org.  
 
Agradeço a nossos educadores, líderes escolares, funcionários e às famílias das BPS por sua 
paciência, flexibilidade e parceria contínuas. 
 
Cordialmente, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
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