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16 de abril de 2021

Prezadas famílias das BPS,

Espero que estejam se preparando para um ótimo recesso de primavera na próxima semana e
que possa se conectar com segurança com a família e entes queridos. Com o clima mais
quente e maior acesso a vacinas, sei que muitos de nós estamos prontos para começar a sair e
fazer mais coisas. Ainda assim, devemos permanecer focados em seguir as orientações de
saúde e segurança para nos mantermos e mantermos aos outros seguros.

Enquanto nos preparamos para começar 5 dias por semana de aprendizado presencial em 26
de abril, as Escolas Públicas de Boston têm algumas atualizações importantes para
compartilhar com você.

Primeiramente, enviamos ontem um comunicado às famílias sobre o modelo de aprendizado
que temos registrado para seu filho/sua filha: presencial ou remoto. Se quiser fazer qualquer
alteração em seu modelo de aprendizado atual, pode entrar em contato com sua escola para
discutir as opções. As BPS ainda não têm um cronograma para que os alunos do 9º ao 12º ano
comecem a ter 5 dias de aprendizado presencial. Esperamos receber uma decisão do Estado
durante a semana de 26 de abril e iremos informá-los assim que tivermos conhecimento.

Além disso, caso planeje viajar durante o recesso da primavera, pedimos que siga as novas
orientações divulgadas pelo Governador, que recomenda que qualquer pessoa “que deixe o
estado fique em quarentena por 10 dias após o retorno”. Há algumas exceções, incluindo
aqueles que estão totalmente vacinados ou que tiverem um teste negativo de COVID-19 ao
retornar ao estado. Você pode ler mais em nosso site.

O Departamento de Ensino Fundamental e Médio divulgou novas diretrizes sobre frequência. O
resumo é que os alunos matriculados no ensino presencial em tempo integral devem se
comunicar com a escola se por algum motivo não puderem frequentar às aulas presenciais. O
aprendizado remoto temporário pode ocorrer devido à necessidade de quarentena ou outras
circunstâncias especiais. Você pode ler mais sobre a política de frequência aqui no nosso site.

Para aqueles de vocês que têm alunos frequentando a escola presencialmente, aqui estão
alguns lembretes:

● Preencha uma lista de verificação de saúde em casa antes de seu filho/sua filha ir para
a escola

● Na maioria das salas de aula, seguiremos as orientações do estado de manter 3 pés (1
metro) de distância para segurança nas salas de aula e 6 pés (2 metros) em outros
espaços, como no intervalo e durante as refeições
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● Todos usarão máscara o tempo todo exceto para comer, dormir e durante os intervalos
de máscara

● Revise nosso compromisso com o rastreamento de contato quando há casos positivos
confirmados de COVID-19 nas escolas

● Inscreva seu filho/sua filha para fazer um teste de COVID-19 grátis, confidencial e fácil
na escola

● Todos os membros da comunidade podem ver os relatórios semanais e cumulativos de
casos positivos confirmados nas escolas

● Para obter uma lista completa das precauções de segurança que as BPS tomaram este
ano, acesse aqui e aqui.

● Para seu cartão específico de preparação para a escola, você pode acessar aqui.

Agradecemos por sua paciência e colaboração ao longo deste ano letivo. Espero que você e
sua família tenham ótimas férias em abril.

Estamos todos juntos,

Dra. Brenda Cassellius
Superintendente
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