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Prezadas famílias das Escolas Públicas de Boston: 
 
Estamos entusiasmados com o início de um novo Ano letivo e estamos ansiosos para ver seus 
filhos voltarem às aulas em algumas semanas. A equipe tem trabalhado arduamente na 
preparação para o outono para assegurar que os alunos se sintam bem-vindos de volta aos 
prédios escolares, independentemente de terem aprendido de forma presencial, em um modelo 
híbrido ou de forma totalmente remota no último Ano letivo. Nossa comunidade está focada em 
garantir que todos os alunos e funcionários estejam prontos para um ótimo Ano letivo. 
 
Estou escrevendo para fornecer algumas atualizações à medida que continuamos com nosso 
planejamento. Como um lembrete, o primeiro dia de aula para os alunos do 1º ao 12º ano será 
na quinta-feira, 9 de setembro. O primeiro dia de aula para os alunos da Educação Infantil 
será na segunda-feira, 13 de setembro. O calendário completo para o Ano letivo de 2021-
2022 está disponível no site: bostonpublicschools.org/calendar. 
 
Saúde e segurança 
 
Todos os alunos e funcionários das BPS, independentemente do status de vacinação, serão 
obrigados a usar máscaras enquanto estiverem dentro dos prédios escolares e durante o 
transporte de ônibus amarelo quando voltarem à escola em setembro. As BPS não planejam 
impor distanciamento físico quando voltarmos para a escola neste outono, embora 
incentivemos um distanciamento físico de 3 pés (1 metro) sempre que possível. 
 
As BPS continuarão a monitorar os sintomas de COVID-19 e todos os funcionários e alunos 
são incentivados a ficar em casa quando não estiverem se sentindo bem. Os alunos e 
funcionários são solicitados a preencher a lista de verificação de saúde em casa todos os dias 
antes de sair de casa. O rastreamento de contatos continuará em colaboração com nossos 
colegas de trabalho da Comissão de Saúde Pública de Boston (BPHC). Também estamos 
trabalhando com a BPHC para revisar as orientações de saúde pública e adaptar nossas 
práticas e procedimentos para agrupamento de alunos e assentos designados, áreas de espera 
médica e teste de COVID-19 gratuito para alunos e funcionários. 
 
A equipe das BPS também aderirá à verificação de vacina anunciada recentemente ou a 
política de teste regular para funcionários da cidade de Boston, uma etapa essencial para 
garantir a saúde e a segurança de nossas comunidades escolares. Os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) recomendam que todos a partir de 12 anos de idade recebam 
uma vacina de COVID-19. As vacinas são uma das ferramentas mais importantes que temos 
para proteger a nós mesmos e uns aos outros do COVID-19; entretanto, os índices de 
vacinação em certos bairros da cidade e entre os jovens de 12 a 15 anos permanecem abaixo 
da média da cidade de Boston. As BPS estão trabalhando com a BPHC para hospedar clínicas 
de vacinação de COVID-19 de volta às aulas em locais por toda a cidade, incluindo muitas 
escolas das BPS. Não há necessidade de agendamento, atendimentos diretos são bem-vindos 
e os eventos contarão com alimentos, rifas e outros prêmios. Para obter mais informações 
acesse: boston.gov/covid19-vaccine. 

http://bostonpublicschools.org/calendar
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8427
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
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Visão acadêmica: Um Plano para recuperar e reconfigurar o aprendizado  
 
O governo federal e estadual, juntamente com as autoridades municipais, incluindo prefeito e 
vereadores anteriores, além dos atuais, fizeram investimentos significativos nas BPS. 
Pretendemos usar esses recursos para investir em nossos alunos e escolas. Ao voltar à escola, 
os alunos e as famílias podem esperar: 

● Maior acesso a assistentes sociais e representantes das famílias  

● Serviços compensatórios de alta qualidade para alunos com deficiências 

● Maior acesso a serviços de tradução e bibliotecas digitais multilíngues  

● Mais acesso a livros, materiais e recursos  

● Expansão das vagas de Educação Infantil em toda a cidade 

● Oportunidades para participar de plataformas de alfabetização digital para apoiar e 

melhorar a alfabetização e o ensino da língua 

● Tempo de aprendizado estendido em muitas escolas 

 
Além disso, as escolas receberam fundos para apoio acadêmico, socioemocional e operacional 
adaptado às necessidades específicas de suas comunidades. Os diretores colaborarão com 
suas comunidades escolares para determinar a melhor forma de investir esses fundos até 1º de 
outubro de 2021. 
 
Focaremos na alfabetização equitativa em todo o sistema de Educação Infantil ao 12º ano. 
Esta iniciativa de vários anos atingirá todos os educadores, independentemente da disciplina, 
escola e líder da sede. Devemos cumprir a nossa promessa de resultados e oportunidades de 
alfabetização drasticamente melhores para nossos alunos e assegurar que cada aluno(a) se 
torne um(a) leitor(a) e escritor(a) competente e proficiente. Dedicaremos a maior parte do 
nosso tempo e atenção para assegurar o acesso do(a) aluno(a) a textos complexos e 
envolventes, especialmente ao garantir que foquemos nos autores do BIPOC. Além disso, 
devemos fornecer aos nossos alunos oportunidades e ensino sobre como discutir e escrever a 
partir de textos complexos.  Os alunos das BPS são brilhantes. Forneceremos aos nossos 
alunos a oportunidade de alcançarem seu brilhantismo ao proporcionar experiências de 
alfabetização envolventes, exigentes e ricas em nosso sistema de Educação Infantil ao12º ano. 
Para apoiar este foco, também ampliaremos o acesso a Bibliotecas digitais multilíngues, 
bibliotecas baseadas em escolas, além de oferecer mais cartões de biblioteca digital da 
Biblioteca Pública de Boston.  
 
Instalações e qualidade do ar 
 
Além do conserto de mais de 12.000 janelas no último ano para apoiar o fluxo de ar e aumentar 
a ventilação, o processo de instalação de sensores de qualidade do ar interno das BPS em 
todos os prédios escolares está em andamento, começará com as salas de aula e os espaços 
de aprendizado. Também estamos trabalhando para substituir os filtros de todos os 5.000 
purificadores de ar que foram colocados nas escolas no último ano. Os filtros do purificador de 
ar serão substituídos a cada 6 meses. Para as escolas com sistemas HVAC, substituiremos os 
filtros MERV-13 de acordo com a manutenção regular do sistema dos prédios. Os funcionários 
de limpeza das BPS também estão trabalhando arduamente na limpeza de nossas instalações 
e na preparação dos prédios escolares para os alunos e funcionários voltarem no próximo mês. 
As estações de higienização permanecerão nos corredores e nas salas de aula, e as escolas 



 

Page 3 
 

 

serão totalmente abastecidas com equipamentos de proteção individual e um suprimento de 
materiais de limpeza para 3 meses. 
 
Transporte  
 
As BPS estão em processo de atribuir os alunos elegíveis para o ônibus e enviará as 
atribuições do ônibus amarelo aos alunos e famílias por correio e e-mail até 27 de agosto. Os 
ônibus amarelos serão higienizados diariamente e os alunos e funcionários deverão usar 
máscaras dentro dos veículos. Além disso, os passes M7 do MBTA serão enviados às escolas 
no final deste mês e serão distribuídos aos alunos elegíveis do 7º ao 12º ano no primeiro dia de 
aula.  
 
As famílias podem utilizar nosso Portal de suporte para solicitar qualquer alteração na 
atribuição de transporte do(a) aluno(a). Nossos representantes de serviço também estão 
disponíveis para ajudar as famílias e para esclarecer quaisquer dúvidas pela nossa Linha direta 
de transporte pelo número: 617-635-9520 ou pelo e-mail: schoolbus@bostonpublicschools.org. 
 
Acesso aos prédios e programas após a escola 
 
O acesso aos prédios ainda será limitado à medida que iniciarmos o Ano letivo, enquanto 
continuamos a monitorar o ambiente de saúde pública. As BPS permitirão que alguns parceiros 
que trabalham diretamente com os alunos tenham acesso aos prédios escolares para os 
programas antes e após a escola, especificamente conforme cada escola. Forneceremos 
detalhes adicionais na nossa próxima atualização para as famílias. Também limitaremos o 
acesso dos pais às escolas neste outono para reduzir o número de pessoas dentro dos nossos 
prédios. Se precisar entrar no prédio da escola de seu filho/sua filha, deverá entrar em contato 
com o(a) líder escolar e/ou professor(a). 
 
Agradecemos por sua colaboração contínua. Esperamos ter todos os alunos de volta às nossas 
escolas, prontos para mais um ano de aprendizado. Espero que todos aproveitem as últimas 
semanas de verão. Estamos ansiosos para vê-los em setembro! 
 
Estamos todos juntos, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
 

https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/home
mailto:schoolbus@bostonpublicschools.org

