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Carta da superintendente 
 

O próximo ano letivo será diferente de qualquer ano que já vivenciamos. Jamais 
iniciamos um ano letivo no meio de uma crise global de saúde. Em menos de 10 
meses, o coronavírus da COVID-19 tirou a vida de muitas pessoas, alterou 
comunidades e mudou os próprios fundamentos sobre como nos reunimos. O novo 
ano letivo também está chegando no meio de outra mudança profunda em nossa 
nação. Começamos a nos dar conta e nos unir para enfrentar décadas de 
desigualdade racial e opressão sistêmica em toda a nossa comunidade, inclusive nas 
Escolas Públicas de Boston.  
 
Essas duas pandemias não nos roubaram nossa conexão indestrutível: continuamos 
“Boston Forte”. Nesse espírito de comunidade, continuaremos apoiando um ao outro, 
seguindo as diretrizes de saúde pública para manter um ao outro em segurança, 
honrando a dignidade um do outro e tratando um ao outro com respeito, sempre 
norteados pelo fato de que podemos realizar qualquer coisa quando trabalhamos 
juntos em colaboração. 
 
Como fazemos com todos os nossos esforços, as Escolas Públicas de Boston 
mantiveram a equidade no centro de nosso planejamento de reabertura das escolas. 
Continuamos comprometidos em identificar e implementar políticas antirracistas e 
em diminuir as desigualdades de oportunidades e realizações no novo ano letivo. 
Reconhecemos que priorizar o bem-estar social, emocional e físico de alunos, 
famílias e funcionários é a única maneira de abordar adequadamente a equidade e 
garantir a saúde e a segurança.  Em nosso planejamento, avaliamos continuamente 
seu impacto em nossos alunos de cor, aprendizes de inglês e alunos com deficiência, 
para garantir que estamos oferecendo a todos os alunos o que eles precisam para ter 
sucesso.  
 
Como sempre, temos um trabalho extremamente importante para fazer neste ano 
letivo. Devemos criar ambientes seguros, acolhedores e culturalmente afirmativos, 
onde os alunos estejam envolvidos academicamente, socialmente e emocionalmente. 
Devemos garantir consistência e conectividade. Devemos continuar apoiando nossas 
famílias e parceiros à medida que eles desempenham novos papéis. Agradeço a sua 
parceria contínua, à medida que embarcamos em um ano letivo de sucesso que 
promove aprendizagem, relacionamentos e sucesso para todos os alunos. Tenho 
orgulho de estar com vocês como uma só Boston - Boston Forte. 
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Dra. Brenda Cassellius, Superintendente 

Sumário executivo 
 
Estamos passando por um momento sem precedentes. No entanto, mesmo em meio 
à pandemia da COVID-19, as escolas públicas desempenham um papel essencial no 
fortalecimento de nossa sociedade compartilhada. A escola não é apenas onde as 
crianças aprendem matemática e ciências, é onde aprendem a trabalhar de maneira 
colaborativa em equipes diversas para alcançar objetivos compartilhados. As escolas 
apoiam as famílias, tendo o trabalho essencial de educar as crianças, ajudando todos 
os jovens de nossa comunidade a se tornarem suas melhores versões de adultos. 
Neste outono, como em todo outono, é hora de voltar às aulas. 
 
Neste outono, temos que abordar o novo ano letivo de forma diferente. Precisamos 
nos certificar de que - enquanto continuamos convivendo com a COVID-19 - também 
façamos o máximo para descobrir como fazer a escola funcionar bem e com 
segurança. Com esse espírito, o feedback obtido da comunidade nos levou a fazer as 
seguintes alterações em nosso plano inicial. 
 

● Fornecer o treinamento necessário.  Estamos solicitando uma isenção 
da DESE para dar aos professores e funcionários dias adicionais de 
desenvolvimento profissional e treinamento para se prepararem para o 
ano que se inicia. Esperamos que o primeiro dia de aula dos alunos seja 
21 de setembro de 2020. 

 
● Honrar a escolha dos pais.  Não existe uma solução que funcione 

melhor para cada aluno, cada família ou cada pessoa que trabalha nas 
Escolas Públicas de Boston. Reconhecendo e respeitando esse fato, o 
Plano de Reabertura das Escolas Públicas de Boston oferece várias 
opções de modelo de aprendizagem para as famílias escolherem a fim 
de melhor atender às necessidades educacionais de seus filhos. 

 
● Levar o tempo que for preciso. As Escolas Públicas de Boston irão: (a) 

reabrir as escolas em um modelo de aprendizagem híbrida, por meio do 
qual os alunos alternam entre retornar aos edifícios escolares e 
continuar aprendendo de maneira remota; ou (b) reabrir as escolas de 
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maneira remota para todos os alunos. Continuaremos monitorando os 
dados de saúde locais e seremos orientados pelas recomendações de 
nossos funcionários de saúde pública à medida que nos aproximarmos 
da nossa data de início prevista. 

 
● A ciência continuará sendo a base para a decisão. As Escolas Públicas 

de Boston só reabrirão os edifícios escolares aos alunos e funcionários 
se, e quando, a Comissão de Saúde Pública de Boston (Boston Public 
Health Commission) determinar que é seguro fazê-lo, com base no 
monitoramento constante das métricas de saúde pública. 

 
● Quer comecemos as aulas de maneira remota ou em um modelo 

híbrido em setembro, é fundamental para a força e vitalidade contínuas de 
nossa comunidade que recebamos alunos e funcionários de volta em nossos 
edifícios escolares assim que for seguro fazê-lo durante o ano letivo de 
2020-2021. Como tal, somos enriquecidos e dependentes do compromisso 
contínuo de toda a comunidade de trabalhar de maneira colaborativa, para 
garantir que todos os nossos alunos estejam seguros e totalmente envolvidos 
na aprendizagem.  
 

Dentro dessa estrutura, vamos trabalhar juntos para voltar às aulas - Boston Forte. 
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Introdução 
 
Em 16 de março de 2020, as Escolas Públicas de Boston (BPS) fecharam seus edifícios 
escolares e enviaram para casa seus 53.000 alunos em resposta à pandemia da 
COVID-19. Em 19 de março, nossa equipe dedicada começou a dar aula aos alunos de 
maneira remota, usando instrução on-line elaborada e fornecida por professores e 
equipe de apoio. Em alguns dias, a equipe do serviço de alimentação preparou 16 
locais para refeições em toda a comunidade para servir café da manhã e almoço aos 
alunos das Escolas Públicas de Boston. Desde o fechamento, essa equipe serviu mais 
de um milhão de refeições para as famílias das Escolas Públicas de Boston, incluindo 
mais de 500.000 refeições entregues porta a porta pelos nossos motoristas e 
monitores dedicados em ônibus escolares amarelos. Ao mesmo tempo, nossa equipe 
de tecnologia entregou mais de 33.000 Chromebooks para os alunos. Os enfermeiros 
das Escolas Públicas de Boston se ofereceram voluntariamente para ajudar a 
Comissão de Saúde Pública de Boston (Boston Public Health Commission) a realizar 
o rastreamento de contatos, em um esforço para limitar a transmissão comunitária 
do vírus. Nosso pessoal de limpeza limpou todos os edifícios escolares e começou a 
fazer um planejamento para distanciar fisicamente os alunos no outono. Desde 
março, nossos administradores da sede central planejam melhorar a aprendizagem 
on-line, fornecendo o desenvolvimento profissional necessário a nossos educadores, 
elaborando novos protocolos de recursos humanos para apoiar as necessidades de 
licença relacionadas à COVID de nossa equipe, reequipando nossos processos fiscais 
para permitir o processamento eletrônico e realizando análises específicas de 
equidade de várias opções em consideração. Além disso, as Escolas Públicas de 
Boston elaboraram e executaram um programa de aprendizagem de verão on-line 
que atualmente fornece aprendizagem remota de alta qualidade a quase 14.000 
alunos, incluindo quase 6.000 alunos de educação especial e mais de 5.000 
aprendizes de inglês. Durante esse período difícil, continuamos orgulhosos de 
trabalhar arduamente para todos os alunos e famílias que servimos à medida que 
permanecemos juntos. 
 
Lançamos a primeira versão preliminar de nosso plano de reabertura em 3 de agosto 
de 2020. Desde então, continuamos nos envolvendo com parceiros e solicitando 
feedback. Ouvimos professores, diretores, pais, organizações comunitárias e 
parceiros de ensino superior. Nós escutamos. Nós aprendemos. E aprimoramos o 
plano. 
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Fornecemos informações mais específicas sobre os protocolos de saúde e segurança 
da COVID-19 e medidas de saúde em nossos edifícios escolares. Ampliamos a 
explicação do ensino simultâneo para abranger uma concepção mais ampla do ensino 
híbrido, que inclui vários métodos de ensino e aprendizagem apropriados para vários 
níveis escolares. Forças-tarefa formadas por professores e diretores opinaram sobre 
as avaliações recomendadas e obrigatórias, a aprendizagem socioemocional 
transformadora e as plataformas para aprendizagem remota e híbrida. Através dessa 
colaboração rica e contínua com membros de nossa comunidade das Escolas 
Públicas de Boston, fortalecemos nossa capacidade de voltar às aulas com segurança 
e juntos. 

 
Planejamento para a reabertura 
 
Esta primeira versão preliminar do Plano de Reabertura das Escolas Públicas de 
Boston, bem como todas as versões preliminares subsequentes que serão 
disponibilizadas à medida que as circunstâncias continuarem evoluindo, se baseia em 
nossos valores fundamentais. 

 
Valores fundamentais 
 

● A equidade existe quando os preconceitos derivados de normas e valores 
culturais dominantes não mais predizem ou influenciam o modo como alguém 
se sai na sociedade. A equidade promove sistematicamente o acesso justo e 
imparcial a direitos e oportunidades. A equidade é o principal norte do nosso 
trabalho.  

● Saúde e segurança - Nada é mais importante do que garantir a saúde, o bem-
estar e a segurança de nossos alunos, famílias e funcionários das Escolas 
Públicas de Boston. Toda a nossa tomada de decisão é, e continuará, 
fundamentada nas orientações de saúde pública apresentadas pela Comissão 
de Saúde Pública de Boston (Boston Public Health Commission, BPHC), pelos 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) e pela Secretaria de Educação Fundamental e Secundária de 
Massachusetts (Massachusetts Department of Elementary and Secondary 
Education, DESE). 

● Relacionamentos são o alicerce para desenvolver a confiança. Desenvolver 
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relacionamentos significativos com nossos alunos e famílias não só 
proporciona uma sensação de segurança, mas também incentiva uma maior 
participação e envolvimento na escola e na sala de aula.  

● Comunicação - Todos em nossa comunidade têm perspectivas importantes 
para compartilhar. Quanto mais ouvimos, melhores decisões podemos tomar. 
Temos o compromisso de fornecer informações precisas, oportunas e 
contínuas aos nossos alunos, famílias e a comunidade em geral e recebemos 
respeitosamente suas sugestões e ideias colaborativas. Todas as opiniões são 
bem-vindas.  

 

Métricas de saúde pública 
 
Nada é mais importante do que a segurança de nossa comunidade das Escolas 
Públicas de Boston. Desde março de 2020, as Escolas Públicas de Boston têm 
trabalhado em estreita colaboração com a BPHC em relação às melhores práticas 
para prevenção e contenção da COVID-19. Com um foco inabalável na saúde de toda 
a comunidade de Boston, a BPHC garantiu que a cidade de Boston esteja bem 
posicionada para ter a capacidade de testar, rastrear contatos, isolar e colocar em 
quarentena, conforme necessário, aqueles que forem suspeitos de infecção e 
garantir que aqueles que precisem de cuidados possam recebê-los. 
 
A BPHC continua monitorando as principais métricas de dados a fim de nos permitir 
planejar e responder adequadamente às questões de saúde pública que possam 
surgir. As métricas essenciais incluem: 
 

● Número diário de testes positivos 
● Porcentagem diária de testes positivos 
● Visitas diárias a prontos-socorros com sintomas semelhantes aos da COVID-
19 
 

Todas essas métricas são medidas como uma média móvel posterior de 7 dias. Os 
dados relatados são analisados em termos de disparidades raciais, étnicas e de bairro 
para identificar as áreas de preocupação e onde o foco é necessário. 
 
Nos últimos dois meses, Boston teve uma taxa de teste positivo muito baixa, uma taxa 
de hospitalização muito baixa e a capacidade de responder a todas as atividades da 
COVID-19 à medida que elas ocorrem. Essa diminuição e achatamento da taxa de 
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atividade permitiu que a comunidade abrisse lentamente várias atividades públicas 
que haviam sido fechadas anteriormente. Na semana passada ou um pouco mais, a 
cidade de Boston observou um ligeiro aumento nessas métricas, que tanto a BPHC 
quanto as Escolas Públicas de Boston estão monitorando de perto. 
 
Em 14 de agosto de 2020, a cidade de Boston se qualificou como “amarela” de acordo 
com as diretrizes de três níveis publicadas recentemente pelo Estado de 
Massachusetts aqui. Como tal, as Escolas Públicas de Boston estão dentro da faixa 
apropriada para abrir em um modelo de aprendizagem híbrida ou totalmente remota, 
conforme ilustrado abaixo. 

 
 

Compreendemos que as métricas de Boston podem mudar à medida que o vírus 
continua evoluindo. As Escolas Públicas de Boston e sua parceira de saúde pública, a 
BPHC, estão monitorando os dados diariamente especificamente para identificar se, 
e quando, os números indicarem que nosso planejamento deve mudar para uma 
abordagem diferente para a reabertura. 

 
Realidades práticas 
 
Como todos os outros grandes distritos escolares urbanos do país, as Escolas 
Públicas de Boston planejam reabrir as escolas no outono de 2020 em circunstâncias 
jamais vivenciadas. Todo o nosso planejamento está fundamentado nas seguintes 
realidades em que o Distrito atualmente opera.  
 

● O vírus COVID-19 está em constante evolução, conforme evidenciado nos 
dados de saúde pública, e uma vacina eficaz não estará disponível a tempo de 
impactar a reabertura das escolas no outono de 2020. 
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● As Escolas Públicas de Boston se basearão na orientação da Comissão de Saúde 
Pública de Boston (Boston Public Health Commission) em relação às atuais 
condições de vírus, para determinar se e quando voltará com aulas presenciais. 

● Após a reabertura das instalações escolares, pode haver casos de exposição à 
COVID-19 que exijam o fechamento temporário de uma sala de aula, andar, 
edifício(s) escolar(es) ou todo o Distrito das Escolas Públicas de Boston por um 
período de tempo limitado. Embora tais fechamentos sejam prejudiciais, o 
CDC e a BPHC reconhecem que essas ações são uma resposta essencial e 
necessária em nossa responsabilidade compartilhada de limitar a propagação 
da doença. 

● Os recursos fiscais públicos são limitados e estão em crescente demanda, 
devido aos danos econômicos e sociais sofridos por nossa comunidade 
durante toda a pandemia. 

● Para atender ao aumento dos custos exigidos em resposta à COVID-19, as 
Escolas Públicas de Boston deverão limitar, reagendar ou eliminar outros 
trabalhos importantes. 

● Nossa equipe é composta por servidores públicos dedicados, no entanto, 
muitas pessoas, incluindo educadores, motoristas de ônibus e monitores, além 
de outros funcionários do serviço de apoio que trabalham bem próximos dos 
alunos, podem estar em maior risco em relação à COVID-19. 

● Pessoas de cor e famílias que vivem com menos recursos financeiros são 
desproporcionalmente prejudicadas pela COVID-19; a maioria das famílias das 
Escolas Públicas de Boston se enquadra em um ou ambos os casos.  

● As orientações regulatórias apresentadas pela BPHC, CDC, DESE, Comissão de 
Igualdade de Oportunidades de Emprego (Employment Opportunity 
Commission, EEOC), Administração de Segurança e Saúde Ocupacional 
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) e outros órgãos 
estaduais e federais geralmente orientam uma solução de "abordagem única" 
para um problema que se manifesta de maneira diferente em cada 
comunidade, inclusive em todos os distritos escolares. 

● Toda família das Escolas Públicas de Boston possui uma perspectiva única 
sobre a melhor forma de garantir a saúde e a segurança de seus alunos e outras 
pessoas de sua casa.  
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Data de início das aulas: Pedido de isenção da DESE 
 
O início das aulas nas Escolas Públicas de Boston para alunos da 1ª à 12ª séries está 
marcado para 10 de setembro de 2020, e para alunos da pré-escola ao jardim de 
infância está marcado para 14 de setembro de 2020. Em 27 de julho de 2020, a DESE 
deu aos distritos a oportunidade de ajustar suas datas de início do ensino 
adicionando até 10 dias adicionais para trabalhar com educadores na preparação 
para o início do outono. 
 
Em um processo separado, as Escolas Públicas de Boston solicitaram uma isenção da 
exigência da DESE de que os distritos comecem a fornecer ensino aos alunos em 16 
de setembro de 2020, a fim de adotar as exigências ajustadas de dia e tempo de 
aprendizagem dos alunos para o ano letivo de 2020-2021, conforme anunciado em 27 
de julho, 2020. Após a concessão deste pedido de isenção, o calendário do ano letivo 
das Escolas Públicas de Boston de 2020-2021 será alterado da seguinte forma: 
 

● Data de início para todos os educadores: 8 de setembro de 2020 - todos 
os educadores se apresentam aos seus edifícios escolares designados 
para desenvolvimento profissional, a menos que estejam isentos do 
ponto de vista médico ou de outra forma 

 
● Data de início para alunos da 1ª à 12ª séries:  21 de setembro de 2020 
 
● Data de início para alunos da pré-escola ao jardim de infância: 23 de 

setembro de 2020 
 
● Exigências de tempo de aprendizagem para alunos do ensino 

fundamental: 170 dias e 850 horas 
 
● Exigências de tempo de aprendizagem para alunos do ensino 

secundário: 170 dias e 935 horas 
 

 
Linha do tempo 

 
Nos últimos seis meses, as Escolas Públicas de Boston têm trabalhado 
incansavelmente para atender às necessidades de seus alunos, famílias e 



 

 
VERSÃO PRELIMINAR 14.8.20 | Página 16 

funcionários, e para reabrir a escola de uma forma que seja segura e saudável para 
todos.  

 
 

Grupos de trabalho 
 
Muitas vozes contribuíram para esta segunda versão preliminar do Plano de 
Reabertura das Escolas Públicas de Boston. Recebemos a contribuição de partes 
interessadas da comunidade e forças-tarefa formadas por líderes escolares, 
educadores e outros funcionários das escolas. Essas opiniões complementaram o 
trabalho da equipe de planejamento das Escolas Públicas de Boston, organizado nas 
seguintes "faixas" de especialistas focados na identificação de problemas, na 
avaliação de ideias e na recomendação de decisões logísticas e operacionais. 
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Ouvir e aprender 

 
As Escolas Públicas de Boston coletam opiniões da comunidade há meses, em um 
esforço para garantir que nosso planejamento seja bem informado pelas 
necessidades e expectativas de todas as pessoas que servimos. Buscamos e 
obtivemos a opinião de mais de 20.000 partes interessadas – alunos, famílias, 
funcionários das escolas e da sede central e organizações comunitárias. 
Também reunimos informações de outros grandes distritos escolares urbanos, 
líderes no ensino superior, líderes escolares das Escolas Públicas de Boston, nossos 
parceiros sindicais, autoridades de saúde pública e a cidade de Boston. Todas as 
opiniões compartilhadas enriqueceram nosso pensamento e nossa capacidade de 
determinar a melhor forma de atender às necessidades da comunidade que servimos.  
 

Envolvimento da comunidade  
 
A Equipe de Engajamento Comunitário das Escolas Públicas de Boston realizou mais 
de 33 reuniões com as partes interessadas  para reunir opiniões sobre a versão 
preliminar do plano de reabertura. Mais de 4.000 pessoas participaram das reuniões, 
incluindo, alunos, pais, educadores, organizações comunitárias, líderes escolares, 
funcionários das escolas e membros do público. Organizações baseadas na 
comunidade estiveram em parceria com o distrito para apoiar esforços de divulgação 
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e engajamento com comunidades linguísticas e étnicas. O Distrito também 
entrevistou suas famílias e funcionários e solicitou ideias e participação da 
comunidade por meio de postagens nas redes sociais, chamadas eletrônicas, 
mensagens de texto e e-mails. Também ouvimos autoridades eleitas e participamos 
de audiências perante o Conselho da Cidade de Boston, onde recebemos 
contribuições de vereadores e do público. 
 
Continuamos a receber feedback regular do Comitê Escolar de Boston e a atualizar 
os membros regularmente nas reuniões do Comitê Escolar público sobre nosso 
planejamento. 
 
Nosso pensamento coletivo é fundamental para o desenvolvimento de um plano de 
reabertura que resultará em experiências educacionais positivas para nossos filhos. 
O feedback das partes interessadas e os resultados de nossas pesquisas de reabertura 
são compartilhados publicamente no site das Escolas Públicas de Boston, para 
garantir que tenhamos um entendimento comum das diversas perspectivas, 
interesses e preocupações compartilhados e recomendações. As tendências são 
compartilhadas abaixo. 

 
Preferência inicial da família pela aprendizagem híbrida 

 
A partir de junho, entrevistamos alunos, famílias, professores e funcionários para 
entender o que funcionou bem e o que não funcionou durante a aprendizagem 
remota do Distrito na primavera. Mais de 17.000 famílias responderam. Quando 
perguntados se prefeririam que seus alunos participassem de aprendizagem on-line, 
aprendizagem híbrida ou aprendizagem presencial, no outono de 2020, quase 
metade (40%) indicou uma preferência direta por um modelo de aprendizagem 
híbrida. Aproximadamente dois terços dos respondentes eram a favor de algum tipo 
de plano de reabertura em que os alunos ficassem nos edifícios escolares por algum 
período de tempo. Como os principais motivos de suas preferências demonstradas, 
as famílias relataram preocupações contínuas com a perda de aprendizado 
relacionada à aprendizagem on-line, a necessidade dos pais de retornarem ao local 
de trabalho e o entendimento de que a aprendizagem no campus resulta em um apoio 
mais holístico aos alunos. 
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Os resultados foram mais específicos quando discriminados por raça; entre 51% e 
74% dos respondentes apoiaram um plano de reabertura que leva os alunos de volta 
aos edifícios escolares de alguma forma - seja totalmente ou em um modelo híbrido. 
 
 

 
 

Aprimoramento da aprendizagem remota: Lições aprendidas 
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Também coletamos informações sobre o que funcionou bem e o que não funcionou 
com a aprendizagem on-line fornecida durante o período de fechamento no final do 
ano letivo de 2019-2020. O que aprendemos foi o seguinte. 

 
● Em todas as raças, as famílias citaram o seguinte como os desafios mais 

comuns que enfrentaram na aprendizagem remota: equilibrar o trabalho 
(57%); acompanhar as tarefas (40%); encontrar espaço (26%); currículo 
desinteressante (25%); e lidar com diferentes plataformas de aprendizagem 
(23%). 
 

● As famílias relataram que mais reuniões em pequenos grupos (63% dos 
respondentes), trabalho relevante (48%) e aulas gravadas (41%) eram as partes 
mais desejadas de aprendizagem remota em todas as séries, raças e alunos.  
 

● Uma porcentagem maior de famílias com alunos em séries mais altas 
relatou a necessidade de entrega mais interessante de um currículo on-line 
desafiador (28% para a 6ª à 12ª séries, em comparação com 23% para o jardim 
de infância à 5ª série).  
 

● Os funcionários das Escolas Públicas de Boston indicaram que 
"equilibrar trabalho e vida doméstica" era a parte mais desafiadora da 
aprendizagem remota (57%).  
 

● No momento da pesquisa, 45% das famílias não brancas que 
responderam pretendiam usar o transporte de ônibus escolar amarelo, 
enquanto apenas 33% das famílias brancas pretendiam fazer isso. 
 

● Populações especiais de alunos relataram diferentes necessidades 
relacionadas ao transporte: as respostas indicaram que 14% dos alunos EL 
depende exclusivamente de ônibus escolares amarelos para transporte, em 
comparação com apenas 7% dos alunos. A mesma disparidade foi observada 
entre os alunos com e sem deficiência: 20% dos alunos com deficiência relatou 
dependência exclusiva de ônibus escolares amarelos para transporte, em 
comparação com apenas 7% dos alunos sem deficiência.  

 
Os líderes escolares e equipes de educadores estão revisando esses dados para 
orientar o trabalho de melhoria educacional nas escolas. Combinados com os dados 
de avaliações provisórias recentes, esses dados também informam a evolução do 
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desenvolvimento profissional oferecido a líderes e educadores antes do início do ano 
letivo de 2020-2021. 

 

Preocupações levantadas; Opiniões expressadas 
 

 
 
Através de sessões de escuta de engajamento comunitário reunimos preocupações, 
sugestões e recomendações sobre como reabrir as escolas da melhor maneira para 
os alunos e as famílias. Todas essas informações coletadas orientaram nosso 
planejamento. 
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Plano de reabertura das Escolas Públicas de Boston: 
Opções para as famílias 

 
A DESE exigiu que todos os distritos escolares do estado apresentassem um plano de 
reabertura que abordasse três opções em uma sequência contínua de modelos de 
aprendizagem. Em um lado da sequência contínua está um modelo de aprendizagem 
no local, que atende a todos os alunos juntos de maneira presencial dentro dos 
edifícios escolares. No outro lado da sequência contínua está um modelo de 
aprendizagem on-line que permite que todos os alunos aprendam de maneira remota 
em tempo integral em casa ou em outro local, não incluindo o edifício escolar. No 
meio, está um modelo de aprendizagem híbrida, que permite que alguns alunos 
aprendam de maneira remota enquanto outros voltam aos edifícios escolares para a 
aprendizagem presencial. 

 

O Plano de Reabertura das Escolas Públicas de Boston aborda todos os três modelos 
nesta sequência contínua. Conforme especificado abaixo, o Plano das Escolas 
Públicas de Boston não tem como premissa o Distrito escolher uma opção de 
“abordagem única” para seus 54.000 alunos. Em vez disso, o plano inclui uma série 
de opções de aprendizagem. 

O Plano das Escolas Públicas de Boston define 
as opções disponíveis para nossas famílias e 
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possibilita que elas determinem qual opção 
atenderá melhor às necessidades educacionais 
de seus filhos.  

As Escolas Públicas de Boston oferecerão escolhas de aprendizagem híbrida e remota 
neste ano letivo, bem como combinações das duas. Conforme especificado abaixo, 
os pais terão flexibilidade para criar várias combinações desses modelos, conforme 
determinado da melhor forma para seus alunos, permitindo que os alunos tenham a 
oportunidade de estar na sala de aula com seus colegas e professores, assim como 
também estar em casa para aprendizagem independente on-line baseada em 
projetos. Os professores e os líderes escolares estão trabalhando arduamente na 
criação e elaboração de aulas interessantes e rigorosas para esses ambientes de 
aprendizagem. Essas oportunidades educacionais continuarão se desenvolvendo ao 
longo do ano letivo, à medida que os professores continuarem compartilhando, 
crescendo e aprendendo uns com os outros.  

Um resumo geral das opções dos modelos de aprendizagem que os pais poderão 
selecionar para seus alunos é apresentado abaixo. A aprendizagem híbrida envolve a 
aprendizagem na escola em dois dias da semana e a aprendizagem remota em casa 
ou possivelmente com uma organização parceira em três dias da semana. No modelo 
de aprendizagem on-line, a aprendizagem do aluno é totalmente remota; não há 
aprendizagem presencial. Há também uma opção para populações especiais: alunos 
que recebem serviços de educação especial ou de Aprendiz de inglês, ou que 
precisam especificamente de mais tempo presencial com seus professores e outros 
funcionários. Dependendo das necessidades do aluno, esses alunos podem ter uma 
semana mais longa de aprendizagem presencial. Os pais podem escolher entre essas 
opções sem perder a matrícula na escola selecionada. Os alunos também podem 
passar de uma programação apenas remota para uma opção híbrida que envolva uma 
aprendizagem presencial em vários momentos, desde que haja espaço e pessoal 
suficientes para acomodar as necessidades do aluno.  
 
O Distrito entrará em contato com as famílias na semana de 17 de agosto de 2020 
e pedirá que selecionem em qual opção de aprendizagem seu(s) aluno(s) 
participará(ão) neste outono. No caso de alunos que optarem pelo modelo híbrido e 
forem elegíveis ao transporte de ônibus amarelo, os pais também deverão informar 
se o aluno pretende pegar o ônibus para a escola.  
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Opção 1: Aprendizagem totalmente remota  
 
Não importa quais medidas de segurança e saúde pública sejam implementadas, 
conforme descrito abaixo, nem todas as famílias das Escolas Públicas de Boston 
decidirão mandar seus alunos de volta aos edifícios escolares no início do ano letivo. 
Seja para proteger membros idosos da família da possibilidade de transmissão 
comunitária da doença ou por qualquer outro motivo, algumas famílias optarão por 
manter seus alunos em casa e envolvidos em aprendizagem remota. Nas Escolas 
Públicas de Boston, honraremos essa escolha: qualquer família que optar por 
continuar com seu(s) aluno(s) no modelo de aprendizagem remota oferecido pelo 
Distrito será considerada totalmente matriculada e progredirá na conclusão da 
série durante pelo menos o primeiro semestre do ano letivo de 2020-2021. 
 
Trabalhando em colaboração com líderes escolares, professores e outros 
funcionários, a Equipe acadêmica das Escolas Públicas de Boston têm coletado e 
disponibilizado exemplos de melhores práticas em aprendizagem remota e 
planejamento de novas e melhores maneiras de fornecer recursos de planejamento 
a cada semana para professores em uma plataforma consistente. Academias de 
aprendizagem de verão adicionadas à caixa de ferramentas das Escolas Públicas de 
Boston de práticas eficazes e currículos envolventes para aprendizagem remota. 
Avaliações que descrevem os critérios para ensino remoto de alta qualidade, modelos 
de planejamento que apoiam o planejamento de ensino e desenvolvimento 
profissional diferenciado pelo nível atual de desempenho estão todos em 
desenvolvimento. 
 
Os alunos que optarem pela aprendizagem totalmente remota continuarão a ser 
ensinados por funcionários de sua escola em um ambiente remoto, com 
infraestrutura e ferramentas para apoiar a aprendizagem on-line. Os alunos que 
optarem por um modelo totalmente remoto aprenderão de maneira remota cinco 
dias por semana. Haverá pontos de escolha durante o ano em que os alunos poderão 
optar por mudar do modelo de aprendizagem remota para o modelo híbrido, se 
desejado. Além disso, as Escolas Públicas de Boston iniciarão e/ou estarão prontas 
para mudar para a aprendizagem totalmente remota para todos os alunos se e 
quando as métricas de saúde pública exigirem, conforme identificado pela Comissão 
de Saúde Pública de Boston (Boston Public Health Commission). 
 

Duas opções híbridas:  Híbrida A/B e Híbrida C 
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O plano de aprendizagem híbrida atual do Distrito alterna entre grupos de alunos, 
todos no campus por determinados dias de aprendizagem em sala de aula e 
aprendizagem remota nos outros dias da semana. No ambiente do modelo híbrido, 
os alunos fisicamente presentes no edifício escolar aprenderão ao lado de seus 
colegas fisicamente distantes que estarão de maneira remota, perseguindo os 
mesmos objetivos de aprendizagem e interagindo com seus colegas o máximo 
possível. 
 
Paraprofissionais, professores de ESL, professores de inclusão e outros educadores 
que normalmente compartilham um período de aula ou fornecem suporte durante a 
mesma aula irão planejar de forma colaborativa e fornecer apoio em pequenos 
grupos ou individual de acordo com os planos de aula co-elaborados, seja no campus 
ou de maneira remota. Os educadores que apoiam os mesmos alunos irão co-planejar 
durante horários designados, como em períodos comuns de planejamento, 
desenvolvimento profissional (PD) ou períodos de planejamento e desenvolvimento 
(P&D). O objetivo é ter aulas bem elaboradas que possam ser ministradas em todos 
os modelos de ensino, apoiar os alunos com seus serviços obrigatórios e atas de 
ensino, além de oferecer intervenções e apoio escalonado. 

 
Opção 2: Híbrida A/B  
 
No modelo híbrido, alunos de todas as séries (da pré-escola à 12ª série) são divididos 
em dois grupos por série e por escola: Grupo A e Grupo B. Na medida do possível, 
alunos da mesma casa serão programados dentro do mesmo grupo. Dentro de cada 
comunidade escolar, os grupos alternarão entre aprender de maneira presencial nos 
edifícios escolares e aprender de maneira remota em casa (ou em um local alternativo 
na comunidade, se disponível). Nesse modelo, reduziremos o número de alunos em 
cada edifício em aproximadamente metade ao mesmo tempo, o que reduzirá o risco 
de exposição e transmissão do vírus. 
 

Opção 3: Híbrida C (Populações especiais)  
 
Alguns alunos precisam de mais de dois dias de aprendizagem presencial para fazer 
progresso suficiente em direção a seus objetivos educacionais. Esses alunos podem 
receber ensino de Língua Inglesa (EL) ou educação especial, ou podem ser 
identificados como necessitando de apoio adicional (Nível 2 ou 3 de MTSS) através 
do processo da Equipe de Apoio ao Aluno. Outros ainda podem ser identificados 
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como necessitando deste apoio educacional presencial adicional por seus 
pais/responsáveis. Não importa a fonte de identificação, o Distrito está empenhado 
em oferecer oportunidades educacionais mais ricas para esses alunos, se possível. 
 
Após a identificação pelos pais/responsáveis e equipes de educadores afiliados, se 
apropriado, esses alunos receberão ensino presencial não apenas nos dois dias 
destinados aos Grupos A e B, mas também 1 ou 2 dias adicionais de ensino presencial 
por semana, dependendo da necessidade. A disponibilidade desta opção e o número 
de dias disponíveis para cada aluno específico, serão feitos de acordo com cada 
escola, levando em consideração o número de vagas presenciais disponíveis uma vez 
que as famílias tenham optado pelo ensino totalmente remoto. Em situações onde 
houver assentos disponíveis, o modelo Híbrido C irá eventualmente proporcionar às 
Escolas Públicas de Boston o espaço para levar muitos de nossos alunos mais 
vulneráveis de volta aos edifícios escolares, para que tenham ensino presencial e 
apoios relacionados mais intensamente necessários. 
Ensino de alunos de forma presencial e remota  

 
Atender às necessidades de uma sala de aula cheia de alunos em um ambiente no 
campus é um desafio; atender às necessidades dos alunos quando alguns estão no 
campus e outros aprendendo de maneira remota é ainda mais desafiante. Os 
talentosos educadores das Escolas Públicas de Boston em cada escola, trabalhando 
em equipes, enfrentarão esses desafios planejando um ensino que atenda aos 
contextos únicos de sua comunidade escolar, ao mesmo tempo que garantem acesso 
consistente ao rigor do nível escolar, seja no campus ou de maneira remota. 

Aqui está um exemplo:   

Uma equipe no nível de determinada série, formada por professores da turma de 
origem, bem como professores de ESL e educação especial, juntamente com 
educadores paraprofissionais, planejam a aprendizagem para todos os alunos da 
série: alunos aprendendo tanto no campus quanto de maneira remota. Os 
educadores trabalham em equipe, aproveitando os pontos fortes e habilidades 
exclusivos dos membros da equipe para agrupar e reagrupar os alunos ao longo do 
dia. Depois de cada seção do dia, os alunos têm uma pausa para se alongar e se 
movimentar. Todos os alunos têm almoço, recreio e intervalos para ir ao banheiro. A 
equipe tem uma breve reunião no final de cada dia para comunicar informações vitais 
aos adultos que irão apoiar um aluno no dia seguinte e monitorar quaisquer sinais de 
alerta socioemocionais ou educacionais em relação ao determinado aluno. 
Oportunidades de aprendizagem assíncrona para todos os alunos nas tardes de 
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quarta-feira permitirão que as equipes de professores analisem o trabalho dos 
alunos, planejem agrupamentos e adaptem os currículos em relação às necessidades 
dos alunos e professores. 

Parte do dia do aluno também pode incluir matérias opcionais ou especiais, como 
artes e educação física. Alguns alunos receberão ensino em pequenos grupos, 
enquanto outros trabalharão de forma independente, entre colegas ou em um 
pequeno grupo.  

Os alunos que estiverem em casa de maneira remota acessarão suas aulas durante o 
período de ensino da turma inteira ou comunidade da classe no edifício escolar, 
durante o ensino direto e em momentos em que puderem se envolver com os colegas 
em pequenos grupos ou recebendo apoio individual de um membro de sua equipe de 
educadores. 

Disposições das salas de aula 
 
No modelo híbrido, geralmente apenas metade dos alunos (Grupo A ou Grupo B) 
estará no edifício escolar em um dia específico. Dividir a turma em dois grupos nos 
permite garantir que os alunos possam manter o distanciamento físico dentro da sala 
de aula.  Embora a sala ainda possa estar montada com carteiras com menos de seis 
pés de distância, o que está em conformidade com a orientação da DESE, que permite 
até três pés de distância em alguns casos, os dois grupos de alunos serão designados 
carteiras de uma maneira que se aproveite do fato de um grupo estar ausente quando 
o outro grupo está presente. Por exemplo, na ilustração abaixo, apenas as carteiras 
designadas ao Grupo A estão ocupadas nos dias do Grupo A; as carteiras designadas 
ao grupo B estão vazias. Portanto, mesmo que as carteiras estejam a menos de seis 
pés de distância, os alunos presentes na sala de aula estarão separados por seis pés 
e por carteiras vazias. 
 



 

 
VERSÃO PRELIMINAR 14.8.20 | Página 29 

 
 

As disposições de sala de aula para salas de aula da primeira infância, algumas salas 
de aula de educação especial e outros tipos de ensino especializados serão 
diferentes. Independentemente dessas diferenças, os líderes escolares e os 
professores, com o apoio necessário do pessoal de instalações das Escolas Públicas 
de Boston, garantirão que todas as salas de aula sejam organizadas a fim de oferecer 
a distância física apropriada entre todos os que ocupam o espaço. 
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Resumo das opções de aprendizagem disponíveis  

 
Nos modelos híbridos ilustrados acima, os alunos aprendem de diferentes maneiras 
e em diferentes locais, com base em seu grupo. As programações do ensino médio 
ainda estão evoluindo e poderão variar de acordo com a escola, para atender às 
exigências de saúde e segurança e às exigências de disciplinas altamente 
diferenciadas de nossos alunos. Abaixo é possível ver, de uma maneira geral, o 
modelo híbrido no ensino fundamental. 
 

● Os alunos do Grupo A do modelo Híbrido A/B vão à escola para receber 
ensino presencial às segundas e terças-feiras e depois recebem ensino remoto 
on-line às quartas, quintas e sextas-feiras. 

● Os alunos do Grupo B do modelo Híbrido A/B vão à escola para receber 
ensino presencial às quintas e sextas-feiras e depois recebem ensino remoto 
on-line às segundas, terças e quartas-feiras.  

● Os alunos do modelo Híbrido C, composto por alunos com necessidades 
especiais, podem ter a opção de ir à escola para aulas às segundas, terças, 
quintas e sextas-feiras, dependendo do espaço disponível em seus respectivos 
edifícios escolares e da disponibilidade de seus professores. Este componente 
híbrido permite que o Distrito tente levar nossos alunos mais vulneráveis de 
volta aos edifícios escolares, para obter ensino no campus mais intensamente 
necessário e apoios relacionados. 
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● Os alunos do modelo totalmente remoto são ensinados por funcionários 
da escola durante os cinco dias da semana e aprendem de maneira remota, em 
casa ou em um local supervisionado por outros parceiros da comunidade.   

● Todos os alunos ficam fora do local e aprendem on-line de maneira 
remota às quartas-feiras, o que possibilita o pessoal de limpeza higienizar os 
edifícios entre o uso de diferentes grupos de alunos. Os edifícios são limpos 
da mesma forma depois que as aulas terminam às sextas-feiras e antes do 
início das aulas às segundas-feiras. 

● Todos os professores dão as aulas nos edifícios escolares; nenhum 
professor permanece fora do edifício físico, exceto com adaptações e licença 
apropriada, aprovadas pelo Departamento de Capital Humano. 

● Os professores receberão ferramentas tecnológicas (por exemplo, 
câmera, alto-falante etc.) e treinamento como suporte a esse modelo híbrido 
de ensino. 

● Em todas as escolas, os líderes escolares podem propor ao Distrito fazer 
pequenas alterações no modelo híbrido para se ajustar a populações 
específicas, programação e/ou configurações de sua escola, inclusive em 
relação à estrutura em fases especificada abaixo.  

● Com a aprovação do Distrito, os líderes escolares publicarão um 
cronograma geral para cada série e cada professor, para informar as famílias 
sobre a programação que seus alunos foram designados. 

● Continuamos trabalhando com nossos parceiros da comunidade para 
apoiar a programação fora do dia letivo e em edifícios que não sejam das 
Escolas Públicas de Boston, a fim de fornecer serviços e suporte essenciais aos 
alunos quando eles não estiverem participando da aprendizagem no campus. 

Resumo das opções de modelo de aprendizagem das Escolas Públicas de Boston 
 

 Opção 1 
Totalmente remoto 

Opção 2 
Híbrido A/B 

Opção 2 
Híbrido C (Populações 

especiais) 

Descrição Os alunos totalmente 
remotos receberão 
ensino on-line e terão 
uma combinação de 

O modelo Híbrido A/B 
é uma combinação de 
dias presenciais e 
remotos para os 

Os alunos que recebem 
serviços especiais, seja 
EL ou educação 
especial, ou que são 
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aprendizagem 
independente baseada 
em projetos, além de 
ensino individual e em 
pequenos grupos. Eles 
receberão 
oportunidades de 
aprendizagem em casa 
e ferramentas que os 
ajudarão na sua 
aprendizagem. Cada 
aluno receberá um 
Chromebook e acesso 
Wi-Fi. Outros materiais 
e ferramentas de 
aprendizagem também 
poderão ser fornecidos 
para ajudar na 
aprendizagem. Os pais 
receberão apoio por 
meio de treinamento, 
conferência e visitas 
domiciliares/verificaçõ
es semanais da equipe 
de aprendizagem de 
seus filhos. 

alunos. Os alunos terão 
ensino em grupo 
inteiro, aulas 
independentes e 
baseadas em projetos 
durante o dia e 
receberão ensino 
individual e em 
pequenos grupos de 
seus professores, 
especialistas e 
paraprofissionais ao 
longo do dia, para 
abordar seu bem-estar 
socioemocional e 
necessidades 
acadêmicas.  

identificados pelas 
Equipes de Apoio ao 
Aluno como 
necessitando de 
aprendizagem 
presencial adicional, 
poderão escolher 3 ou 
4 dias de aprendizagem 
no campus, se 
compatível com seu 
nível de necessidade. 
Esta opção estará 
disponível apenas se as 
vagas de aprendizagem 
presencial estiverem 
disponíveis na escola 
do aluno, levando em 
consideração o 
número de outros 
alunos que tenham 
optado por modelos de 
aprendizagem híbridos. 

Ambiente de 
aprendizagem 

Em casa (possíveis 
ambientes 
colaborativos de 
parceria para os dias 
de aprendizagem 
remota em algumas 
escolas) 

Aprendizagem no 
campus e remota 
(possíveis ambientes 
colaborativos de 
parceria para os dias 
de aprendizagem 
remota em algumas 
escolas) 

Em casa e no campus 
combinados, conforme 
solicitado e conforme a 
logística (equipes de 
PEI ou LAT, espaço, 
disponibilidade de 
professores) permitir 

Dia do aluno 
 

Todos os alunos receberão 6,5 horas de ensino diário elaborado por seus 
professores. Todos os alunos participarão de avaliações formativas e 
provisórias ao longo do ano. Todos os alunos terão acesso à tecnologia e 
ferramentas de aprendizagem na escola e em casa. 

Aprendizagem 
remota 

Todos os alunos terão parte da semana em aprendizagem remota. Os alunos 
e funcionários deverão se envolver na escola todas as 6,5 horas do dia em 
aprendizagem remota, e os alunos terão oportunidades independentes de 
aprendizagem baseadas em projetos e atividades elaboradas por seus 
professores, bem como oportunidades on-line para ensino direto, ensino 
individual e em pequenos grupos, dependendo das necessidades individuais 
dos alunos. 
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Funcionários Professores com 
registro (teachers of 
record) serão 
designados para cada 
aluno e coordenarão a 
aprendizagem de seus 
alunos. Este será o 
professor de sala de 
aula nas escolas de 
ensino fundamental e 
os professores 
consultivos ou de 
turma de origem nos 
níveis secundários. Os 
alunos serão apoiados 
por orientadores, 
enfermeiros, 
assistentes sociais e 
outros funcionários. 

As escolas irão adaptar 
seu quadro de 
funcionários para 
apoiar a aprendizagem 
remota e no campus. 
Eles também 
precisarão do apoio de 
paraprofissionais e 
profissionais de apoio 
para aprendizagem 
social e emocional, 
bem como líderes de 
professores para o 
apoio curricular e de 
ambiente escolar. 

A equipe atenderá às 
necessidades dos 
alunos e estará em 
conformidade com o 
nível de ELD do aluno, 
PEI ou identificação de 
nível MTSS. Eles 
receberão serviços de 
seus professores e 
equipe de apoio, 
conforme apropriado. 

Aprendizes de 
inglês 

Todos os alunos receberão serviços com base no seu nível de ELD.  

Alunos com 
necessidades 
especiais 

Todos os alunos receberão serviços educacionais e adaptações, conforme 
definido em seu PEI. 

Clubes e 
esportes co-
curriculares 

Na medida do possível, os alunos terão acesso aos seus clubes, atividades e 
esportes co-curriculares, conforme determinado pelas orientações de 
saúde e pelos regulamentos do MIAA/DESE. A vida estudantil é uma parte 
importante e essencial para uma educação abrangente e faremos tudo o 
que estiver ao nosso alcance para oferecer essas oportunidades aos nossos 
alunos, seja de maneira remota ou no campus. 

Parcerias Estamos buscando parcerias para aprimorar as experiências de 
aprendizagem no campus e remota para nossos alunos. Continuaremos 
utilizando mentores, parceiros e nossa comunidade para acelerar a 
aprendizagem, a saúde e o bem-estar de nossos alunos na escola e em casa. 

 
Faseamento em modelos híbridos 
 
Não importa qual das opções disponíveis os pais escolham para seu(s) aluno(s), as 
Escolas Públicas de Boston esperam que qualquer modelo híbrido envolvendo 
aprendizagem presencial seja faseado da seguinte forma: 
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● As séries de 1 a 12 começam as aulas em 21 de setembro, mas todos 

aprendendo on-line e ensinados de maneira remota, não em edifícios 
escolares, até que se chegue no nível da respectiva série conforme 
especificado abaixo. 

 
● Primeiros a entrar: Da Pré-escola (pré 0/pré 1/pré 2) ao Jardim de 

infância começam as aulas em 23 de setembro. Os alunos que optaram 
pela aprendizagem remota começam de maneira remota; Os alunos que 
optaram pelo Híbrido A/B ou Híbrido C voltam às aulas no modelo 
híbrido (metade no campus, metade aprendendo de maneira remota), 
conforme designado. 
 

● Segundos a entrar: As séries de 1 a 8 voltam às aulas no modelo híbrido 
(metade no campus, metade aprendendo de maneira remota) em 28 de 
setembro. 
 

● Terceiros a entrar: As séries de 9 a 12 voltam às aulas no modelo híbrido 
(metade no campus, metade aprendendo de maneira remota) em 5 de 
outubro. 

Não é uma opção: aprendizagem presencial simultânea para todos 

Nesse modelo de aprendizagem, todos os alunos voltariam aos edifícios escolares 
como fazem em um ano normal. Nas Escolas Públicas de Boston, é impossível reabrir 
no outono de 2020 pelos seguintes motivos: 

1. As orientações atuais do CDC exigem que os alunos fiquem fisicamente 
distantes em ônibus escolares amarelos, sentados no máximo a um aluno por 
banco, a menos que os alunos residam na mesma casa. Tendo em conta o 
número de passageiros habitual de alunos das Escolas Públicas de Boston, 
essas restrições de saúde pública limitam os ônibus do Distrito a transportar 
apenas cerca de metade de sua capacidade normal. Como as Escolas Públicas 
de Boston não podem obter 700 ônibus adicionais para poder transportar 
todos os seus alunos com segurança e em tempo hábil, não é possível levar 
100% de seus alunos para a escola em ônibus e não há alternativa econômica 
ou prática para fazê-lo de outra forma. 
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2. As orientações atuais de saúde pública exigem que os alunos e 
funcionários mantenham pelo menos seis pés de distância física para evitar a 
propagação do vírus. Considerando o tamanho e configuração dos 125 edifícios 
escolares, não é fisicamente possível reorganizar um número suficiente de 
espaços de ensino para acomodar a aprendizagem presencial para todos os 
54.000 alunos das Escolas Públicas de Boston.    

Devido a essas barreiras logísticas, as Escolas Públicas de Boston não podem, e não 
pretendem, reabrir com um modelo de aprendizagem presencial para todos os 
alunos no outono de 2020. 

 

Protegendo as Escolas Públicas de Boston: Exigências 
de saúde e segurança 
 
À medida que nos preparamos para voltar aos nossos edifícios escolares, todos os 
membros da comunidade das Escolas Públicas de Boston devem fazer a sua parte 
para garantir a saúde e a segurança dos alunos, famílias e funcionários, atendendo 
rigorosamente às seguintes exigências de saúde pública. 
 

Avaliações de saúde em casa  
 

Todos os dias - antes de mandar seus alunos para a escola ou permitir que eles 
embarquem em um ônibus escolar ou transporte público para chegar à escola - os 
pais/responsáveis deverão preencher uma lista de verificação de avaliação de saúde 
em casa para cada aluno das Escolas Públicas de Boston. A versão preliminar da lista 
de verificação de saúde em casa está disponível aqui. Conforme observado na lista de 
verificação, os responsáveis devem monitorar seus filhos quanto aos seguintes 
sintomas. 
 

Lista de Verificação de Saúde em Casa para as famílias das Escolas Públicas de 
Boston 

 
SEU FILHO DEVERÁ FICAR EM CASA se ele ou qualquer pessoa da casa apresentar 
algum dos sintomas listados abaixo: 
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❏ Febre (100,4 °F (38 °C) ou superior sem o uso de medicamento para 

reduzir a febre), calafrios, 
❏ ou calafrios com tremor 
❏ Tosse (não devido a outra causa conhecida, como tosse crônica) 
❏ Dificuldade em respirar ou falta de ar 
❏ Nova perda de paladar ou olfato 
❏ Dor de garganta 
❏ Dor de cabeça (quando em combinação com outros sintomas) 

❏ Dores musculares ou dores no corpo 
❏ Náusea, vômito ou diarreia 
❏ Fadiga (quando em combinação com outros sintomas) 
❏ Congestão nasal ou secreção nasal (não devido a outras causas 

conhecidas, como 
❏ alergias) (quando em combinação com outros sintomas)  

 
    OU 
 

❏ Se seu filho estiver em contato com um membro da família que tenha 
um diagnóstico de COVID-19 ativo e ainda não tenha sido liberado do 
isolamento pela Comissão de Saúde Pública de Boston (Boston Public Health 
Commission). 

Caso seu filho NÃO apresente quaisquer sintomas, MAS tenha sido exposto a uma 
pessoa com COVID-19 positivo, ele deverá ficar em casa, não ir à escola e ficar em 
quarentena por 14 dias. Entre em contato com o seu provedor de assistência básica, 
a Comissão de Saúde Pública de Boston (Boston Public Health Commission) ou o 
enfermeiro da sua escola para obter mais orientações. 

 
Se um aluno apresentar algum desses sintomas, ele deverá ser testado para COVID-
19 antes de retornar à escola. Os pais também serão avisados de que qualquer aluno 
que não apresentar nenhum sintoma, mas tiver sido exposto a uma pessoa com 
COVID-19 positivo, deverá ficar em casa, não ir à escola e ficar em quarentena por 14 
dias. 
 
Embora os resultados escritos da lista de verificação não precisem ser enviados à 
escola, se a lista de verificação revelar que um aluno apresenta quaisquer sintomas 
relacionados à COVID-19, os pais/responsáveis deverão: 
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1. Manter o aluno em casa; não mandar o aluno para a escola. 

 
2. Relatar a ausência à administração da escola e enfermeiro escolar, 

informando se a ausência está relacionada à COVID-19.  
 

3. Agendar o teste de COVID-19 através do médico de assistência básica 
da família ou centro de saúde comunitário. 
 

Se o teste der positivo, as Escolas Públicas de Boston aconselharão a família sobre 
como abordar a questão com a Comissão de Saúde Pública de Boston (Boston Public 
Health Commission) a fim de determinar o risco para outras pessoas, através de 
algum rastreamento de contato recomendado.  
 

Lavar as mãos 
 

A maneira mais eficaz de impedir a propagação da COVID-19 é que todos lavem as 
mãos frequentemente e completamente com água e sabão [consulte as orientações 
do CDC aqui], ou limpem as mãos usando um desinfetante que contenha pelo menos 
60% de álcool. Todos os alunos e funcionários das Escolas Públicas de Boston 
deverão lavar as mãos/fazer higiene das mãos com frequência ao longo do dia e, 
especificamente, nas seguintes situações: 
 

● Após assoar o nariz, tossir ou espirrar 
● Antes de entrar ou sair de um ônibus escolar amarelo ou transporte 

público 
● Antes de entrar ou sair de um edifício escolar das Escolas Públicas de 

Boston 
● Antes de colocar ou tirar uma máscara/protetor facial 
● Antes e depois de comer e/ou preparar alimentos 
● Antes de tocar nos olhos ou no rosto 
● Depois de usar ou ajudar alguém no banheiro 
● Antes de colocar e depois de tirar as luvas 
● Depois de tocar no lixo 

  
Haverá desinfetante para as mãos apropriado em todos os ônibus, nas entradas e 
corredores das escolas e em todas as salas de aula.  
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Usar máscara 
 

Especialistas em saúde pública concordam que as pessoas devem usar protetores 
faciais (máscaras) sempre que estiverem a seis pés de distância para outra pessoa, a 
fim de reduzir a propagação da COVID-19. Todos deverão usar máscara sempre que 
estiverem dentro de um edifício ou veículo das Escolas Públicas de Boston, ou fora 
das dependências da escola quando a outra pessoa estiver a uma distância de seis 
pés ou menos. Serão feitas adaptações para nossos alunos mais jovens, alunos com 
problemas sensoriais e nossos alunos com necessidades especiais mais vulneráveis e 
clinicamente frágeis, conforme apropriado e necessário. 
 
As Escolas Públicas de Boston esperam que todos os alunos e funcionários levem e 
usem suas próprias máscaras de tecido sempre que possível e apropriado. Quem 
esquecer sua máscara reutilizável receberá uma máscara descartável para usar no 
ônibus e dentro do edifício escolar.  Os funcionários receberão protocolos escritos 
sobre como ensinar o uso e o armazenamento adequados das máscaras, para ajudá-
los a ensinar aos alunos a melhor forma de protegerem si mesmos, seus colegas e os 
professores. 
 

Distanciamento físico 

O distanciamento físico - definido para os fins deste documento como ficar a pelo 
menos seis pés de distância de qualquer outra pessoa - mantém todos mais seguros, 
minimizando as interações cara a cara e limitando a propagação da COVID-19. 
Quando as Escolas Públicas de Boston reabrirem, todos os alunos e funcionários 
deverão manter seis pés de distância física em todos os momentos possíveis. 
Implementaremos esta diretiva da seguinte forma: 
 

● Nos ônibus, os alunos receberão assentos com a limitação de um aluno por 
banco. 

● As entradas e corredores das escolas serão marcados com faixas de fluxo de 
tráfego e/ou sinalização para garantir que os alunos mantenham 
distanciamento físico ao transitarem pela escola. 

● A sinalização será colocada em todos os edifícios escolares, lembrando todos 
os ocupantes de se distanciarem fisicamente das outras pessoas. 
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● As interações em grandes grupos serão eliminadas ou reduzidas quando 
possível.  

● O uso do banheiro será limitado ao número de alunos necessários para 
manter o distanciamento físico. 

● Os armários não serão usados, a menos que o distanciamento físico possa 
ser mantido, inclusive por meio de horários escalonados de acesso ou outros 
meios aplicáveis. 

● Os móveis da sala de aula serão colocados de maneira a proporcionar um 
distanciamento físico adequado. Como cada edifício escolar é composto por 
salas de aula de tamanhos variados com móveis de formatos diferentes, as 
disposições das salas de aula variam em cada escola. Todas as disposições 
serão projetadas para manter seis pés de distância física entre todas as 
pessoas presentes ao mesmo tempo, mesmo se houver menos de seis pés 
entre os itens de mobília.  

Protocolos de monitoramento e contenção 
 

Os enfermeiros escolares receberão treinamento com base em todos os protocolos 
para a COVID-19 relacionados à saúde. Por sua vez, os enfermeiros das Escolas 
Públicas de Boston fornecerão treinamento adequado à equipe em seus edifícios, 
para que todos os adultos da comunidade escolar estejam preparados com as 
informações necessárias para ajudar a garantir a saúde e a segurança de nossos 
alunos e funcionários. 
 

Rastreamento de contato 
 
O rastreamento de contato envolve a avaliação de contatos próximos de pessoas com 
casos confirmados ou suspeitos de COVID-19. O rastreamento de contato ajuda a 
prevenir a propagação do vírus, determinando se outras pessoas precisam ser 
testadas, isoladas e/ou colocadas em quarentena. A Comissão de Saúde Pública de 
Boston (Boston Public Health Commission) realiza todo o rastreamento de contato 
oficial e investigação de caso para casos positivos confirmados de COVID-19 na 
cidade de Boston, incluindo aqueles que frequentam ou trabalham nas Escolas 
Públicas de Boston. Outros conselhos locais de saúde realizam rastreamento de 
contato, investigação de caso e avaliações de risco em relação a casos positivos 
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confirmados de COVID-19 envolvendo qualquer aluno ou funcionário que não seja 
residente na cidade de Boston. 
 
Conforme definido pelo CDC, um contato próximo de COVID-19 inclui qualquer 
pessoa que tenha estado a menos de 6 pés de distância de um indivíduo positivo 
confirmado por pelo menos 15 minutos durante o período infeccioso: 48 horas antes 
do início dos sintomas ou, no caso de um indivíduo assintomático, 48 horas antes de 
um resultado de teste positivo. A avaliação de contatos próximos no ambiente escolar 
focará no contato entre pessoas em espaços escolares, ônibus ou atividades 
extracurriculares previsíveis durante o período infeccioso. 
 
Indivíduos determinados como contatos próximos de uma pessoa com um teste 
positivo serão encaminhados para o teste de COVID-19. Eles não poderão retornar à 
escola até que tenham concluído uma quarentena de 14 dias, contados a partir da 
data do último contato com um caso positivo confirmado. Se, posteriormente, o 
contato próximo testar positivo para COVID-19, esse indivíduo irá se isolar por pelo 
menos 14 dias após o início dos sintomas e não poderá retornar a um edifício escolar 
até que 24 horas tenham decorrido sem ocorrência de febre (sem o uso de medicação 
para reduzir a febre) e com melhora de outros sintomas. 
 
Quarentena 
 
Quando há uma possível exposição à COVID-19, a quarentena é usada para manter 
alguém que possa ter sido exposto longe de outras pessoas. A quarentena ajuda a 
prevenir a propagação de doenças que podem ocorrer antes que a pessoa saiba que 
está doente ou se foi infectada pelo vírus sem sentir sintomas. Pessoas em 
quarentena devem ficar em casa, separar-se de outras pessoas, monitorar sua saúde 
e seguir as instruções do departamento de saúde local ou estadual. Consulte as 
orientações do CDC sobre quando fazer quarentena. 
 
Isolamento 
 
A prática de isolamento mantém alguém que esteja doente ou com teste positivo para 
COVID-19 sem sintomas longe de outras pessoas, mesmo que seja em sua própria 
casa, por pelo menos 10 dias após o início dos sintomas e até que 24 horas tenham 
decorrido sem ocorrência de febre (sem o uso de medicação para reduzir a febre) e 
com melhora de outros sintomas. Indivíduos assintomáticos, ou sem sintomas, 
devem permanecer em casa por 10 dias a partir da data do resultado positivo do teste. 
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Teste 
 
As orientações atuais do CDC e da BPHC recomendam realizar o teste na presença 
de sintomas ou quando um indivíduo tenha sido exposto a alguém com COVID-19. 
Caso não seja possível obter o teste através de seu próprio provedor de assistência 
médica, as famílias poderão ter acesso ao teste de COVID-19 através de locais móveis 
em toda a cidade, conforme indicado neste mapa interativo da cidade de Boston. 
 
Resposta a uma pessoa sintomática 
 
Se uma pessoa for sintomática enquanto estiver em um edifício das Escolas Públicas 
de Boston, os enfermeiros seguirão os protocolos disponíveis abaixo. Trabalhando 
através da estrutura de supervisão do Distrito, os enfermeiros das Escolas Públicas 
de Boston colaborarão com o Departamento de Serviços de Saúde (Office of Health 
Services) e a Comissão de Saúde Pública de Boston (Boston Public Health 
Commission) para relatar quaisquer casos suspeitos de exposição ou transmissão da 
COVID-19, para fins de teste, rastreamento de contratos próximos, isolamento e 
quarentena, como necessário. 
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Resposta à possível exposição dentro de uma escola: protocolos de fechamento 
 
Os protocolos para frequentar a escola de maneira presencial limitam o contato 
próximo aos colegas que aprendem juntos na mesma sala de aula. Os protocolos de 
entrada, saída e movimentação em todo o edifício garantem que os alunos não 
gastem mais de 15 minutos perto de alunos que não estejam no grupo de sua turma. 
Dessa forma, se um indivíduo testar positivo, uma única sala de aula pode ser fechada 
em vez de toda a escola, impactando o menor número de pessoas possível. A tabela 
abaixo resume as medidas que serão tomadas caso um ou mais indivíduos de uma 
escola apresentem sintomas de COVID-19. 
 

Possível 
exposição  

O que a pessoa 
possivelmente 

exposta faz 

Resultado do 
teste 

Resposta ao teste; Efeito na 
população escolar 

Indivíduo 
apresenta 
sintomas de 
COVID-19 

O indivíduo 
com sintomas é 
isolado e a sala 
de aula 
continua 
funcionando no 
modelo híbrido 

Indivíduo com 
resultado de 
teste de 
COVID-19 
negativo 

O indivíduo retorna à escola no 
modelo híbrido após o resultado 
do teste dar negativo, somente se 
não for identificado como contato 
próximo de um caso previamente 
confirmado. Todos os alunos 
continuam no modelo híbrido 

Indivíduo se 
recusa a fazer 
o teste 

O indivíduo que apresentou 
sintomas é isolado. Toda a turma 
(grupos A e B) muda para 
aprendizagem remota por 14 dias; 
apenas indivíduos em contato 
próximo com indivíduos 
sintomáticos com caso de recusa 
fazem quarentena por 14 dias 

Indivíduo com 
resultado de 
teste de 
COVID-19 
positivo 

O indivíduo com um resultado de 
teste positivo é isolado. A turma 
(grupos A e B) muda para 
aprendizagem remota por 14 dias; 
indivíduos em contato próximo 
com um caso positivo fazem 
quarentena por 14 dias. 
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Vários indivíduos 
nas mesmas salas 
de aula em uma 
escola 
apresentam 
sintomas de 
COVID-19 

Os indivíduos 
com sintomas 
são isolados e 
as salas de aula 
continuam 
funcionando no 
modelo híbrido 

Um ou ambos 
os indivíduos 
têm um teste 
COVID-19 
positivo, 
vinculado a 
uma sala de 
aula 

A sala de aula muda para 
aprendizagem remota por 14 dias; 
indivíduos em contato próximo 
com um caso positivo fazem 
quarentena por 14 dias. 

Vários indivíduos 
em salas de aula 
diferentes em 
uma escola 
apresentam 
sintomas de 
COVID-19 

Os indivíduos 
com sintomas 
são isolados e 
as salas de aula 
continuam 
funcionando no 
modelo híbrido 

Ambos os 
indivíduos têm 
um teste 
COVID-19 
positivo, 
vinculado a 
uma escola 

As salas de aula de cada caso 
mudam para aprendizagem 
remota por 14 dias, membros 
adicionais da comunidade escolar 
fazem quarentena com base em 
onde a exposição foi na escola. 
 
Os alunos que não foram expostos 
continuam no modelo híbrido 

 
 
 
Resposta à possível exposição entre escolas 
 
Se o teste de um aluno ou funcionário der positivo para COVID-19, o rastreamento 
de contato ajudará a identificar se houve um contato próximo que possa ter levado à 
disseminação entre as comunidades escolares. Se os casos estiverem vinculados a 
várias escolas, as turmas afetadas passarão para o ensino remoto por 14 dias. O 
protocolo exato para fechamento dependerá da quantidade de possível exposição 
dentro das comunidades escolares. 
 
Se a ligação entre vários casos em escolas diferentes não puder ser identificada, pode 
ser necessário tomar uma medida mais ampla para garantir que uma possível 
disseminação seja contida. Essas decisões serão tomadas pela BPHC em parceria com 
as Escolas Públicas de Boston, caso a caso. 
 

Viagem para fora do estado 
 

Todos os viajantes que chegam a Massachusetts - incluindo os residentes de 
Massachusetts voltando para casa - são obrigados a fazer quarentena por 14 dias. Há 
exceções à ordem atual: viajantes de uma pequena lista de estados próximos ou 
adjacentes que chegam a Massachusetts estão isentos desta diretiva e não precisam 
fazer quarentena por 14 dias. 
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Privacidade 

 
As Escolas Públicas de Boston não divulgarão informações pessoais identificáveis dos 
registros educacionais de um aluno, incluindo registros de saúde, sem o 
consentimento do(a) pai/mãe/responsável ou do aluno elegível (maior de 14 anos ou 
na nona série), exceto: (1) quando existir uma ameaça articulável e significativa à 
saúde ou segurança de qualquer aluno ou funcionário devido à COVID-19; e (2) o 
compartilhamento de informações ajudará a proteger a saúde e/ou segurança. 
Nesses casos, as Escolas Públicas de Boston divulgarão apenas a quantidade mínima 
de informações necessárias para lidar com a ameaça imediata causada pela COVID-
19. 

Equipe de apoio à saúde das Escolas Públicas de Boston 

O Departamento de Serviços de Saúde (Office of Health Services) e o Departamento 
de Serviços de Saúde Comportamental (Office of Behavioral Health Services) das 
Escolas Públicas de Boston existem para atender às necessidades de saúde física, 
social e emocional de todos os alunos de Escolas Públicas de Boston. Durante a 
pandemia, essa equipe concentrou seus esforços na prevenção da propagação da 
doença.  

Enfermeiros escolares   

Toda escola das Escolas Públicas de Boston tem a assistência de um enfermeiro das 
Escolas Públicas de Boston. No ambiente escolar, nossos enfermeiros são a primeira 
equipe de atendimento no que diz respeito a manter nossa comunidade o mais 
saudável e segura possível. Para ajudá-los a realizar esse trabalho essencial com mais 
facilidade, os seguintes apoios foram implementados.   
 

● Conforme necessário, os consultórios dos enfermeiros serão reconfigurados 
para aumentar o controle de doenças infecciosas, a fim de proteger melhor 
a saúde da comunidade escolar e a privacidade médica dos alunos. 

● Salas de isolamento foram identificadas em todos os edifícios escolares.  

● Os enfermeiros receberão equipamentos de proteção individual (EPI) 
adequados às suas funções de profissionais de saúde.  
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Equipe de saúde comportamental  
 
A equipe de saúde comportamental das Escolas Públicas de Boston (psicólogos 
escolares e assistentes sociais) em colaboração com o nosso Departamento de Saúde 
e Bem-Estar (Office of Health and Wellness) e o Departamento de Progresso do 
Aluno, Família e Comunidade (Office of Student, Family & Community Advancement) 
fornecerá treinamento para famílias, funcionários e alunos sobre como lidar com 
traumas, oferecendo apoio em relação às necessidades socioemocionais dos alunos 
durante essa crise de saúde pública, criando ambientes de sala de aula sensíveis a 
traumas e oferecendo apoio às famílias para a criação de ambientes de aprendizagem 
ideais em casa. Oportunidades de treinamento começarão em meados de agosto e 
constituem um componente fundamental de apoio para todas as escolas visando uma 
reabertura bem-sucedida.  
 

Operacionalizando o plano 
 
Transporte 

 
Para garantir que nossos ônibus escolares amarelos possam transportar nossos 
alunos para a escola de maneira eficaz e segura, ao mesmo tempo que protegem a 
saúde de nossos alunos, motoristas e monitores, as Escolas Públicas de Boston 
fizeram as seguintes alterações em seus processos e procedimentos de transporte 
de ônibus.   
 
Alunos que utilizam o ônibus 
 

● Devido à orientação de manter um modelo de “um aluno por banco” nos 
ônibus escolares, as Escolas Públicas de Boston podem transportar 
aproximadamente um terço do número total de alunos que 
transportávamos antes. Sendo assim, devemos encontrar outras 
maneiras de os alunos chegarem à escola com segurança. Se for 
necessário, as Escolas Públicas de Boston estão preparadas para 
aumentar suas zonas de caminhada (walk zones) para alunos da 
primeira à quinta série de 1 milha para 1,5 milhas. As zonas de caminhada 
permaneceriam as mesmas de sempre para alunos da sexta série (1,5 
milhas) e alunos da pré-escola e jardim de infância (1 milha). Embora 
ainda bem abaixo da zona de 2 milhas permitida pelo estado, essas zonas 
de caminhada expandidas diminuirão o número de alunos que precisam 
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de transporte de ônibus escolar, fazendo com que as Escolas Públicas 
de Boston atenuem a diferença em sua capacidade de ônibus 
significativamente restrita. 

● O Distrito está explorando maneiras de disponibilizar guardas de 
trânsito adicionais e fazer outras melhorias de segurança para garantir 
que os alunos fiquem seguros e se sintam seguros ao caminhar para a 
escola e voltar da escola. Recomenda-se que as famílias confiram a 
iniciativa de Rotas Seguras para a Escola em Boston das Escolas Públicas 
de Boston, para recursos adicionais projetados para garantir que 
caminhar até a escola seja seguro e fácil. 

● As famílias que têm direito ao transporte de ônibus serão contatadas 
para determinar se o(s) aluno(s) pretende(m) ir de ônibus para a escola. 
Até a data especificada nas comunicações do Distrito, as famílias 
deverão confirmar se seus alunos irão ou não de ônibus para a escola 
neste outono. As Escolas Públicas de Boston precisarão dessas 
informações para atribuir rotas de ônibus que transportem os alunos na 
ida e volta da escola de forma eficiente e pontual. 

● Os alunos da 7ª à 12ª séries continuarão qualificados para receber os 
passes T M7 gratuitos para que possam usar o transporte público 
(MBTA) para ir e voltar da escola. Os alunos da 7ª à 12ª séries continuarão 
pegando esse transporte no primeiro dia de aprendizagem presencial.  
Os alunos da sexta série continuarão tendo a opção de receber um passe 
do MBTA gratuito. Informações sobre como receber um passe do MBTA 
gratuito estão disponíveis aqui. Todos os alunos que pegam o transporte 
público (MBTA) devem atender às exigências de saúde pública, 
incluindo o uso de máscara. 

● Devido aos desafios de capacidade dos ônibus, as Escolas Públicas de 
Boston estão limitadas no que diz respeito a se adaptar às mudanças 
solicitadas nas atribuições de transporte este ano. Infelizmente, as 
Escolas Públicas de Boston não poderão aceitar quaisquer Pedidos de 
Isenção da MBTA para crianças que recebem um T Pass, mas que, em 
vez disso, gostariam de solicitar o serviço de ônibus amarelo. 
Recomenda-se que os pais e responsáveis continuem a enviar outros 
tipos de alterações solicitadas, incluindo Formulários de solicitação 
alternativos e Formulários de solicitação de alteração de ponto de 
ônibus. Ainda que as Escolas Públicas de Boston se adaptem a essas 
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mudanças sempre que possível, nossa capacidade de aprovar essas 
mudanças será limitada. 

Requisitos ao pegar o ônibus 
 

● Toda pessoa fará uma avaliação de saúde em casa antes de embarcar em 
um ônibus das Escolas Públicas de Boston.  

● Todos os alunos e funcionários que andam em um ônibus escolar 
amarelo das Escolas Públicas de Boston serão obrigados a usar uma 
máscara que cubra seu nariz e boca o tempo todo. As máscaras deverão 
ser colocadas antes de embarcar no ônibus, permanecer no lugar 
durante todo o trajeto e permanecer colocadas ao sair do ônibus. Os 
alunos que chegarem para o embarque no ônibus sem máscara 
receberão uma máscara descartável, no entanto, não levar uma máscara 
ou usar de forma inadequada de maneira recorrente, será relatado ao 
líder escolar e abordado no nível escolar de acordo com o Código de 
Conduta aplicável. Qualquer aluno que deseje uma exceção ao requisito 
da máscara deverá apresentá-la através do processo do Distrito. Os 
motoristas e monitores não analisarão ou aprovarão solicitações de 
exceção para o uso de máscara. 

● Os ônibus estão sendo preparados com suprimentos de higiene para as 
mãos, e todos os alunos deverão higienizar as mãos antes de embarcar 
no ônibus. 

● Ao pegar os alunos na parte da manhã, serão designados assentos 
específicos do ônibus aos alunos no momento do embarque, a fim de 
diminuir a movimentação no ônibus. À tarde, na escola, serão 
designados assentos aos alunos, de forma que o aluno mais próximo da 
frente saia do ônibus primeiro e assim por diante até o final da rota. 

● Os alunos ficarão sentados um por banco no ônibus; como exceção, 
membros da mesma família poderão se sentar no mesmo banco. Como 
resultado dessas limitações de assentos, cada ônibus transportará 
aproximadamente um terço de sua capacidade normal. 

● O Distrito deseja contratar monitores de ônibus adicionais para poder 
designar um monitor para cada ônibus. Isso é um acréscimo a quaisquer 
monitores designados por um PEI/504. O objetivo dos monitores 
adicionais é focar nas medidas de segurança relacionadas à COVID, 
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como o uso adequado de máscara e a manutenção das designações dos 
assentos. Não prevemos ter um número suficiente de monitores 
instalados até meados do outono. Isso significa que será fundamental 
que todas as famílias, alunos, escolas e motoristas estejam cientes sobre 
as expectativas quanto ao uso do ônibus e sigam essas expectativas para 
evitar atrasos no transporte. Se houver problemas de não conformidade 
com os protocolos de segurança para a COVID, isso atrasará os ônibus 
e causará atrasos no desembarque/chegada/embarque dos alunos. 

● Os monitores e motoristas sempre usarão o EPI apropriado. 

● Os alunos que têm necessidades complexas de cuidados de saúde e/ou 
têm mobilidade reduzida continuarão recebendo serviços de transporte 
através dos ônibus escolares amarelos das Escolas Públicas de Boston. 
Motoristas de ônibus e monitores receberão treinamento e 
equipamentos de proteção individual adicionais para garantir a 
segurança de nossos alunos e funcionários durante o transporte de ida 
e volta da escola.  

● De acordo com as políticas existentes do Distrito, ninguém além do 
motorista, monitor(es) e alunos designados para um ônibus pode entrar 
no ônibus. Membros da família estão proibidos de entrar nos ônibus. As 
famílias não têm permissão para entrar nos ônibus para ajudar os alunos 
com os sistemas de CSR, para alunos aos quais esses sistemas são 
aplicáveis. Apenas funcionários das Escolas Públicas de Boston 
aprovados podem entrar nos ônibus para ajudar com problemas de 
segurança ou manutenção, caso haja algum. Cada pessoa que entra no 
ônibus deve usar máscara, higienizar as mãos e manter o maior 
distanciamento físico possível. Caso indivíduos que não sejam do 
distrito entrem nos ônibus, isso causará atrasos no 
desembarque/chegada/embarque dos alunos. 

Outras mudanças relacionadas à segurança no transporte de ônibus 
 
● Os horários de início das aulas podem precisar ser alterados em 

pequenos incrementos de tempo (15 a 30 minutos) para permitir que os 
ônibus das Escolas Públicas de Boston realizem mais corridas a cada 
dia. Isso pode ser necessário para acomodar o menor número de alunos 
permitido em cada viagem de ônibus.  Se necessário, os horários de 
início e término atualizados serão anunciados o mais rápido possível. 
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● Os ônibus serão higienizados todas as noites antes do início de um novo 
dia letivo e entre os turnos da manhã e da tarde, a fim de atender às 
normas de saúde pública no que diz respeito à limpeza de cada ônibus. 
A limpeza noturna incluirá limpar fisicamente o ônibus. O protocolo de 
limpeza do meio-dia usará um processo de nebulização por atomização. 
Considerando o curto tempo entre as rotas durante os turnos da manhã 
ou da tarde (normalmente de 1 a 5 minutos), não será possível limpar os 
ônibus entre as rotas em um turno. Isso exigiria uma redução adicional 
da capacidade do ônibus de aproximadamente 33% a 50% durante cada 
turno.  

● As garagens dos ônibus e os processos de definição das rotas estão 
sendo reconfigurados para se adaptar à necessidade de distanciamento 
físico adequado. 

● Assim como todos os funcionários das Escolas Públicas de Boston, 
motoristas e monitores deverão fazer uma avaliação de saúde em casa 
a cada dia antes de se apresentarem para trabalhar em uma garagem de 
ônibus das Escolas Públicas de Boston. Os motoristas e monitores 
deverão se apresentar ao seu supervisor caso não possam se dirigir ao 
local de trabalho, conforme exigido, por motivos relacionados à COVID-
19.  

● Os monitores continuarão seguindo os protocolos de chamada (call out) 
padrão. Os monitores deverão ligar duas horas antes do horário de 
início do turno para permitir que a equipe de transporte tenha tempo 
para disponibilizar um monitor de cobertura, se disponível. 

● Se um aluno se apresentar a uma enfermaria com suspeita de exposição 
ou infecção da COVID-19, e essa suspeita for bem fundamentada, 
conforme definido pela orientação de saúde pública, tal aluno será 
mandado para casa por um meio que não seja utilizar um motorista de 
ônibus ou monitor das Escolas Públicas de Boston.  Em conformidade 
com as exigências de privacidade do aluno e de saúde, as operações de 
ônibus serão notificadas em relação a quaisquer alunos removidos das 
rotas de ônibus, de modo a garantir que a saúde e a segurança de nossa 
equipe de transporte sejam devidamente protegidas. 

● Informações sobre estas e quaisquer alterações futuras adicionais aos 
processos e procedimentos de transporte das Escolas Públicas de 
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Boston serão detalhadas no site de Transporte das Escolas Públicas de 
Boston. 
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Instalações 
 

A equipe de instalações das Escolas Públicas de Boston passou os últimos cinco 
meses preparando as escolas para que os alunos voltassem com segurança no 
outono. Uma lista de diretrizes e expectativas para os procedimentos de limpeza do 
verão está disponível aqui. Assim como tudo que foi afetado pela pandemia da 
COVID-19, nossos processos de higienização escolar, disposições das salas de aula, 
departamentos e operações escolares em geral foram alterados para garantir que 
possamos manter alunos e funcionários fisicamente distantes e em conformidade 
com todas as outras diretrizes de saúde pública. 
 
Não é permitida a entrada de visitantes 
 
Como forma de manter os alunos e funcionários saudáveis e seguros, os visitantes - 
incluindo pais ou responsáveis - não serão autorizados a entrar nos edifícios 
escolares das Escolas Públicas de Boston para qualquer finalidade que não seja para 
deixar ou buscar seus alunos, e serão limitados ao espaço administrativo da escola.  
Esta proibição não se aplica aos funcionários das Escolas Públicas de Boston com um 
propósito comercial de estar em uma escola ou fornecedores necessários para 
fornecer serviços escolares, embora procedimentos especializados de avaliação de 
saúde possam ser necessários. A autorização do supervisor do funcionário ou do líder 
escolar em relação aos fornecedores é necessária e o cumprimento das exigências 
de máscaras e distanciamento físico será aplicado. 
 
Entradas e corredores 

 
Para fazer valer um distanciamento físico de seis pés, entradas, saídas e corredores 
serão marcados e/ou sinalizados para garantir que os alunos que entrem ou saiam 
dos ônibus ou que sejam deixados ou buscados não se aglomerem  Os alunos deverão 
fazer fila dentro das faixas de tráfego de pedestres marcadas, para entrar ou sair dos 
edifícios, conforme orientado pelos funcionários. Será colocada sinalização para 
ajudar os alunos e funcionários a entender quais padrões de tráfego são esperados. 
Trabalhando com os pais, os líderes escolares desenvolverão e enviarão ao Distrito 
para aprovação, planos de entrada e saída dos edifícios, além de padrões de tráfego 
em corredores e escadas, que melhor atendam às necessidades dos alunos e 
funcionários. Após a aprovação destes planos pelo Distrito, o líder escolar e a equipe 
de zeladores trabalharão juntos para pendurar a sinalização e marcar as entradas, 
saídas e corredores com placas e marcações no piso fornecidos pelo Distrito. 
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Sinalização adicional será fornecida pelo Distrito para promover o distanciamento 
social, o uso de máscara e o lembrete de lavar as mãos em todos os edifícios. 
Os alunos e funcionários deverão higienizar as mãos antes de entrar em um edifício 
escolar. Estações de higienização das mãos serão disponibilizadas nas entradas e ao 
longo de cada escola. 
 
Climatização/Filtragem do ar 

 
As orientações atuais do CDC [disponíveis aqui] e as diretrizes de 22 de julho de 2020 
apresentadas pela DESE [disponíveis aqui] exigem que os distritos maximizem a 
circulação do ar em edifícios escolares para ajudar a minimizar o risco de exposição 
à COVID-19. Em conformidade com esta orientação, a equipe das Escolas Públicas de 
Boston trocou os filtros nos sistemas de filtragem de ar mecânicos e fez reparos onde 
necessário para garantir que os espaços de aprendizagem com janelas possam abrir 
com segurança as janelas e portas para aumentar a entrada de ar externo. Um 
resumo da descrição dos sistemas de Climatização/Filtragem de ar das Escolas 
Públicas de Boston está disponível para análise [versão preliminar com link aqui]. A 
equipe de instalações está trabalhando com os líderes escolares para identificar 
quaisquer áreas sem janelas, antes usadas para espaços de aprendizagem; essas 
atividades precisarão ser realocadas para áreas onde haja fluxo de ar externo. 
 
Salas de aula 
 
Disposições.  Geralmente, as carteiras não serão removidas das salas de aula. Como 
o modelo híbrido permite que apenas cerca de metade dos alunos estejam presentes 
para a aprendizagem presencial em qualquer dia, será possível acomodar os alunos 
em carteiras de forma que cada aluno fique a seis pés de distância do aluno mais 
próximo e do professor. Como apenas um grupo de alunos estará presente na sala de 
aula em um determinado dia, o distanciamento físico apropriado poderá ser mantido.  
 
Móveis dos escritórios e das salas de aula. Qualquer mobília nova deve ser 
construída com superfícies lisas e fáceis de limpar. Móveis com superfícies de 
contato feitas de tecido ou superfícies macias não podem ser higienizados ou 
desinfetados adequadamente. Móveis com qualquer material de tecido que tenham 
um revestimento de vinil ou plástico liso não danificado podem ser facilmente limpos 
e desinfetados. 
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Espaços de ventilação abertos. As salas de aula devem ser organizadas de modo a 
permitir o fluxo livre e desinibido de ar para dentro e para fora do sistema de 
aquecimento e ventilação. Grades de ventilação, ventiladores unitários ou unidades 
de aquecimento e ventilação de armário de parede, grades de ventilação superiores, 
radiadores, etc. não devem estar bloqueados ou obstruídos por qualquer mobília ou 
material escolar, ou usados como armazenamento de materiais. Cobrir as aberturas 
de ventilação nas salas de aula afeta a qualidade do ar, torna mais difícil limpar a sala 
de aula e atrai pragas. Os materiais em cima das aberturas devem ser removidos pelos 
professores e administradores da escola para permitir o fluxo de ar. 
 
Resíduos de alimentos. Lixeiras e barris de reciclagem serão fornecidos nos 
corredores fora das salas de aula. Assim que qualquer refeição de café da manhã ou 
almoço for concluída, os funcionários e alunos deverão colocar todos os resíduos de 
alimentos, incluindo utensílios descartáveis que tocaram as mãos e bocas dos alunos, 
nos barris de lixo. Nenhum resíduo de alimento deverá ser deixado durante a noite. 
Lixeiras azuis para reciclagem devem ser usadas para garrafas de plástico, alumínio 
e papel, e nunca para líquidos ou alimentos. 
 
Limpeza de carteiras e mesas. Os espaços físicos usados pelos alunos e funcionários 
serão preparados com spray contendo desinfetante e papéis-toalha necessários para 
limpar carteiras, mesas e outras superfícies ocupadas por pessoas. Os professores 
irão instruir os alunos sobre como usar esses materiais de forma adequada e segura, 
para limpar sua própria área de trabalho no início e no final de cada turno que exija 
mudança para um espaço diferente, ou no final do dia letivo, usando o seguinte 
processo de três etapas: 

1. Limpar ou esfregar essas superfícies com uma solução de água e sabão. 
2. Limpar as superfícies secas. 
3. Borrifar as superfícies com o desinfetante fornecido e deixar secar ao ar. 

 
   

Áreas comuns 
 

Cada edifício escolar das Escolas Públicas de Boston tem um tamanho e formato 
diferentes, além de facilidades diversas.  Dependendo da configuração da série, da 
programação acadêmica e abrangente e das necessidades de espaço dos alunos e 
funcionários em cada comunidade escolar, as áreas comuns (ginásios, refeitórios, 
biblioteca, outros) poderão precisar ser reaproveitadas como espaços de 
aprendizagem. Educação física, coral, banda, orquestra e outros grandes grupos de 
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turma poderão precisar ser reformatados para que haja o distanciamento físico 
necessário.  
 
As escolas receberão divisórias de baias para locais de alto tráfego em suas 
secretarias principais e outros espaços administrativos. Divisórias adicionais e 
divisórias móveis poderão ser solicitadas conforme novas necessidades sejam 
identificadas ao longo do ano letivo.  

 
Espaços externos 

 
As comunidades escolares são incentivadas a utilizar seu espaço externo disponível 
para fins educacionais. A maioria das escolas das Escolas Públicas de Boston tem 
estruturas de educação física e recreação, jardins ou salas de aula ao ar livre, com os 
respectivos recursos curriculares disponíveis para professores e alunos. Atualmente, 
as orientações de saúde pública sugerem que o vírus COVID-19 é menos infeccioso 
entre as pessoas que interagem em um ambiente externo. Mesmo assim, o Distrito 
exige que todos os alunos e funcionários continuem usando máscara enquanto 
participam de atividades de aprendizagem fora do edifício escolar, e que protocolos 
rígidos de higienização das mãos sejam seguidos no retorno à sala de aula. 

 
Banheiros 
 
O número de alunos permitidos em um banheiro ao mesmo tempo irá variar 
dependendo do tamanho e disposição dos banheiros, tendo em vista a exigência de 
manter pelo menos seis pés de distância entre as pessoas. As divisórias dos banheiros 
oferecem separação adequada para as pessoas. Quando necessário, a sinalização 
direcionará o uso de todos os outros mictórios ou pias do banheiro para que haja o 
distanciamento apropriado. Os exaustores dos banheiros funcionarão 24 horas, 7 dias 
por semana. 
 
Limpeza, higienização e desinfecção 
 
O pessoal de limpeza das Escolas Públicas de Boston desenvolveu protocolos de 
limpeza, higienização e desinfecção atualizados em conformidade com as diretrizes 
de saúde pública. Uma lista desses protocolos atualizados está disponível aqui. De 
acordo com esses protocolos, tanto a frequência quanto a intensidade da limpeza 
dos edifícios serão aumentadas, da seguinte forma:  
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● Todas as áreas de alto contato (maçanetas, barras de acionamento, 
interruptores, bebedouros e corrimãos) de cada edifício serão limpas 
várias vezes ao dia. 

● Divisórias claras e barreiras de área de trabalho estão sendo fornecidas 
aos professores de sala de aula conforme necessário, apropriado e 
disponível, tendo em conta as disposições e o uso das salas alteradas. 

● Os banheiros serão monitorados a cada duas a três horas para que o 
pessoal de limpeza possa limpar todas as pias, vasos sanitários, 
maçanetas e outras áreas de alto contato, além de reabastecer os 
sabonetes, toalhas e papel higiênico conforme necessário. 

● Desinfetantes e toalhas de papel estarão disponíveis em todas as salas 
de aula para que haja limpeza frequente de carteiras e outras superfícies 
durante o dia; os funcionários do período da noite realizarão esse 
trabalho no final de cada dia letivo. 

● Desinfetante para as mãos estará disponível em todas as salas de aula, 
nas entradas e saídas dos edifícios, e será estrategicamente colocado 
em todo o edifício escolar, conforme necessário. 

● As portas ficarão abertas (com prendedores de porta) para evitar pontos 
de contato frequentes, exceto quando isso criar um risco de incêndio 
ou for contra o código de edificações. 

● Será usado desinfetante por nebulização duas vezes por semana (às 
quartas-feiras e após o término das aulas de sexta-feira e o início das 
aulas de segunda-feira) em todas as salas de aula na tentativa de matar 
o vírus COVID-19 e quaisquer outros organismos que possam 
comprometer a saúde e segurança de nossos alunos e funcionários. Este 
procedimento também será implementado no caso de um caso suspeito 
ou confirmado de COVID-19, como parte dos protocolos de Resposta 
Rápida a Doenças Transmissíveis das Escolas Públicas de Boston. 

O pessoal de limpeza do Distrito é treinado e está pronto para fazer sua parte para 
garantir que possamos manter nossos edifícios seguros e limpos. Todos os novos 
funcionários tiveram treinamento nos seguintes protocolos de limpeza essenciais: 
salas de aula, portaria/entrada, ginásio, chão, móveis, banheiros, vestiários, 
auditórios, manutenção de máquinas, escadas, escritórios, refeitório, salas 
mecânicas, áreas comuns, depósito e corredores de entrada. 
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Alimentação e nutrição 
 
A equipe de Serviços de Alimentação das Escolas Públicas de Boston tem ajudado a 
atender às necessidades de alimentação e nutrição de nossos alunos e famílias 
durante a pandemia. Seja fazendo frente e disponibilizando 16 locais para 
alimentação gratuita para os alunos ou organizando e oferecendo apoio à entrega de 
refeições diretamente nas casas dos alunos, a equipe de alimentação do Distrito 
continuou a planejar e atender às necessidades de acesso à alimentação de todos os 
nossos alunos, independentemente do modelo de aprendizagem no qual participam. 
 
Atualizações recentes sobre responsabilidade e expectativas de refeições agora 
exigirão a identificação de matrícula nas Escolas Públicas de Boston. Os 
pais/responsáveis poderão retirar as refeições das crianças que estiverem 
participando de maneira remota e poderão levar para casa mais de uma refeição ao 
mesmo tempo, no entanto, será necessário o nome da criança e da escola que 
frequenta. A FNS está trabalhando com a DESE em relação a isenções para continuar 
o serviço da forma que funciona atualmente. No entanto, até hoje, as isenções não 
foram aprovadas. 
 
Refeições dos alunos 
 
Com base nas orientações atuais do CDC, as Escolas Públicas de Boston recomendam 
que nenhuma refeição seja servida em refeitórios neste outono. Em vez disso, as 
refeições serão servidas conforme estabelecido abaixo. 

 
● Após entrar na escola, os alunos pegarão um café da manhã para viagem 

e levarão para a sala de aula, onde poderá ser apreciado durante os 
primeiros 15 a 20 minutos do dia letivo. Em relação aos campi que 
anteriormente ofereciam café da manhã em sala de aula, essa opção 
permanece a mesma. 

● O almoço também deverá ser consumido na sala de aula. Dependendo 
do tamanho e configuração de cada edifício escolar, as refeições serão 
entregues na sala de aula para os alunos ou os alunos irão para o 
refeitório (ou local designado do edifício) - mantendo o distanciamento 
físico - para pegar sua refeição e levar para a sala de aula. Tendo 
inspecionado fisicamente cada refeitório em todas as escolas, a equipe 
de Serviços de Alimentação e Nutrição criou planos de serviços de 
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alimentação específicos por escola na tentativa de implementar o 
modelo de entrega de refeições que funciona melhor em cada escola, 
considerando os seguintes critérios:  espaço disponível, capacidade, 
configuração do edifício e recursos humanos.  Esses planos serão 
analisados com os líderes escolares, gerentes de serviços de 
alimentação e/ou líderes locais a fim de finalizar os detalhes da entrega 
dos serviços de alimentação específicos por escola, incluindo 
protocolos de adaptação a alunos com alergias a alimentos. 

● As famílias que optarem por não participar do modelo de aprendizagem 
híbrida do Distrito e optarem por permanecer envolvidas no modelo de 
aprendizagem remota/em casa, poderão avaliar o suprimento de uma 
semana de refeições para os alunos (café da manhã e almoço) através 
dos locais de distribuição de refeições determinados pelo Distrito, com 
prioridade para os 16 locais onde a merenda escolar é oferecida desde 
março de 2020. Os locais estarão abertos às terças e quartas-feiras, de 
13h a 18h. Em relação aos alunos que optarem por permanecer com 
aprendizagem totalmente remota, ainda estamos trabalhando para 
confirmar se e como continuar com a entrega em casa de refeições para 
alunos de educação especial com disposições de transporte porta a 
porta em seus PEIs.  

● As famílias que participam do modelo de aprendizagem híbrida poderão 
ter acesso às refeições dos alunos (café da manhã e almoço) nos dias em 
que seu grupo não estiver aprendendo de forma presencial nos edifícios 
escolares, pegando três dias de refeições dos alunos no final do dia 
letivo às terças-feiras (para alunos do Grupo A) ou às sextas-feiras (para 
alunos do Grupo B).   

Água  
 
Os alunos são incentivados a trazer suas próprias garrafas de água reutilizáveis, 
cheias de água, em todos os dias que comparecerem aos edifícios escolares para a 
aprendizagem presencial. Continuará sendo fornecida água potável em todas as 
escolas por meio de bebedouros de galão e/ou estações de refil de garrafas e copos 
descartáveis. As torneiras de bebedouros tradicionais serão fechadas ou tampadas e 
não estarão disponíveis para uso. 
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Tecnologia 
 
Dispositivos de tecnologia e conectividade são necessários para que os alunos 
tenham acesso a funcionários, recursos, avaliações, tarefas, colegas e comunidade da 
sala de aula. Ter um dispositivo e conectividade é apenas o começo - uma parte muito 
mais importante da jornada é como a tecnologia é usada para maximizar as 
oportunidades de aprendizagem. Assim como fez durante o período da primavera de 
aprendizagem remota e durante nossa programação de aprendizagem de verão, a 
equipe de tecnologia das Escolas Públicas de Boston priorizou atender às 
necessidades dos alunos por dispositivos confiáveis para garantir que eles possam 
continuar tendo acesso à aprendizagem on-line.  
 
Esforços priorizados 
 

● Fornecer Chromebooks ou outros tipos de notebooks a todos os alunos e 
funcionários que precisem. Cada computador terá uma câmera, microfone 
e alto-falantes para facilitar a aprendizagem e o ensino on-line, conforme 
necessário. 

● Colaborar com a cidade de Boston, nossos parceiros da comunidade e 
empresas para garantir que todos os alunos e funcionários tenham acesso 
confiável à internet para concluir seu trabalho, incluindo através do 
fornecimento de Wi-Fi e pontos de acesso.  

● Fornecer ferramentas adicionais para auxiliar na aprendizagem remota, 
incluindo fones de ouvido e microfones para os alunos. 

● Auxiliar as equipes das Escolas Públicas de Boston (Departamento 
Acadêmico [Office of Academics]; Secretaria de Educação Especial [Office of 
Special Education]; Departamento de Aprendizes de Inglês [Office of English 
Learners]), líderes escolares e educadores para obter, aprender a usar e 
utilizar ferramentas de aprendizagem digital e aplicativos de sistemas 
existentes. 

● Aprimorar o suporte às famílias e a assistência tecnológica em vários 
idiomas. 

● Identificar e priorizar um conjunto básico de ferramentas (por exemplo, 
Google Sala de aula e Panorama) para oferecer suporte robusto a um 
portfólio geral de sistemas que são seguros, estáveis e eficazes. 
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● Se um aluno precisar de acesso a um dispositivo, suporte de internet ou 
reparo de tecnologia, entre em contato com a Linha de Apoio da Família BPS 
pelo número 617-635-8873.  

Plataformas do Distrito 
 

Todas as escolas das Escolas Públicas de Boston devem usar as plataformas comuns 
abaixo para aumentar a eficiência, ter locais comuns para fontes de dados que 
alimentam uma plataforma de dados potencial, conseguir localizar informações de 
maneira consistente e eliminar planilhas duplicadas ou solicitações de informações 
que já estejam prontamente disponíveis. As seguintes plataformas serão utilizadas 
como ferramentas para todo o distrito: 
 

● Um sistema de avaliação equilibrado inclui uma tela universal para 
determinar o crescimento do aluno e avaliações formativas para monitorar 
a proficiência dos padrões. O NWEA MAP será usado como uma tela de 
leitura universal e para medir o crescimento da leitura. O Illuminate será 
usado para administrar avaliações provisórias alinhadas com os padrões. 

 
● Um sistema de suporte multiescalonado eficaz depende da colaboração e 

ação eficazes dos funcionários. Uma abordagem de equipe prática é 
necessária para garantir que "toda criança em toda sala de aula receba o que 
merece para realizar suas aspirações.." O Panorama Student Success conterá 
dados dos alunos, abrigará planos de sucesso dos alunos, designará 
membros da equipe para comunicação e colaboração e ajudará a localizar 
informações em um só lugar.   

 
● O Aspen é usado para acompanhar a assiduidade diária, cronogramas 

gerais/disciplinas e programações individuais de professores. Todas as 
programações escolares incluirão especialidades, ESL, sala de recursos e 
qualquer outro apoio individual ao aluno. Para atender às necessidades de 
nossos professores que desejam usar aplicativos amigáveis para 
professores/alunos, apresentaremos novas integrações com o Google Sala 
de Aula e o Aspen para sincronizar as listas de sala de aula e, ao mesmo 
tempo, testar uma integração do diário de classe. 

 
● A Secretaria de Educação Especial continuará usando o EdPlan para 

escrever PEIs e acompanhar a prestação de educação especial e serviços 
relacionados. 
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Plataforma(s) uniforme(s) de aprendizagem digital  
 
Sujeitas à lista acima, no momento, todas as escolas deverão utilizar o Google Sala de 
Aula como a principal plataforma para estruturar a aprendizagem on-line. Escolas e 
professores poderão introduzir outras tecnologias e ferramentas para complementar 
a aprendizagem, mas todas as famílias deverão usar o Google Sala de Aula como o 
primeiro ponto de acesso ao conteúdo. As Escolas Públicas de Boston continuarão 
disponibilizando um conjunto de recursos que os professores poderão ter acesso 
para ajudar nas criações e personalização de suas próprias salas de aula do Google, 
conforme desejado. Todas as escolas deverão disponibilizar e manter registros 
precisos de todos os locais de aprendizagem on-line em uma lista de todo o distrito. 

 
Ensino com o(s) plano(s): Estudantes   
 
Modelo de ensino: Princípios equitativos de recuperação instrucional 
 
Focar no bem-estar individual e coletivo é a chave para passar do trauma à cura. 
Dados indicam que a COVID-19 tem impactado de maneira desproporcional as 
comunidades negras e latinas em Boston e em todo o país. Neste momento único da 
história, quando nossas comunidades enfrentam as realidades das duas pandemias, 
de COVID-19 e de revoltas raciais em todo o país, priorizar o bem-estar social, 
emocional e físico dos alunos, famílias e funcionários é uma obrigação de modo a 
abordar a equidade e garantir saúde e segurança. Nas Escolas Públicas de Boston, 
continuaremos priorizando as experiências e necessidades dos alunos 
historicamente marginalizados e suas famílias, para garantir que os resultados 
equitativos dos alunos sejam cruciais em nosso planejamento.  
 
Estamos planejando a volta às aulas neste outono criando uma experiência de 
transição que ajude os alunos a se envolverem novamente em um novo modelo de 
escola. Nosso modelo de ensino é focado centralmente em atender às necessidades 
dos alunos, tanto acadêmica quanto holisticamente. Ao longo do outono, algumas 
famílias das Escolas Públicas de Boston decidirão que seus alunos continuem 
aprendendo em um ambiente remoto; outros alunos terão ensino tanto de forma 
remota quanto de forma presencial. Considerando essas condições variáveis, é 
fundamental que o modelo de ensino do Distrito seja desenvolvido em uma espinha 
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dorsal de instrução rigorosa e de alta qualidade, capaz de ser fornecida de maneira 
remota.   
 
Esse é o trabalho de todo educador e de toda equipe de apoio em cada escola, cada 
secretaria e cada espaço que os alunos das Escolas Públicas de Boston habitam. Esse 
trabalho é exemplificado por todos nós trabalhando juntos: a abordagem de toda a 
escola, toda a comunidade e a criança como um todo (WSCC) para aprendizagem e 
bem-estar, atualmente descrito em nossa Política de Desigualdades de 
Oportunidades (Opportunity Gaps Policy), nossa Política de Bem-Estar (Wellness 
Policy) e nossa Visão Estratégica de 2020 a 2025. 
 
Uma abordagem ecológica para aprendizagem e saúde, como o modelo WSCC, 

requer esforços em vários níveis dentro de nossa instituição: no nível distrital, no 

nível escolar e em cada sala de aula. A imagem abaixo descreve como os professores 

podem apoiar a criança por inteiro em cada uma de suas salas de aula por meio de 

cada área da Política de Bem-Estar do Distrito. Os professores também devem 

encontrar maneiras de envolver as famílias e os parceiros da comunidade.

 
 
 

PRIORIDADES DE SEL E BEM-ESTAR PARA A REABERTURA 
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Reabertura do terreno em uma abordagem da escola por inteiro, da comunidade 
por inteiro e da criança por inteiro (Política de bem-estar das Escolas Públicas de 
Boston) 

 ❏ Comunicar as principais políticas e 
protocolos de saúde e bem-estar para 
a comunidade escolar 

❏ Estabelecer ou fortalecer o Conselho 
de Bem-Estar 

❏ Revisar a Política de Bem-Estar, 
Recursos do Conselho e Orientações 
de Abertura de SELWell 

❏ Avaliar o estado atual de 
implementação da Política de Bem-
Estar do Distrito 
❏ Revisar os principais dados de saúde da 

escola 
❏ Revisar seu Plano de Ação de Bem-

Estar para atender suas prioridades de 
Covid-19 

❏ Participar do PD e/ou solicitar apoio 

 

Implementar as práticas de SEL Transformadora do nível 1 ao longo do dia e no 
edifício: Abordar o trauma em âmbito comunitário, envidando esforços para construir uma 
ponte do trauma à cura 

 ❏ Começar com SEL adulta: participar 
de um treinamento de verão de SEL 
adulta 

❏ Implementar estruturas voltadas para 
o desenvolvimento de 
relacionamentos aluno/adulto 

❏ Considerar estender a fase de 
reabertura de desenvolvimento 
comunitário 

❏ Instituir um ritual semanal ou diário 
para toda a escola, séries ou salas de 
aula 

❏ Aprofundar a programação e currículo 
de SEL existentes, incluindo HE e PE 

❏ Integrar SEL nas matérias, incluindo 
Artes 

 

 

Incorporar estratégias para atender às necessidades de bem-estar físico, social e 
emocional da criança por inteiro através de Artes, Saúde e Educação Física  

 ❏ Identificar uma programação 
❏ Revisar o escopo e a sequência 
❏ Identificar e mapear o espaço 
❏ Identificar equipamentos 

❏ Participar do PD de verão 
❏ Acessar unidades e atividades de aula 
❏ Participar de PLCs ou treinamento em 

andamento 

 
 

Como lidar com o ensino e aprendizagem incompletos 
 
Todos os alunos tiveram uma interrupção em seu ensino na primavera de 2020, 
quando as escolas do distrito foram fechadas e todos passaram por três meses de 
escola adaptada em um ambiente remoto. Especificamente e intencionalmente, 
estamos usando uma linguagem que descreve o trabalho que os adultos devem fazer 
para se recuperar de forma equitativa dessas interrupções, em vez de culpar ou 
atribuir deficiências aos alunos. Desta forma, em vez de “derrapagem” da COVID, 
discutimos “aprendizagem inacabada” e, em vez de “lacunas de aprendizagem”, 
discutimos “ensino inacabado”. A responsabilidade recai sobre nós, os educadores, 

1 

2 

3 
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para projetar habilmente experiências em que nós e nossos alunos possam se 
recuperar equitativamente dessa interrupção sem precedentes. 
 
Um ponto importante na nossa estratégia de recuperação equitativa é o foco em 
disponibilizar aos alunos os seguintes recursos essenciais para diminuir as 
desigualdades de oportunidades causadas por preconceito sistêmico e racismo:  
 

1. Oportunidades consistentes para trabalhar em tarefas apropriadas à 
série (alinhamento de padrões) 

2. Instrução forte, que faça os alunos raciocinarem mais na aula 
(cognitivamente exigente) 

3. Envolvimento profundo com o que estão aprendendo (sustentação 
cultural e linguística, pedagogia culturalmente relevante) 

4. Professores que tenham grandes expectativas para os alunos e 
acreditem que eles possam atender e superar as expectativas do nível 
da série cursada 

Os Fundamentos para Equidade no Ensino das Escolas Públicas de Boston estabelecem 
compromissos coletivos com um conjunto de competências que devemos dominar, 
a fim de dar aos alunos os recursos necessários para diminuir as desigualdades de 
oportunidades. Os desafios da aprendizagem remota e híbrida iluminam o que 
sabemos ser verdade sobre ensino de alta qualidade: os alunos prosperam quando 
estão envolvidos em projetos rigorosos e relevantes que afirmam suas experiências 
vividas. As matérias priorizarão a ampliação desses tipos de experiências de 
aprendizagem que existem no currículo e a complementação em lugares onde elas 
não existem. 
 

Aprendizagem social e emocional transformadora 
 
Aprendizagem social e emocional (SEL) é o processo pelo qual os indivíduos 
aprendem habilidades e competências essenciais para a vida que promovem uma 
identidade positiva, um ego bem administrado, relacionamentos saudáveis e ação 
para viver com sucesso em seu futuro. Nas Escolas Públicas de Boston, acreditamos 
que o fortalecimento das habilidades e competências sociais e emocionais de adultos 
e jovens aumenta nossa capacidade de nos conectar e nos relacionar com outras 
pessoas de todas as raças, classes, culturas, idiomas, identidades de gênero, 
orientações sexuais e com necessidades de aprendizagem. Nossas competências de 
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SEL foram atualizadas em 2019 para refletir uma abordagem de SEL transformadora; 
uma abordagem baseada na equidade para aprofundar a competência social, 
emocional e cultural de adultos e alunos, que está alinhada com práticas de 
sustentação cultural e linguística (CLSP).  Vamos utilizar a estratégia de SEL 
Transformadora de nível 1 na reabertura do Distrito para criar confiança e ambientes 
de aprendizagem que sejam seguros, saudáveis, acolhedores, alegres, antirracistas e 
culturalmente afirmadores. Usaremos a SEL como uma alavanca para a equidade e o 
bem-estar, aplicando por meio de decisões, práticas, rotinas e aulas acadêmicas 
implementadas diariamente. Dessa forma, construiremos uma ponte entre o trauma 
e a cura. 
 
À medida que os alunos voltarem às aulas neste outono, os educadores das Escolas 
Públicas de Boston exemplificarão uma mentalidade baseada em ativos e focarão no 
rico conhecimento cultural e nas habilidades individuais que cada aluno traz para a 
sala de aula, seja de maneira presencial ou on-line. Em todos os níveis de série, as 
escolas implementarão estruturas intencionalmente focadas na construção de 
relações de confiança entre alunos e adultos. Essas estruturas podem incluir um 
grupo consultivo com uma baixa proporção aluno-professor para verificações 
regulares, procedimentos de entrada/saída e planos de sucesso individual ou em 
grupo do aluno com estratégias específicas identificadas para aumentar a 
aprendizagem e o bem-estar socioemocional.  
 
Os líderes escolares e educadores serão conscientes em relação à construção da 
cultura escolar e a criação de um senso de comunidade dentro do ambiente de 
aprendizagem on-line ou combinado. As escolas estabelecerão as Práticas 
Características de SEL, incluindo um ritual semanal ou diário para toda a escola, 
séries ou salas de aula, a fim de desenvolver o trabalho em equipe e o apoio. Os 
diretores e professores são incentivados a implementar estruturas de apoio que 
variam com base no nível da série e poderão incluir coisas como praticar rotinas de 
sala de aula, colaborar com valores de sala de aula, estabelecer normas de sala de 
aula para comunicação, desenvolver relacionamentos individuais e atividades 
especificamente focadas na aprendizagem socioemocional. É altamente 
recomendável que as escolas estendam a fase de desenvolvimento comunitário no 
início do ano letivo, enquanto trabalhamos para criar um novo normal e uma 
prontidão para aprender. Isso promoverá um senso de cuidado coletivo. 
 
Os educadores devem integrar as Competências de SEL das Escolas Públicas de 
Boston ao currículo acadêmico. Habilidades socioemocionais e acadêmicas se 
reforçam mutuamente. Os educadores podem modelar habilidades de SEL e usar 
estratégias de ensino que aplicam estratégias de SEL aos objetivos de aprendizagem 
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do conteúdo. Isso ajuda os alunos a desenvolver e praticar as habilidades de SEL ao 
longo do dia. 
 
Para construir um ambiente de aprendizagem que apoie a SEL e o bem-estar do 
aluno, as escolas são incentivadas a promover um ambiente de equipe de apoio que 
promova a SEL e o bem-estar adulto. Cada membro da comunidade de funcionários 
das Escolas Públicas de Boston vivenciou algum nível de trauma nos últimos meses, 
incluindo uma desestabilização em nossas relações de trabalho e nossas profissões. 
Os adultos precisam ter oportunidades para refletir sobre suas próprias 
competências sociais, emocionais e culturais, praticar o autocuidado e colaborar 
com os colegas para apoiar nossos alunos e famílias a fazer o mesmo. As escolas 
podem oferecer apoio nesse sentido, proporcionando oportunidades de 
aprendizagem profissional, incorporando a SEL em reuniões de equipe e práticas de 
liderança, servindo de modelo para alunos da comunidade, e as estratégias de 
relacionamento descritas acima.  

 

Normas      

Todos os alunos - seja aprendendo no campus ou de maneira remota - deverão ter 
acesso ao ensino no nível da série cursada em todas as matérias incluídas nas 
estruturas curriculares do estado de Massachusetts. Embora o escopo e a sequência 
do ensino variem dependendo das necessidades do aluno e dos requisitos do 
currículo, todos os alunos deverão fazer as avaliações do MCAS na primavera de 2021. 
Assim como seus colegas aprendendo no campus, os alunos com aprendizagem 
remota também deverão ter oportunidades de se envolver em oportunidades de 
enriquecimento e receber apoios de intervenção, conforme necessário.  

Para o ano letivo de 2020-2021, todas as escolas de Massachusetts deverão fornecer 
aos alunos acesso equitativo a todos os padrões de nível escolar. As Escolas Públicas 
de Boston recomendam que as escolas equilibrem este requisito com as escolhas 
estratégicas de ensino necessárias durante este período perturbador. Recomenda-
se que as escolas enfatizem os padrões prioritários de ELA e Matemática alinhados 
às orientações dos Parceiros de Progresso do Aluno. Esses padrões de prioridade são 
os mais ligados à preparação para a faculdade e à carreira e fundamentais para a 
aprendizagem que ocorrerá no nível de série subsequente. Eles estão destacados nos 
Cronogramas de Padrões Avaliados (Schedules of Assessed Standards, SAS) de ELA e 
Matemática, descritos com mais detalhes na seção Avaliação abaixo, bem como em 
documentos de ritmo e escopo e sequência. 
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Currículos 
 
Tempo de aprendizagem estruturado 
 
As Escolas Públicas de Boston serão obrigadas a fornecer, no mínimo, 850 horas de 
tempo de ensino estruturado para alunos do ensino fundamental e 935 horas para 
alunos do ensino secundário. O tempo de ensino estruturado foi definido pela DESE 
como: 
 

tempo durante o qual os alunos estão envolvidos em ensino programado 
regularmente, atividades de aprendizagem ou avaliações de 
aprendizagem dentro do currículo para o estudo das "principais 
matérias" e "outras matérias". Além do tempo em sala de aula onde 
professores e alunos estão presentes, o tempo de aprendizagem 
estruturado pode incluir estudo direcionado, estudo independente, 
aprendizagem assistida por tecnologia, apresentações por pessoas que 
não sejam professores, programas “escola para o trabalho” e avaliações 
de desempenho dos alunos em âmbito estadual. 

 
As escolas devem equilibrar esses requisitos com orientação de tempo de tela 
apropriado para o desenvolvimento das crianças e as necessidades da família. As 
famílias precisam de flexibilidade para criar uma programação de aprendizagem em 
casa que atenda às necessidades da família e de seus alunos, especialmente, daqueles 
que também podem ser trabalhadores essenciais. Por essas razões, recomenda-se 
que as escolas integrem criativamente oportunidades de aprendizagem assíncrona 
em partes do dia letivo remoto. Além disso, as escolas devem incluir pausas para 
movimentos e atividade física durante todo o dia de aula, em programações de ensino 
remoto e no campus. Isso pode ser em curtos períodos de 5 a 15 minutos, que devem 
ocorrer regularmente. Integrar o movimento em uma aula ou pausa para movimentos 
durante o horário de aula tem se mostrado uma forma de melhorar o foco, o 
desempenho acadêmico e o envolvimento dos alunos. 
 
A Divisão Acadêmica lançou uma versão preliminar das programações diárias 
recomendadas por série que incorporam a orientação para tempo de aprendizagem 
síncrona vs. assíncrona. Essas programações continuarão evoluindo à medida que 
tivermos informações adicionais sobre a estrutura do dia letivo para o outono. 

 
Escopo e sequência 
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As orientações de especialistas são consistentes e claras de que os alunos precisam 
ter acesso apropriado ao rico conteúdo do nível da série cursada, juntamente com 
oportunidades “a tempo” para incorporar aprendizagem incompleta do ano anterior. 
Essas orientações são o norte para as modificações feitas nos guias de ritmo e 
documentos de escopo e sequência existentes das Escolas Públicas de Boston. Esses 
guias têm um “amortecedor” incorporado em cada unidade para se adaptar a um 
início tardio das aulas e/ou tempo adicional necessário para o desenvolvimento 
comunitário e de relacionamento, solidificando as rotinas de saúde e segurança e a 
introdução a novas tecnologias. 
 
Os documentos de escopo e sequência estão alinhados aos Fundamentos para 
Equidade no Ensino e ao currículo adotado pelo distrito. As escolas que não 
utilizarem o currículo adotado pelo distrito deverão alinhar o ensino aos 
Fundamentos e ao SAS. A Divisão Acadêmica continuará a atualizar esta orientação à 
medida que os desenvolvedores de currículo de nossos materiais adotados lançam 
recursos atualizados para ambientes remotos e híbridos. 
 
O Departamento de Primeira Infância fornecerá uma versão remota do Foco para 
professores e famílias de alunos do pré 0 à 2ª série. 
 
Especiais 
 
A Educação Física, a Educação em Saúde e a Educação Artística desenvolvem rituais, 
rotinas, relacionamentos e competências socioemocionais em toda a comunidade 
escolar. Consulte o documento Orientações de Reabertura sobre SEL e Bem-Estar 
para obter recursos detalhados sobre o ensino dessas disciplinas. A educação física 
e a atividade física são imperativas durante este período, considerando os benefícios 
que proporcionam, melhorando o condicionamento físico, reduzindo o estresse e 
aumentando a concentração e o fortalecimento. A Educação em Saúde fornecerá 
conhecimentos essenciais sobre higiene, administração do estresse, promoção da 
saúde e prevenção de doenças (incluindo lições de protocolos de segurança 
importantes), que desenvolvem a agência pessoal e competência social, melhoram o 
acesso aos cuidados de saúde e melhoram a qualidade e a longevidade dos indivíduos 
e suas famílias. Da mesma forma, a educação em dança, música, teatro e artes visuais 
oferece benefícios ao ambiente de aprendizagem para a criança e a escola como um 
todo.  
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Disciplinas que envolvem respiração aumentada e/ou compartilhamento de 
equipamentos requerem considerações adicionais de segurança quando presenciais 
de acordo com as orientações da DESE. Os departamentos de Educação em Saúde, 
Educação Física e Artes das Escolas Públicas de Boston fornecerão desenvolvimento 
profissional, recursos on-line, assistência técnica e treinamento, para apoiar as 
escolas na implementação destas orientações estaduais e nacionais sobre práticas 
seguras e eficazes de ensino para aprendizagem no campus ou remota. Escopo e 
documentos de sequência, atividades de aulas semanais e orientações sobre 
instalações, programações, protocolos, estratégias de ensino, conexões fora da 
escola e equipamentos/suprimentos/recursos estão disponíveis na Orientação de 
Reabertura sobre SEL e Bem-Estar. 
 
Educação Artística. Embora a educação nas artes continue sendo essencial para 
nossa comunidade das Escolas Públicas de Boston, ensinar várias disciplinas de artes 
requer adaptação em virtude da pandemia. Os educadores deverão considerar como 
e quando usar os espaços de aprendizagem externos, quando disponíveis e 
apropriados, e como melhor utilizar a tecnologia para apoiar o ensino e 
aprendizagem adaptados. Cada disciplina de artes requer adaptações únicas e 
criativas, conforme descrito nas recomendações da DESE no link abaixo. 

● Dança  
● Música  
● Teatro 
● Artes Visuais 

 
O Departamento de Artes Cênicas e Visuais das Escolas Públicas de Boston 
continuará oferecendo desenvolvimento profissional, Comunidades de 
Aprendizagem Profissional on-line semanais e sessões de treinamento para 
compartilhar as melhores práticas e estratégias de ensino organizadas por matéria. 
 
Educação Física. O ensino de educação física (PE) será modificado para estratégias 
de ensino remotas ou na escola, abordando a estrutura de PE das Escolas Públicas de 
Boston e atendendo a todas as diretrizes de segurança, incluindo turmas limitadas, 
distanciamento físico, compartilhamento e limpeza de equipamentos, considerações 
de ensino e uso de máscara. Em agosto, serão fornecidas oportunidades de 
desenvolvimento profissional aos professores de Educação Física, sobre práticas de 
ensino seguras e eficazes e estratégias de ensino para aprendizagem no campus e 
remota e continuarão por meio de PLCs on-line e sessões de treinamento ao longo 
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do ano. Recomendações adicionais do CDC e da Sociedade de Educadores Físicos e 
de Saúde (Society for Health and Physical Educators) estão disponíveis no link abaixo.   

● Ambiente físico  
● Higiene  
● Segurança e higienização de equipamentos  
● Ensino 

 
A equipe de Educação Física do Departamento de Saúde e Bem-Estar (Office of 
Health Wellness) está disponível para consultar os líderes escolares e há orientações 
complementares disponíveis aqui. 
 
Atividade física. A atividade física em toda a escola é um componente vital do bem-
estar do aluno. O Programa Abrangente de Atividade Física Escolar (Comprehensive 
School Physical Activity Program - CSPAP) é uma estrutura que orienta a 
programação de atividades físicas e de bem-estar para alunos além e incluindo a 
educação física. As escolas devem se empenhar para abordar os vários componentes 
do CSPAP (Educação Física, recreio, pausas para movimentos, antes ou depois da 
programação escolar, desafios em toda a escola e transporte ativo ida e volta da 
escola) para garantir que os alunos alcancem os 60 minutos de atividade física por 
dia recomendados pelo CDC. 
 
Educação em Saúde.  Educadores de saúde darão aulas com foco no desenvolvimento 
comunitário, saúde pessoal, segurança e bem-estar; e relacionamentos saudáveis, 
ensinando explicitamente as competências de aprendizagem socioemocional das 
Escolas Públicas de Boston. Os alunos poderão escrever e refletir em diários de 
desenvolvimento; participar de leitura em voz alta; se envolver aprendizagem 
baseada em projetos e em projetos de defesa da comunidade e buscar compreender 
a atual pandemia e a melhor forma de proteger a si mesmos, suas famílias e 
comunidades. Agora, mais do que nunca, os alunos precisam desenvolver suas 
habilidades de literacia em saúde. Recursos e orientações adicionais são fornecidos 
na Orientação de Reabertura sobre SEL e Bem-Estar. 

 
Diferenças por nível escolar  
 
Existem algumas oportunidades de diferenciação com base na configuração de séries 
da escola específica. Nossos alunos mais jovens têm um ambiente escolar e uma 
programação diferentes dos alunos mais velhos. A Divisão Acadêmica preparou 
programações diárias recomendadas por série. 
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Primeira infância (Early Childhood) 
  
As salas de aula da primeira infância requerem atenção e modelos especiais, tendo 
em vista as variações no tipo e quantidade de aprendizagem apropriada para o 
desenvolvimento de nossos alunos mais jovens. Antes da pandemia, as salas de aula 
da educação infantil do pré 0 à 2ª série dependiam de manipuladores, brinquedos e 
materiais compartilhados para a aprendizagem, os quais terão que mudar devido à 
COVID-19.  
 
As Escolas Públicas de Boston estão explorando modelos de opções de 
implementação e diretrizes da NAEYC para determinar as disposições de sala de aula 
apropriadas para nossos alunos mais jovens.  Em um modelo, por exemplo, dois 
alunos são designados juntos e podem brincar e aprender perto um do outro 
enquanto estão envolvidos na mesma atividade e, portanto, se beneficiam da 
aprendizagem colaborativa, mantendo uma distância segura.   
 
Em relação às ferramentas básicas de aprendizagem na aprendizagem híbrida e no 
campus, cada aluno precisará de materiais de aprendizagem dedicados para uso 
pessoal, como lápis e giz de cera. Essas ferramentas não poderão ser compartilhadas 
com outros alunos e deverão ser limpas semanalmente. Brinquedos compartilhados 
entre pares de alunos deverão ser higienizados diariamente. Materiais 
compartilhados entre mais de dois alunos deverão ser higienizados após cada uso. 
Superfícies de alto contato, incluindo maçanetas e carteiras, deverão ser 
higienizadas regularmente. Aqui está uma opção para uma possível disposição de sala 
de aula do pré 2. O Departamento de Primeira Infância fornecerá listas de sugestões 
para os líderes escolares. 
 
Ensino fundamental (Elementary School) 
 
Geralmente, os alunos do ensino fundamental passam a maior parte do tempo com 
um grupo de colegas, eventualmente alternando para outra sala de aula ou espaço ao 
ar livre para ensino acadêmico ou uma aula especial. No modelo híbrido, os alunos 
do ensino fundamental passarão todo o tempo dentro de um grupo. Na maioria das 
vezes, os alunos do jardim de infância à 6ª série ficarão com um grupo quando 
estiverem na escola, recebendo ensino em todas as matérias (incluindo especiais) 
com o mesmo conjunto de colegas. Na maioria dos casos, um professor dará aula de 
todas as matérias para o grupo de alunos. 
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Ensino intermediário (Middle School) 
 
Normalmente, os alunos do ensino intermediário mudam de sala de aula e se 
misturam com outros colegas em vários momentos durante o dia letivo. No modelo 
híbrido, as transições são reduzidas para que os alunos passem o dia todo com o 
mesmo grupo de colegas. Na medida do possível, os alunos deverão ser escalados 
com colegas que tenham requisitos de aula semelhantes, para que todos possam ter 
aula de forma presencial das disciplinas Inglês, Matemática, Ciências e Estudos 
Sociais em um mesmo grupo. Devido ao conhecimento de conteúdo mais 
especializado dos professores do ensino intermediário, os professores poderão 
alternar entre as salas de aula enquanto os alunos permanecem na mesma sala de 
aula, a fim de minimizar a quantidade de interação entre os grupos de alunos, 
contanto que o professor que alternar entre as salas consiga manter distanciamento 
físico e cumpra todas as outras medidas de saúde e segurança em vigor.  
 
Ensino médio (High School)  
 
No modelo híbrido, na medida do possível, os líderes escolares deverão elaborar 
programações para priorizar a orientação individual e em pequenos grupos no 
campus. Pode ser aconselhável priorizar o ensino principal em ambientes remotos 
para que os alunos possam continuar participando de uma seleção robusta de aulas 
necessárias para garantir o progresso em direção aos requisitos de graduação. 
Sempre que possível, as escolas deverão considerar a aprendizagem no campus para 
alunos com altas necessidades e alunos nas séries iniciais. Com base nas orientações 
atuais, quando fisicamente presentes na escola, os alunos deverão passar um tempo 
com um grupo de colegas. As escolas também poderão considerar a programação de 
menos aulas por dia para priorizar módulos intensivos baseados em projetos por 
meio semestre para tornar os cronogramas mais gerenciáveis e a aprendizagem mais 
centrada para os alunos. 
 
Ensino profissionalizante 
 
Durante o ensino e aprendizagem remotos ou híbridos, a Educação Profissional e 
Técnica de Carreira (Career Vocational and Technical Education, CVTE) continua 
sendo uma programação essencial para preparar os formandos para a faculdade e 
para a carreira. Os programas de CVTE devem priorizar o tempo de ensino no 
campus para se concentrar nas habilidades técnicas práticas que correspondem às 
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Estruturas Curriculares de Educação Técnica Profissional (link aqui) e desenvolver a 
competência do setor específico. Estratégias para alocar equipamentos de maneira 
segura e equitativa serão desenvolvidas em colaboração com comunidades de 
aprendizagem profissional de educadores, de acordo com as orientações dos Planos 
de Reabertura das Escolas Públicas de Boston e as Diretrizes de Reabertura de CVTE 
da DESE lançadas em 29 de julho de 2020 (link aqui). O Departamento de CVTE 
continua a avaliar cada programa de CVTE para garantir que professores e alunos 
tenham acesso a materiais instrucionais específicos do setor, quando disponíveis, 
como plataformas de aprendizagem on-line, software de simulação virtual, livros 
eletrônicos, vídeos técnicos e outros recursos. 
 
Muitos programas de CVTE incluem negócios baseados no local, que seguem 
orientações adicionais dos Protocolos e Melhores Práticas Específicas por Setor de 
Massachusetts (link aqui). Embora os clientes externos não possam comprar bens e 
serviços dentro dos edifícios escolares neste momento, os programas de CVTE 
deverão planejar métodos alternativos para proporcionar aos alunos experiências de 
trabalho autênticas, incluindo simulação de práticas de negócios e realização de 
reuniões on-line com clientes ou outros tipos de interações virtuais ou sem contato. 
 
Atualmente, o Departamento de CVTE das Escolas Públicas de Boston está reunindo 
orientações de reabertura específicas por setor para programas de educação técnica 
e de carreira no Distrito. 
 
Ensino para adultos  
 
Os programas de ensino para adultos usarão as mesmas diretrizes de distanciamento 
físico e programação que o ensino médio. O ensino para adultos tem duas aulas 
profissionalizantes: uma aula de treinamento em Artes Culinárias que usa a cozinha 
e a padaria da Madison Park (um dia por semana) e uma aula de Manutenção de 
Instalações (três dias por semana) que alterna nas salas de aula de Elétrica, 
Encanamento e Carpintaria. O tamanho das turmas é limitado a 15 alunos. Os atuais 
professores da Madison Park dão as aulas e os atuais administradores das Escolas 
Públicas de Boston supervisionam. Os programas de ensino para adultos seguem as 
diretrizes distritais em relação à Educação Profissional e Técnica de Carreira (CVTE). 

 
A equipe de Ensino para Adultos das Escolas Públicas de Boston está agendada para 
apresentar seu plano de reabertura aos Serviços de Aprendizagem para Adultos e 
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Comunidade da DESE em 31 de agosto de 2020. Orientações adicionais serão 
fornecidas em setembro. 

 
Aprendizes de inglês  

 
O ensino deve seguir as melhores práticas para Aprendizes de inglês (EL) com base 
no núcleo de ensino da WIDA, SIOP e Estruturas de currículo de MA (consulte as 
orientações de ensino para EL para obter mais informações). Independentemente do 
modelo de reabertura, o ensino explícito na aprendizagem de inglês deve ser 
fornecido a todos os aprendizes de inglês, inclusive os alunos aprendizes de inglês 
com deficiência, de acordo com seu nível de Desenvolvimento da Língua Inglesa 
(ELD), por um professor licenciado de ESL. Da mesma forma, outros professores das 
principais matérias de ELs ainda deverão estruturar ensino alinhado aos padrões do 
nível da série cursada, com vários pontos de acesso de acordo com o nível ELD e 
língua materna dos alunos. Alunos em Treinamento de Alfabetização de Alta 
Intensidade para Alunos com Educação Formal Limitada ou Interrompida (HILT para 
SLIFE) e programas de Duplo Idioma ainda terão aula na língua materna (idioma do 
programa). Em geral, o ensino para EL de qualidade eficaz deve focar em fortes 
rotinas diárias que desenvolvam relacionamentos com os alunos e agrupamentos 
intencionais de alunos, a fim de fornecer oportunidades direcionadas para output 
(fala e escrita) produtivo. 
 

● O ensino ao vivo ocorre quando um aluno ou um grupo de alunos está 
envolvido na aprendizagem ao mesmo tempo e deve ser realizado com ELs na 
frente de um professor no campus ou on-line. O ensino no campus, incluindo 
os serviços de ESL push-in e pull-out, deve cumprir todas as exigências de 
saúde e segurança, ao mesmo tempo que garante que o ensino para EL não 
seja desproporcionalmente programado para salas de aula não tradicionais em 
edifícios escolares. No ambiente remoto, o ensino de ESL em pequenos grupos 
(mesmo na forma de horário comercial individual, quando viável) é 
especialmente benéfico para Aprendizes de inglês. 
 

● A aprendizagem autogerida, sem interação ao vivo, deve continuar a 
seguir os princípios de ensino ao vivo, mas com níveis adicionais de 
independência do aluno para apoiar o desenvolvimento da língua inglesa. 

 
O uso de plataformas de aprendizagem on-line e outras ferramentas de tecnologia 
deve incluir apoios integrados para aprendizes de inglês. 
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É fundamental envolver os pais de ELs como parceiros e um acompanhamento 
acadêmico próximo para garantir que os ELs tenham a oportunidade de lidar com a 
aprendizagem incompleta ocorrida durante o fechamento das escolas; portanto, a 
colaboração com os funcionários da escola continua sendo importante no processo 
de aprendizagem para apoiar o desempenho dos alunos durante a reabertura das 
escolas em modelos remotos, híbridos ou no campus. Para garantir que os alunos 
aprendizes de inglês recebam os serviços necessários e que essas informações 
possam ser comunicadas aos parceiros legais de monitoramento e outras partes 
interessadas, os líderes escolares deverão garantir que os serviços e programações 
de ESL sejam refletidos para cada aluno no Aspen e que a assiduidade nas disciplinas 
e blocos de serviços de ESL também sejam registrados. Além disso, o progresso dos 
alunos para alcançar a proficiência na língua inglesa nos domínios de leitura, escrita, 
escuta e expressão oral deve ser avaliado e discutido formativamente com os alunos 
e seus pais. 
 
Nas próximas semanas, as Escolas Públicas de Boston ajudarão os líderes escolares a 
garantir que os programas de reabertura sejam elaborados especificamente de 
acordo com as necessidades de nossos Aprendizes de inglês e oferecerão apoio aos 
professores com desenvolvimento profissional específico para as necessidades dos 
aprendizes de inglês. Com as orientações da DESE sobre Aprendizes de inglês como 
base e as contribuições e feedback de nossas forças-tarefa de reabertura, 
garantiremos que os Aprendizes de inglês recebam todos os apoios e serviços 
necessários e que os sistemas de responsabilidade apropriados estejam em vigor.  
 
Recursos adicionais estão disponíveis no link abaixo. 
 

● VERSÃO PRELIMINAR das Orientações de programação (nível escolar) 
● VERSÃO PRELIMINAR das Orientações de Ensino para Aprendizes de 

Inglês (nível de sala de aula) 
 

Educação especial  
      
Os alunos deverão receber todos os serviços documentados em seu Plano 
Educacional Individualizado (PEI) por meio de ensino no campus, ensino remoto ou 
uma combinação dos dois.  O envolvimento da família será um importante fator de 
sucesso para alunos com deficiência; esperamos nos comunicar e ser parceiros das 
famílias para garantir que os alunos tenham o que precisam para ter sucesso, seja 
aprendendo no campus ou de maneira remota. Os funcionários das escolas devem 
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entrar em contato com as famílias em breve para que elas compreendam o plano de 
aprendizagem de educação especial de seus filhos.   

Para o ano letivo de 2020-2021, as orientações da DESE estabelecem que o ensino e 
os serviços de educação especial devem incluir os seguintes componentes: 

● Uma programação regular e consistente de aulas, intervenções, 
serviços e terapias, conforme exigido no PEI do aluno, oferecidos de maneira 
síncrona ou assíncrona, de forma transparente e disponível para pais e famílias 
por meio da programação de seus alunos; 

● Tempo de ensino estruturado (conforme definido pela DESE acima) 
projetado para que o aluno possa ter acesso aos padrões estaduais; e 

● Interações frequentes com professores e outros membros da equipe 
para garantir sua participação na aprendizagem do aluno.    
  

A programação consistente de aulas, intervenções, serviços e terapias deverá incluir 
o tempo que os alunos passam interagindo diretamente com os professores e 
prestadores de serviços relacionados regularmente, bem como algum tempo de 
trabalho independente, conforme apropriado, e oportunidades de interação com os 
colegas. Aulas remotas síncronas ou sessões de teleterapia poderão ser fornecidas 
por telefone ou videoconferência. Os alunos também podem se beneficiar de vídeos 
pré-gravados assíncronos de aulas para acompanhar em casa. Para os alunos que 
recebem a maior parte de seu ensino diário por meio de educação especial, 
professores e terapeutas deverão atribuir tarefas complementares (além das aulas 
ministradas de forma síncrona ou assíncrona) durante o dia letivo, que poderão ser 
realizadas de forma independente com a orientação e responsabilidade do professor 
ou terapeuta.  

Nas próximas semanas, a Secretaria de Educação Especial garantirá que as práticas, 
sistemas, materiais de ensino e conteúdo sejam acessíveis aos alunos com deficiência 
e que os funcionários forneçam adaptações aos alunos conforme necessário, 
incluindo em relação ao transporte de ônibus escolar. Vamos utilizar as orientações 
da DESE como base, e as contribuições e feedback de nossa força-tarefa de 
reabertura.       

Avaliações 
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Avaliações comuns serão de vital importância na determinação do progresso dos 
alunos e na proficiência dos padrões de conteúdo do nível da série cursada. O distrito 
medirá o crescimento com ênfase no crescimento acelerado dos alunos (maior do 
que o crescimento normal) para demonstrar uma redução nas desigualdades de 
oportunidades para nossos grupos de alunos mais marginalizados. As Escolas 
Públicas de Boston exigem as seguintes avaliações para todas as escolas como parte 
do sistema de avaliação abrangente e equilibrado do Distrito. Detalhes adicionais 
sobre a administração das avaliações serão disponibilizados. 

Avaliações formativas exigidas pelo distrito 
 
Avaliações formativas têm a finalidade de informar o ensino em andamento aos 
alunos em conjunto com avaliações em sala de aula e avaliações incorporadas ao 
currículo em andamento. 
 

Avaliação Objetivo Séries Frequência 

Fluência do 
MAP 

Análise universal Pré 2 à 2ª 3x 

Crescimento da 
leitura do MAP 

Análise universal com medição 
de crescimento e previsão do 
MCAS 

3ª à 11ª Pelo menos 2x 

Avaliações 
provisórias das 
Escolas Públicas 
de Boston*  
 

Avaliações provisórias alinhadas 
aos padrões do nível escolar, 
alinhadas ao escopo do 
currículo das Escolas Públicas 
de Boston e sequência em ELA 
e Matemática (obrigatório) e 
Ciências (opcional) 

2ª à 11ª 3x 
 

*As escolas autônomas podem substituir as avaliações de nível escolar e alinhadas aos padrões no 
Illuminate com a aprovação de seu superintendente escolar. As escolas que participam do programa Pré-
AP utilizariam as “Verificações de Aprendizagem” desse programa em vez de avaliações provisórias. 

Todos os alunos devem realizar essas avaliações formativas, com exceção dos alunos 
que fazem o MCAS-Alt ou ACCESS-Alt, conforme especificado no PEI do aluno. Todos 
os alunos devem receber adaptações adequadas para ter acesso às avaliações. Os 
educadores devem determinar se um dicionário bilíngue, conversão de texto em voz, 
leitura humana em voz alta, escriba humano ou outras adaptações aprovadas pela 
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DESE para Aprendizes de inglês proporcionarão apoio suficiente que possibilite a 
todos os Aprendizes de inglês, especialmente os com nível 1 ou 2 de ELD, participar 
de maneira equitativa dessas avaliações. É importante que os professores de todos 
os ELs, independentemente do seu nível de ELD, consigam monitorar o domínio dos 
alunos sobre os padrões do nível da série cursada e ajustar a prática adequadamente. 
Na medida em que essas avaliações são realizadas em inglês, deve-se ter cautela ao 
interpretar os resultados em conjunto. 

A participação é um fator que deve ser levado em consideração para representar com 
precisão todos os alunos, escolas, níveis escolares e subgrupos associados e para que 
as reivindicações das análises reflitam o distrito como um todo. 

As escolas utilizarão o tempo de planejamento administrativo comum para focar na 
análise de dados, avaliação de respostas abertas e planejamento em relação aos 
padrões do nível escolar. As escolas devem seguir o cronograma de padrões avaliados  
(ELA e Matemática) e todos os funcionários deverão marcar as perguntas de resposta 
aberta de acordo com o escopo e a sequência, para monitoramento e análise da 
escola, região e distrito. 

Avaliações somativas exigidas  
 
As orientações atuais da DESE exigem que todos os alunos da 11ª série façam os testes 
do MCAS no outono de 2020 e todos os outros alunos façam os testes na primavera 
de 2021. 
 

Avaliação Objetivo Séries Frequência 

ACCESS para ELLs Desenvolvimento da língua 
inglesa 

Pré 2 à 
12ª 

1x (meio do ano) 

MCAS 
● ELA 
● Matemática 
● Ciências 

Avaliação somativa estadual de 
proficiência nos padrões do 
nível escolar 

3ª à 11ª 1x 

SAT no dia letivo Admissões na faculdade 11ª à 
12ª 

1x 
(12ª série no 
outono,  
11ª série na 
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primavera) 

PSAT Admissões/bolsas na faculdade 11ª 1x (outono) 

 

Sistema de apoios multiescalonados: Planos de sucesso do aluno 

Toda escola irá identificar e utilizar uma Equipe de Apoio ao Aluno (Student Support 
Team, SST) para monitorar o bem-estar, envolvimento e progresso acadêmico do 
aluno. Usando os princípios e a visão dos Sistema de Apoios Multiescalonados (Multi-
Tiered System of Supports, MTSS) para as Escolas Centrais (Hub Schools) de Serviço 
Completo, as escolas desenvolverão e monitorarão os Planos de Sucesso do Aluno 
para todos os alunos identificados como necessitando de intervenção específica em 
grupo (Nível 2) ou intervenção intensiva individualizada (Nível 3).  

A equipe de liderança instrucional da escola, oportunidades de aprendizagem 
profissional, reuniões de equipe, reuniões de nível de escolar/conteúdo e reuniões 
de SST devem girar em torno de garantir que todos os alunos recebam o apoio de 
que precisam para dominar os padrões do nível da série cursada. As escolas são 
obrigadas a utilizar um sistema com suporte central (Panorama Student Success) 
para planejamento de intervenção, monitoramento e manutenção de registros, 
incluindo todos os planos de intervenção individuais ou em pequenos grupos. O 
distrito coletará dados sobre quais alunos têm planos de sucesso aplicados e o nível 
de apoio escalonado que cada aluno está recebendo, acessando todos os dados 
coletados através da plataforma Panorama Student Success. Recursos para ajudar as 
escolas a monitorar a assiduidade dos alunos e reengajar todos os alunos na 
aprendizagem serão fornecidos em breve.  

Níveis de ensino e bem-estar para  
todos os alunos das Escolas Públicas de Boston 

Nível um: Todos os alunos - Universal 
Conteúdo do nível da série cursada, que todos os alunos merecem em todas as 
salas de aula; inclui planejamento para diferenciação de ensino. (Professor da 
turma de origem, professor de determinada matéria, professor de especialidade 
com grupo de alunos) 

● Desenvolvimento comunitário diário / Desenvolvimento de relacionamento 
(assessoria/círculo RJ/reunião matinal/harambee) 
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● Os alunos têm uma programação diária/semanal previsível 
● Ensino nos padrões de conteúdo do nível escolar e SEL (Observação: ESL é um 

ensino de nível um para Aprendizes de inglês) 
● Horário comercial para alunos e famílias e sessões em pequenos grupos 
● Feedback sobre as tarefas 
● Verificação individual pelo aluno/família  
● Inserir a frequência em todas as aulas no Aspen Pré 0 à 12ª (frequência escolar 

da turma de origem em salas de aula independentes e frequência às aulas em 
especialidades, ESL, sala de recursos e 6ª à 12ª séries) 

Nível dois (apoio específico em pequenos grupos com monitoramento de ciclo 
curto) 

Todos os itens acima e o Plano de Sucesso do Aluno definem alguns apoios 
específicos para acelerar o progresso em direção à proficiência do nível da série 
cursada, como pequenos grupos para realizar tarefas, apoio no acesso a alimentos, 
solução de problemas de acesso à tecnologia, verificações mais frequentes. Os 
apoios do nível dois devem considerar as necessidades singulares de 
desenvolvimento de idioma dos Aprendizes de inglês. 

Nível três (apoio individualizado com maior intensidade) 

Todo o nível um e nível dois, e o Plano de Sucesso do Aluno, definem apoios mais 
intensivos que exigem maior frequência, maior interação e maior necessidade de 
monitorar o progresso em relação ao conteúdo do nível escolar. Os apoios do nível 
três devem considerar as necessidades singulares de desenvolvimento de idioma 
dos Aprendizes de inglês. 

 
Assiduidade 
 
Em todos os cenários de reabertura, os professores registrarão a assiduidade dos 
alunos no Aspen diariamente e/ou de acordo com as aulas. Especificamente, os 
professores irão inserir a presença dos alunos em cada aula no Aspen, jardim de 
infância à 12ª série (frequência escolar da turma de origem em salas de aula 
independentes e frequência às aulas em especialidades, ESL, sala de recursos e 6ª à 
12ª séries). As escolas e o Distrito disponibilizarão Supervisores de Assiduidade aos 
professores para entrar em contato com os alunos ausentes. No caso de 
implementarmos um modelo de aprendizagem híbrida, os professores registrarão a 
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presença no contexto da localização do grupo do aluno e em conformidade com a 
seguinte orientação específica das autoridades reguladoras estaduais:  
 

● Escolas e distritos deverão registrar a presença diária, o aluno 
estando de forma presencial ou remota. Conforme a norma 603 CMR 
27.08(3)(b), os distritos devem ter uma política de assiduidade diária e um 
sistema de aprendizagem remota que possa ser relatada no SIMS. As escolas 
poderão empregar várias maneiras de acompanhar a assiduidade (por 
exemplo, monitorar se os alunos estão presentes em sessões síncronas, enviar 
tarefas on-line, entrar nas plataformas de aprendizagem on-line, verificações 
de presença virtuais etc.) dependendo da estrutura do programa de 
aprendizagem remota. É fundamental que os distritos comuniquem 
claramente esta política aos alunos, famílias e funcionários para garantir a 
precisão dos relatórios de assiduidade. 
 

● Durante o ano letivo de 2020-2021, a DESE também exigirá que as 
escolas e distritos diferenciem entre os alunos que frequentam as aulas no 
campus e de maneira remota em seu Sistema de Informação do Aluno local. 
Esses dados permitirão que a DESE monitore a programação de aprendizagem 
remota e o envolvimento dos alunos em todo o estado. O Departamento 
divulgará informações em breve com instruções para os distritos relatarem 
essas informações. 
 

● Os pais/responsáveis são responsáveis por garantir que seus filhos 
frequentem as aulas todos os dias, seja no campus ou de maneira remota. As 
escolas e os distritos deverão continuar investigando ausências prolongadas 
e fazer e documentar esforços razoáveis para localizar o aluno e determinar 
o motivo das ausências. Além dos responsáveis por assiduidade, as escolas 
poderão identificar os funcionários que não poderão retornar à escola de 
forma presencial e que poderão ajudar com esforços mais robustos para 
acompanhar os alunos ausentes. Recomenda-se que, durante este período, 
distritos e escolas trabalhem diretamente com as famílias para identificar 
barreiras à assiduidade dos alunos e apoiar as famílias para atenuar esses 
desafios. Especificamente, recomendamos que os distritos criem planos 
formais de apoio para alunos e famílias que estejam enfrentando desafios. 
Orientações, informações e recursos adicionais para se comunicar e envolver 
os alunos e famílias estão disponíveis na página de Aprendizagem Social e 
Emocional da DESE. 
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Considerando esta orientação regulatória, é imperativo que as programações 
individuais dos alunos sejam refletidas no Aspen para que seja possível registrar a 
presença em todas as aulas, incluindo matérias especiais, opcionais, ESL, sala de 
recursos e serviços relacionados (análise do comportamento aplicada, terapia 
ocupacional/fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento psicológico etc.). O 
principal objetivo é conseguir acessar a programação de qualquer aluno e 
documentar serviços para alunos com deficiência e atas para o desenvolvimento da 
língua inglesa. Pode ser necessário criar disciplinas adicionais para englobar os 
serviços de inclusão e apoio.  
 

Notas      

Conforme a lei atual, todas as Escolas Públicas de Boston deverão avaliar todos os 
alunos com base nos critérios de desempenho do distrito e das escolas para alunos, 
durante o ano letivo de 2020-2021. Estes critérios de desempenho deverão ser 
coerentes nos ambientes de aprendizagem no campus, híbrida e remota. Por 
exemplo, se os alunos normalmente recebem uma nota com letras (A-F) em uma 
determinada disciplina, os alunos que estão participando de maneira remota também 
deverão receber uma nota com letras. Embora a política de avaliação seja 
implementada de forma equitativa em todos os cenários de aprendizagem, 
consideraremos exceções em circunstâncias extremas. A força-tarefa de reabertura 
está focada em práticas de avaliação equitativas para vários cenários de reabertura; 
as recomendações a partir das quais as orientações serão criadas estarão disponíveis 
antes do início do ano letivo. 

Execução do plano: Líderes escolares e funcionários  
 

Planos específicos por escola 
 

Este documento descreve os procedimentos e expectativas para a reabertura das 
escolas neste outono. Cada seção explica como e em que circunstâncias as escolas 
deverão seguir uma prática consistente. Onde aplicável, o documento também indica 
algumas áreas nas quais os líderes escolares tomarão decisões dentro dos limites 
para melhor atender aos seus alunos e à comunidade escolar. Tendo em vista que 
nossos programas e instalações escolares têm algumas diferenças, é provável que 
haja alguma variação em como as escolas recebem de volta os alunos com segurança 
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neste outono. Continuaremos trabalhando em parceria com os líderes escolares para 
definir esses limites e planejar a reabertura segura de todas as nossas escolas.  

 
Os líderes escolares já começaram a fazer o planejamento com suas comunidades 
escolares. Para apoiar esses esforços, os líderes escolares receberão um modelo 
individualizado que eles deverão usar para concluir seu plano de reabertura 
específico por escola. Todos deverão elaborar seus planos finais trabalhando em 
colaboração com sua equipe de liderança escolar, enfermeiro escolar, zelador líder, 
gerente de serviços de alimentação ou líder local, Diretor assistente da Secretaria de 
Educação Especial, Superintendente do ensino fundamental e secundário e Conselho 
de Pais. Durante o Instituto de Liderança de agosto, os líderes escolares 
compartilharão seus planos com os colegas, obterão feedback e finalizarão seus 
planos. Embora as subseções dos planos possam ser atribuídas em datas mais 
próximas, os planos gerais devem ser aprovados pelo Distrito em 28 de agosto de 
2020, garantindo tempo suficiente para compartilhar as expectativas com os 
funcionários, Conselhos com base na escola e garantir que os edifícios estejam 
prontos para a abertura das escolas. 
 
Força-tarefa de planejamento para a COVID-19 

A fim de administrar melhor todas as questões relacionadas à COVID-19, os líderes 
escolares deverão atribuir uma força-tarefa de planejamento para a COVID-19 
baseada na escola, com uma pessoa responsável identificada que não seja o líder 
escolar. Além de monitorar a conformidade e administrar as decisões relacionadas 
ao planejamento para a COVID-19, a pessoa responsável servirá como um especialista 
no assunto em relação às orientações de reabertura das escolas obtidas através de 
especialistas de saúde, autoridades governamentais e a sede central das Escolas 
Públicas de Boston. Os membros da equipe da força-tarefa ajudarão no apoio à 
pessoa responsável e a garantir que a escola esteja fazendo tudo ao seu alcance para 
garantir a saúde e a segurança dos alunos e funcionários neste outono. 
 

Apoio ao plano: Parceiros da comunidade 
 
Envolvimento com funcionários públicos e autoridades eleitas 
 
Se envolver com os líderes eleitos da cidade de Boston é uma parte importante para 
receber feedback sobre como reabrir escolas com segurança e sucesso. 
Atualizaremos proativamente as autoridades eleitas em âmbito municipal e estadual 
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sobre os planos de reabertura e esforços de implementação. Nossos funcionários 
públicos estão posicionados para solicitar e receber feedback de membros e 
constituintes, e rapidamente compartilhar recomendações com o distrito. À medida 
que as necessidades mudarem, as Escolas Públicas de Boston informarão as 
autoridades eleitas sobre ajustes aos planos e solicitará comentários e apoio na 
implementação desses planos. 
 
O Comitê Escolar de Boston continuará monitorando os esforços de planejamento e 
implementação do distrito, bem como dando feedback e orientação aos líderes 
distritais regularmente. 
 

 
Tempo fora da escola e programação de parceiros 
 
Criar um espaço para os alunos aprenderem, crescerem e se desenvolverem 
demanda um esforço de toda a comunidade. A programação antes e após o horário 
escolar e de parceiros é uma parte fundamental da vida de nossos alunos, 
proporcionando enriquecimento acadêmico, movimentação física, desenvolvimento 
de habilidades sociais, artes e muito mais. A cada ano, as comunidades escolares das 
Escolas Públicas de Boston colhem os benefícios de parcerias firmadas para estender 
o dia letivo, oferecer recursos e apoio muito necessários como saúde mental e 
acompanhamento psicológico, e apoiam professores e alunos na sala de aula e na 
área de lazer. Os parceiros muitas vezes estendem a experiência de aprendizagem 
dos alunos de maneiras criativas, como por meio de um jardim ao ar livre e clubes 
como o LEGO® Robotics. 
 
Há décadas, nossos parceiros e a comunidade usam edifícios das Escolas Públicas de 
Boston para fornecer serviços essenciais aos alunos das Escolas Públicas de Boston 
e membros da comunidade antes, durante e depois do horário escolar. 
Compreendendo o valor significativo dos programas de parceria para nossos alunos, 
famílias e escolas, estamos conversando com nossos fornecedores de programas. 
Nosso objetivo é apoiá-los na determinação da melhor forma de fornecer acesso 
seguro, acolhedor e consistente a programas e serviços quando a escola for reaberta 
neste outono. 
 
Enquanto esperamos a reabertura durante a pandemia contínua da COVID-19 neste 
outono, estamos tendo que reestruturar como e quando nossos edifícios serão 
limpos. Se retornarmos aos nossos edifícios em um modelo de aprendizagem híbrida, 
precisaremos limpar e higienizar as salas de aula após o horário escolar, o que será 
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difícil de fazer se os espaços dos edifícios estiverem ocupados por nossas 
organizações parceiras que atendem aos alunos das Escolas Públicas de Boston. 
Nossa capacidade de minimizar o movimento e o número de pessoas em nossos 
edifícios também é fundamental para garantir a segurança dos alunos e funcionários. 
Permitir que a programação de parceiros continue como era antes da pandemia, 
necessariamente interromperá os grupos estáticos de alunos que estamos tentando 
manter seguros ao limitar sua interação com adultos e outros grupos de crianças 
durante o dia letivo. 
 
Embora estejamos confiantes de que nossos parceiros pós-escola conseguirão fazer 
as alterações necessárias nos programas para manter o distanciamento físico, 
devemos avaliar como é possível que eles façam isso sem introduzir mais contato 
adulto-aluno, o que aumenta as oportunidades de exposição ao vírus. Estamos 
empenhados em encontrar soluções para esses problemas. Estamos explorando a 
possibilidade de locais alternativos para programação, conectando e combinando 
parceiros com o espaço e aqueles que buscam oferecer programação no campus. As 
Escolas Públicas de Boston fornecerão orientações e recomendações para orientar 
os parceiros ao lançar programas remotos ou no campus e garantir comunicações 
eficazes com as famílias. Esperamos que os parceiros possam priorizar os alunos das 
Escolas Públicas de Boston para acesso à programação e vagas. Mantemos conversas 
contínuas com a cidade de Boston, parceiros e organizações comunitárias sobre 
esses temas essenciais. 

 
Esportes 
 
Os esportes são uma parte importante do bem-estar e desenvolvimento físico, social 
e emocional de nossos alunos. Os esportes nas Escolas Públicas de Boston oferecem 
equipes interescolares de nível médio e intermediário e equipes para as Olimpíadas 
Especiais no outono. Valorizamos o papel que os esportes desempenham na 
experiência de nossos alunos nas Escolas Públicas de Boston, mas também 
reconhecemos que a segurança de nossos alunos, famílias, treinadores e 
comunidades é a nossa prioridade. Nosso objetivo é proporcionar oportunidades de 
esportes aos alunos das Escolas Públicas de Boston sempre que possível, ao mesmo 
tempo que seguimos as orientações de saúde pública e garantimos um ambiente 
seguro para todos os participantes. Mais informações sobre este tema serão 
disponibilizadas em breve. 
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Optando pelo Plano: Honrar as escolhas das famílias 
 
Levamos e continuaremos levando a voz da família em consideração em nosso 
planejamento de reabertura. Por meio de pesquisas enviadas por e-mail, mensagens 
de texto e telefonemas, coletamos os pensamentos e as opiniões das famílias por 
várias semanas. Esses dados, destacados anteriormente, foram usados para informar 
nosso planejamento e implementação de reabertura.  
 

Escolhas das famílias 
 
Semana que vem, entraremos em contato com todas as famílias para pedir que 
façam algumas escolhas muito importantes, incluindo: 
 

1.  Se o(s) aluno(s) da casa optará(ão) por não participar de toda a 
aprendizagem presencial e optará(ão) por participar do modelo de 
aprendizagem totalmente remota. 

 
2. Se o(s) aluno(s) da casa optará(ão) pelo modelo de aprendizagem Híbrida 

A/B e optará(ão) por aprender de maneira presencial nos edifícios 
escolares dois dias por semana. 

 
3. Se o aluno tem necessidades especiais de aprendizagem, de forma que 

a família prefere que ele aprenda de maneira presencial nos edifícios 
escolares, três ou quatro dias por semana. 

 
4. Se o aluno está participando de um modelo de aprendizagem híbrida e 

se o aluno pretende participar do transporte escolar em ônibus. 
  
As famílias serão contatadas por mensagem de texto, e-mail, telefone e mala direta, 
conforme necessário, no endereço cadastrado na escola e nos Centros de Boas-
vindas das Escolas Públicas de Boston. 
 

Parceria com as famílias 
 
Os alunos não podem ter sucesso sem o apoio de suas famílias. Nesse momento, é 
muito importante estarmos em contato com as famílias para apoiar nossos alunos de 
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forma acadêmica e socioemocional.  Estamos em parceria com as famílias de algumas 
maneiras:  
 

● Lista de verificação de avaliação de saúde diária: As famílias 
desempenharão um papel essencial no apoio à saúde e segurança dos alunos 
e funcionários. Os pais podem preparar seus filhos para as mudanças que 
ocorrerão neste ano letivo, modelando e incentivando comportamentos 
preventivos e saudáveis em casa. Antes de os alunos irem para a escola todos 
os dias, as famílias precisarão tomar algumas medidas para garantir que seus 
filhos estejam seguros e prontos para a escola. Isso incluirá avaliar se a criança 
está doente ou com febre, mantê-la em casa se estiver, e garantir que os alunos 
tenham seus materiais de aprendizagem preparados para o dia. 
 

● Comunicações e divulgação do distrito e escola: As Escolas Públicas de 
Boston continuarão a diversificar seus esforços de comunicações e divulgação, 
com base no feedback da família, incluindo a utilização de outros meios de 
comunicação étnicos e de bairro para compartilhar informações e vídeos. O 
distrito está buscando garantir uma plataforma de comunicação que envie 
informações automaticamente às famílias em sua língua natal. As famílias não 
teriam que baixar um aplicativo, pois podem acessar o site on-line e obter 
informações por texto. 
 
As escolas receberão recomendações e protocolos sobre como se envolver e 
se comunicar de maneira mais eficaz com as famílias no âmbito de sala de aula 
e em toda a escola. Além disso, os educadores poderão se inscrever para 
treinamento em estratégias específicas de divulgação, como visitas 
domiciliares presenciais e virtuais, e eventos virtuais de volta às aulas e 
eventos abertos para conectar alunos, famílias e educadores. 
 

● Suporte com ferramentas de E-Learning: Aprendemos com nossos 
esforços de aprendizagem remota durante o ano letivo de 2019-2020. Durante 
a aprendizagem remota na primavera de 2020, as famílias relataram 
dificuldade em dar suporte os alunos ao fazer login em Chromebooks, Google 
Sala de Aula e Zoom. Faremos uma abordagem escalonada para dar suporte às 
famílias, priorizando famílias de alunos recém-matriculados e aqueles com 
baixas taxas de participação remota durante o ano letivo de 2019-2020. As 
famílias terão a oportunidade de receber suporte individual ao fazer login em 
seu Chromebook e serão inscritas em uma pequena aula que as ensinará a 
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navegar e usar plataformas comuns (Clever, Gmail, Google Classroom, 
Gangorra, Zoom e Aspen) dos alunos das Escolas Públicas de Boston. Além 
disso, as famílias aprenderão a navegar no site das Escolas Públicas de Boston 
para que possam encontrar informações. As aulas serão oferecidas em vários 
idiomas e horários para melhor atender às necessidades das famílias. 

 
Todas as famílias receberão por e-mail e/ou mensagem de texto, links para 
vídeos e folhas de dicas descrevendo como entrar e navegar nas ferramentas 
de e-learning usadas em todo o distrito. As escolas podem estar usando 
aplicativos e ferramentas de e-learning além dos usados e promovidos pelo 
distrito. Os líderes escolares trabalharão com sua equipe para determinar a 
melhor forma de dar suporte aos alunos e famílias para que aprendam a usar 
e navegar nas ferramentas. 

 
● Oficinas para pais: Uma variedade de oficinas e oportunidades de 

aprendizagem continuará sendo oferecida aos pais e responsáveis sob a égide 
do Programa Universidade dos Pais (Parent University). As oficinas serão 
norteadas pelo feedback dos pais para garantir que as famílias possam ter 
acesso a apoios nas áreas que identificam como uma necessidade. As ofertas 
podem incluir Enfrentamento Durante a COVID, Motivando Seu Filho a 
Aprender, Parceria com o Professor do Seu Filho, Conheça Seus Direitos, 
Código de Conduta Durante a COVID e muito mais. As famílias podem 
encontrar mais informações sobre as próximas oficinas e se inscrever aqui. 
 

● Voz e liderança dos pais: As Escolas Públicas de Boston valorizam as 
vozes das famílias e procuram envolver as famílias tanto na governança das 
escolas quanto na capacidade de aconselhamento em todos os níveis do 
distrito. Os Conselhos de Pais das Escolas (SPC) são organizados pelos pais 
para os pais e atuam como defensores e conselheiros dos diretores. Os SPC 
oferecem uma oportunidade para que as famílias se envolvam mais 
profundamente no âmbito escolar, em parceria com o diretor, para melhorar 
a cultura escolar e os resultados para todos os alunos. O papel dos SPC será 
especialmente essencial durante a reabertura. Os SPC podem convocar as 
famílias para realizar sessões de escuta para funcionários da escola para ouvir 
como a aprendizagem híbrida está funcionando para alunos e famílias. Eles 
também podem conectar pais a outros pais para compartilhar informações e 
atender às necessidades uns dos outros. 
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Além disso, cada escola realiza uma mesa redonda sobre equidade na escola 
onde os funcionários da escola, membros da comunidade e famílias se reúnem 
para analisar dados, discutir e impulsionar suas ideias sobre as principais 
questões enfrentadas pela comunidade escolar. As famílias são uma parte 
essencial desse esforço e podem ajudar a iluminar a experiência dos pais e 
trabalhar com os educadores para lidar com as desigualdades que possam 
estar presentes. 
 

● Intermediários familiares na escola: Todas as escolas de 
transformação ou escolas que têm uma população de Aprendizes de inglês de 
50% ou mais do número de matrículas nas escolas têm um Intermediário 
familiar. Os intermediários trabalharão para criar um ambiente acolhedor que 
valorize os pais/responsáveis como parceiros plenos na educação e no 
desenvolvimento de seus filhos. Os intermediários servirão como ponte entre 
a escola e a casa, de forma a construir relacionamentos de confiança e 
promover a compreensão. Os intermediários trabalharão com os educadores 
para implementar estratégias que garantam que os alunos estejam ligados e 
preparados para se envolver. 
 

● Necessidades e recursos básicos: as famílias podem passar por 
instabilidade nos próximos meses ou ano, incluindo instabilidade de habitação 
e alimentação, insegurança no trabalho e outras necessidades. As Escolas 
Públicas de Boston estão trabalhando em conjunto com outros departamentos 
da cidade para atender a algumas dessas necessidades, especialmente onde 
uma resposta de emergência é necessária. As famílias que precisam de apoio 
geralmente devem notificar os funcionários da escola sobre suas 
necessidades. 
 

À medida que nos aproximamos da reabertura, continuaremos pedindo as opiniões 
das famílias e as preparando para apoiar a aprendizagem de seus filhos. Também 
aumentaremos nossa comunicação com as famílias em relação a como podemos 
continuar em parceria para reabrir com segurança. 
 

Apoio aos funcionários da escola: Alcançar o sucesso 
juntos  
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Avaliação de saúde em casa obrigatória 
 
Todo funcionário das Escolas Públicas de Boston é obrigado a preencher uma Lista 
de verificação de avaliação de saúde em casa todos os dias antes de se apresentar a 
uma escola das Escolas Públicas de Boston, assim como nossos alunos. 
 

Desenvolvimento profissional  
 
Conferência dos educadores da Boston Forte Novamente (Boston Returning 
Strong) 

 
Durante a semana de 17 a 21 de agosto, os líderes e educadores das Escolas Públicas 
de Boston participarão da aprendizagem virtual para dar início ao próximo ano letivo. 
Os participantes poderão optar por uma vertente de aprendizagem com base em 
suas necessidades e interesses de aprendizagem, com vertentes dedicadas para 
educadores, líderes escolares e pais.  

 
O treinamento para todos os grupos começará com os protocolos de saúde e 
segurança implementados para manter nossos alunos e funcionários seguros. Este 
treinamento incluirá nossas novas rotinas normais para monitorar a assiduidade nos 
edifícios escolares.  

 
O desenvolvimento profissional dos educadores incluirá um foco na pedagogia 
adaptada ao momento atual, incluindo: 
 

● Práticas de sustentação cultural e linguística e desenvolvimento de relações 
baseadas em ativos com famílias e alunos 
 

● Aplicação de uma visão antirracista ao currículo e ao ensino 
 

● Planejamento levando em conta ensino e aprendizagem incompletos (uso de 
avaliação formativa para entender onde os alunos se encontram para seguir 
em frente) 
 

Informações mais específicas sobre as vertentes de aprendizagem disponíveis podem 
ser acessadas aqui.  
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Oportunidades adicionais de aprendizagem profissional 
 
Como a aprendizagem deve ser diferenciada de acordo com as necessidades dos 
alunos, o mesmo vale para os educadores. Propomos um modelo de aprendizagem 
para adultos para o ano letivo de 2020-2021, que apoia a necessidade contínua de 
diferenciação: 
 

Ofertas de cursos Provedor ou organizador 

“101” - Para educadores novos e em 
desenvolvimento ou educadores 
experientes aprendendo novas 
ferramentas 

Equipe de aprendizagem digital da OIIT 

“201” - Integração de próximo nível de 
ferramentas para aprendizagem remota 
e baseada em projetos 

Telescope Network 

“301” - Ofertas de cursos e módulos 
inovadores 

PLC dos professores apoiado pela 
Divisão Acadêmica e BTU 

 
A Equipe de Aprendizagem Digital continuará oferecendo oficinas durante o mês de 
agosto, para os educadores desenvolverem sua proficiência com as plataformas das 
Escolas Públicas de Boston, incluindo Aspen, Panorama, Illuminate e Google Sala de 
Aula.  
 
A DESE, em colaboração com a LearnLaunch, também está oferecendo Oficinas 
virtuais durante o verão para líderes distritais e professores, sobre como: Definir 
prioridades de aprendizagem; Selecionar ferramentas alinhadas (currículo); Preparar 
educadores; Planejar a educação especial; Garantir acesso equitativo; Envolver os 
alunos; Atender às necessidades de Aprendizes de inglês; Aprendizagem 
socioemocional; Apoiar os pais; e se comunicar com clareza. 
 
A aprendizagem através do Learning Innovation Catalyst (LINC) estará disponível 
para todos os professores pelo menos até 30 de setembro de 2020, para 
aprendizagem profissional individualizada e sob demanda. O LINC oferece apoio no 
desenvolvimento de aprendizagem equitativa e centrada no aluno, ajudando os 
educadores a mudar com sucesso para modelos de aprendizagem remota, híbrida, 
baseada em projetos e outros modelos centrados no aluno. Através do LINCSpring, a 
plataforma on-line de treinamento e aprendizagem profissional, os educadores 
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poderão ter acesso a oficinas interessantes, desenvolvimento profissional 
personalizado e treinamento virtual. Neste verão, o LINCSpring está oferecendo 
sessões ao vivo e gravadas sobre temas que incluem: Criar screencasts envolventes, 
SEL: Sistemas e estruturas para verificações com alunos, criação de comunidade na 
sala de aula digital, criação de unidades de estudo diferenciadas e muito mais. O link 
para se inscrever nas sessões ao vivo está  aqui e as sessões gravadas, sob demanda, 
estão aqui. Caso não tenha um login, entre em contato com Christine Landry, 
Superintendente assistente de Estudos (clandry@bostonpublicschools.org) para 
começar.  
 
Primeira semana de desenvolvimento profissional escolar 

 
Os educadores estarão presentes em seus edifícios escolares individuais para 
aprendizagem profissional imediatamente antes do primeiro dia de aula. Durante 
esse treinamento, a equipe percorrerá seus edifícios para analisar como as políticas 
distritais serão implementadas no nível escolar em espaços de sala de aula, bem como 
em espaços compartilhados como corredores, banheiros, refeitórios, academias e 
espaços externos.  

 

Apoios de capital humano 
 
O Departamento de Capital Humano estabeleceu procedimentos de licença para a 
solicitação de licença autorizada do trabalho, incluindo a Licença FMLA, caso um 
funcionário ou um membro da família qualificado tenha condições médicas que 
possam impedi-lo de voltar ao trabalho. Até 31 de dezembro de 2020, os funcionários 
também poderão se qualificar para benefícios de acordo com a lei Families First 
Coronavirus Act, incluindo licença para cuidar de um filho porque a escola ou local 
de assistência foi fechado ou o provedor de creche do aluno não está disponível, 
devido a precauções com a COVID-19. Os funcionários também poderão requerer 
adaptações razoáveis para condições elegíveis. 
  

Garantia de cobertura da equipe 
 
As Escolas Públicas de Boston pretendem entrar em contato com todos os 
funcionários para confirmar se eles pretendem ou não retornar ao serviço nos 
edifícios escolares no outono de 2020. Os funcionários não são obrigados a 
compartilhar essas informações com o Departamento de Capital Humano das 
Escolas Públicas de Boston. O Distrito solicitará as informações para identificar quais 
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funcionários não pretendem retornar às escolas, a fim de garantir que todos os 
nossos edifícios tenham funcionários de forma adequada e segura. 
 

Financiando o Plano 
 
Prevemos custos extraordinários com escolas individuais e distritais associados às 
condições de aprendizagem em evolução. Esta seção descreve quais novos recursos 
foram disponibilizados para as Escolas Públicas de Boston, nossas estratégias para 
criar flexibilidade com nosso orçamento existente e os principais novos custos 
associados à COVID-19. 
 

Novo financiamento disponível 
 
As Escolas Públicas de Boston são privilegiadas de entrar neste ano letivo em uma 
posição financeira mais forte do que a maioria dos grandes distritos urbanos e muitos 
distritos no estado de Massachusetts. Esta posição começa com o compromisso 
firme da cidade de manter o investimento de US$ 80 milhões nas Escolas Públicas de 
Boston para este ano fiscal. Este aumento de 7% em relação à alocação do ano 
passado é especialmente notável considerando que a maioria dos outros distritos do 
estado e de todo o país estão enfrentando cortes. Por sua vez, o Distrito protegeu 
nossa equipe educacional das escolas de demissões e dispensas e continuamos nosso 
investimento planejado em novos Assistentes Sociais e Intermediários Familiares. 
 
Além do financiamento da cidade, as Escolas Públicas de Boston se beneficiarão de 
financiamento externo adicional: 
 

● Fundo de Resiliência de Boston - Este fundo é o esforço da cidade de 
Boston para ajudar a coordenar a arrecadação de fundos e esforços 
filantrópicos para fornecer serviços essenciais aos residentes de Boston cuja 
saúde e bem-estar são mais imediatamente afetados pela pandemia do 
coronavírus. Uma das prioridades do Fundo é fornecer tecnologia que 
possibilite a aprendizagem remota para os alunos. Até o momento, as Escolas 
Públicas de Boston receberam US$ 2,2 milhões em financiamento para 
notebooks de alunos. 
 

● Fundo de Auxílio Emergencial para o Ensino Fundamental e 
Secundário - O Congresso reservou US$ 13,2 bilhões da Lei CARES para o 
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Fundo de Auxílio Emergencial para o Ensino Fundamental e Secundário 
(Elementary and Secondary School Emergency Relief - ESSER). Este 
financiamento fornece aos distritos locais recursos de auxílio emergencial 
para lidar com o impacto da COVID-19. As Escolas Públicas de Boston 
receberam US$ 32,3 milhões em financiamento complementar. Prevemos 
alocar aproximadamente US$ 5 para escolas particulares e paroquiais sediadas 
em Boston, de acordo com as exigências federais. Estamos utilizando o 
financiamento da Lei CARES para Oportunidades de Aprendizagem de Verão 
e Equipamentos de Proteção Individual e Saúde. 
 

● Reembolso do Órgão Federal de Gerenciamento de Emergências 
(Federal Emergency Management Agency - FEMA) - Através de seu Programa 
de Assistência Pública, a FEMA reembolsará as cidades por uma gama limitada 
de despesas relacionadas à COVID-19. Estamos trabalhando com nossos 
parceiros na Prefeitura para apresentar despesas relacionadas a serviços de 
alimentação, transporte, instalações e segurança. Até o momento, enviamos 
US$ 1,03 milhão para reembolso. 
 

● Subsídios Especializados de Apoio Estadual - As Escolas Públicas de 
Boston continuarão buscando oportunidades de subsídios do Estado à medida 
que estiverem disponíveis. Recentemente, o Departamento de Tecnologia da 
Informação e Ensino (Office of Instructional and Information Technology) 
garantiu um subsídio do programa “Elementos Essenciais de Tecnologia de 
Aprendizagem Remota” (Remote Learning Technology Essentials) de US$ 672 
mil, que fornecerá internet para a casa de 2.000 famílias e 25.000 fones de 
ouvido com microfones para alunos que aprendem em casa. 

 

Estratégias para alavancar recursos existentes 
 
Avaliamos as prioridades e consideramos pausar iniciativas e projetos que podem 
não ser eficazes enquanto respondemos à crise atual. Conforme implementamos o 
Plano Estratégico no início desta primavera e pensamos sobre nossa resposta à 
equidade e à COVID-19, reconhecemos que nossos compromissos e prioridades para 
o Ano Fiscal de 2021 são mais relevantes durante a COVID-19, não menos. O Distrito 
precisava pensar de forma diferente sobre a prestação de serviços, mas não sobre 
nossos valores e principais investimentos. Fomos precisos em nossa avaliação das 
necessidades dos alunos, mas precisamos mudar a maneira como as atendemos. 
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Apesar disso, os custos previstos (discutidos abaixo) significam que precisamos ser 
cuidadosos sobre como priorizar os gastos e garantir que criemos o máximo de 
flexibilidade possível entrando no outono. Para tanto, empregamos as seguintes 
estratégias: 
 

● Alavancar opções de vários anos de recursos externos do ano fiscal de 
2020 para transferir recursos adicionais para o ano fiscal de 2021 - 
Interrompemos todos os gastos não relacionados à COVID-19 no final de 
março devido a uma combinação de fatores: economia de dinheiro e também 
a incapacidade de aceitar entregas quando os funcionários foram solicitados a 
permanecer fora das escolas. Isso resultou em uma economia no ano fiscal de 
2020. Também economizamos dinheiro com despesas operacionais que não 
foram mais incorridas, como serviços públicos e combustível para os ônibus. 
Ao exercer as opções plurianuais sobre fundos externos, podemos usar as 
economias do ano fiscal de 2020 para aplicar às necessidades do ano fiscal de 
2021. Ainda estamos finalizando as despesas do ano fiscal de 2020, mas 
prevemos transferir US$ 10 milhões em financiamento adicional para apoiar a 
resposta à COVID-19. 

 
● Redirecionamento do orçamento do ano fiscal de 2021 planejado 

anteriormente - Estamos observando de forma crítica todo o orçamento 
existente para redirecionar os recursos que normalmente foram alocados ao 
nosso modelo tradicional de educação para focar em nossas necessidades de 
aprendizagem híbrida e on-line. Por exemplo, os recursos para materiais 
físicos estão sendo parcialmente usados para mais recursos on-line. Estamos 
comprometidos em continuar investindo nas escolas, no que diz respeito a 
assistentes sociais, intermediários familiares e auxiliares instrucionais. 
 

Aumento de custos 
 
Há um aumento significativo de custos para funcionar nesta nova realidade. Este 
plano inclui várias propostas e opções que podem influenciar significativamente as 
despesas do Distrito. Por exemplo, existem custos de limpeza significativos 
associados às aulas presenciais que não seriam necessários se o distrito funcionasse 
de maneira remota. Por outro lado, se funcionarmos em um ambiente apenas remoto, 
provavelmente enfrentaremos reduções significativas na receita associada ao 
Programa Federal de Refeições. Em muitos casos, manter a flexibilidade para o 
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Distrito – ou seja, se preparar para a aprendizagem presencial e remota e permitir 
que os pais optem ou não pelos serviços - é a estratégia mais cara. 

 
 
As seguintes categorias e estimativas têm o objetivo de dar uma dimensão mais clara 
dos impactos nas operações das Escolas Públicas de Boston: 
 

● Saúde e Segurança - Esta categoria de despesas está relacionada aos 
suprimentos e recursos necessários para garantir que sigamos as diretrizes de 
saúde pública adequadas. Isso inclui produtos e suprimentos de limpeza, 
modificações em edifícios e equipamentos de proteção individual. Prevemos 
gastar entre US$ 25 milhões e US$ 35 milhões nesta categoria. 
 

● Pessoal e Desenvolvimento profissional - Esta categoria inclui o 
pessoal adicional necessário para limpar edifícios, atender às diretrizes de 
transporte e remunerar o pessoal de ensino. Todas as despesas com pessoal 
estão sujeitas a acordos coletivos de trabalho. Nossa estimativa atual de custos 
com pessoal - que não inclui uma estimativa para solicitações de nossos 
parceiros sindicais - é de US$ 20 a US$ 45 milhões. 
 

● Apoio ao aluno e à família - Esta categoria inclui materiais de ensino e 
avaliações adicionais. De muitas maneiras, essa é nossa estimativa mais 
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conservadora; os custos estão surgindo à medida que o plano acadêmico 
evolui. Nossa estimativa atual é de US$ 1 milhão a US$ 2 milhões. 
 

● Tecnologia e Aprendizagem On-line - Esta categoria inclui ferramentas 
de aprendizagem on-line - incluindo textos on-line, câmeras para 
aprendizagem on-line e acesso à internet para os alunos. Essa estimativa não 
inclui o custo de dispositivos adicionais para os alunos, que foram um item do 
orçamento planejado no ano fiscal de 2021. Nossa estimativa para tecnologia 
adicional é de US$ 5 milhões a US$ 10 milhões. 

 
Continuaremos revisando nossas estimativas à medida que o plano evolui. Essas 
estimativas não devem ser consideradas compromissos de gastos em qualquer 
categoria. 
 
 

Aprimorar o plano 
 
Reabrir escolas com segurança para alunos e funcionários durante uma pandemia 
global é uma tarefa extremamente complexa. Provavelmente, a COVID-19 estará 
conosco nos próximos meses e talvez até nos próximos anos. Continuaremos 
trabalhando arduamente para reunir opiniões de especialistas e da comunidade para 
garantir que cada versão preliminar do plano seja a mais completa possível e bem 
fundamentada na ciência e logística prática. À medida que continuamos a aprender 
e nos adaptar, convidamos qualquer pessoa com ideias construtivas a compartilhá-
las conosco pelo e-mail: 

 

Reopening@bostonpublicschools.org 
 
Embora não possamos prometer responder em tempo hábil a todos os e-mails, 
prometemos considerar cuidadosamente todas as contribuições produtivas que 
recebermos e usá-las para melhorar futuras versões preliminares do Plano de 
Reabertura das Escolas Públicas de Boston. Agradecemos por fazer parte deste 
trabalho essencial. 
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Anexos 
 
Métricas de saúde pública:  

● Painel da COVID-19  
Realidades práticas:  

● Considerações do CDC para as escolas 
Envolvimento da comunidade:  

● Site de reabertura das Escolas Públicas de Boston 
● Feedback das partes interessadas 
● Resultados das pesquisas de reabertura  

Avaliações de saúde em casa:  
● Versão preliminar da Lista de verificação de saúde em casa do aluno   

Lavar as mãos:  
● Orientações do CDC sobre lavagem das mãos 

Protocolos de saúde para a COVID-19:  
● Mapa interativo de testagem da cidade de Boston 

Contatos próximos:  
● Definição de contato próximo 

Quarentena:  
● Orientações do CDC sobre quando fazer quarentena 

Viagem:  
● Ordem de viagem sobre a COVID-19 de Massachusetts 

Transporte:  
● Iniciativa de Rotas Seguras para a Escola em Boston das Escolas 

Públicas de Boston 
● Passes T da MBTA para os alunos  

Instalações:  
● Expectativas de limpeza no verão 

Climatização/Filtragem do ar:  
● Orientações do CDC  
● Orientações de 22/7 da DESE  
● Versão preliminar do Resumo de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado  
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Espaços externos:  
● Recursos curriculares de educação ao ar livre 

Limpeza, higienização e desinfecção:  
● Versão preliminar dos protocolos de limpeza  

Refeições dos alunos: 
● Orientações do CDC  
● Planos de refeições específicos por escola 

Como lidar com o ensino e aprendizagem incompletos: 
● Fundamentos para Equidade no Ensino das Escolas Públicas de Boston 

Aprendizagem social e emocional transformadora: 
● Orientações de reabertura sobre SEL e Bem-estar  
● Práticas características de SEL  
● Competências de SEL das Escolas Públicas de Boston 

Normas:  
● Padrões de ELA e Matemática alinhados às orientações dos Parceiros de 

Progresso do Aluno  
● Cronogramas de Padrões Avaliados (SAS) de ELA e Matemática 

Tempo de aprendizagem estruturado:  
● Tempo de ensino estruturado foi definido pela DESE 
● Programações diárias recomendadas (versão preliminar) 

Escopo e sequência:  
● Guias de ritmo e documentos de escopo e sequência (versão preliminar) 

Especiais:  
● Versão preliminar das Orientações de reabertura sobre SEL e Bem-

estar  
● Orientações da DESE: Dança, Música, Teatro, Artes Visuais 
● Recomendações adicionais do CDC e da Sociedade de Educadores 

Físicos e de Saúde: Ambiente Físico, Higiene, Segurança de Equipamentos e 
Saneamento, Ensino 

Primeira infância:  
● Considerações de reabertura para turmas da pré-escola (versão 

preliminar) 
● Possível disposição das salas de aula do pré 2 (versão preliminar) 

Ensino profissionalizante:   
● Estruturas de Ensino Técnico Profissional  
● Diretrizes de Reabertura de CVTE da DESE lançadas em 29 de julho de 

2020 
● Protocolos e Melhores Práticas Específicas por Setor de Massachusetts 

Aprendizes de inglês:   
● Orientações de Ensino para Educação de Aprendizes de Inglês (ELE) 

no outono de 2020 (versão preliminar) 
● Orientações da DESE sobre Aprendizes de inglês 
● VERSÃO PRELIMINAR das Orientações de Programação (nível escolar)  
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● VERSÃO PRELIMINAR das Orientações de Ensino para Aprendizes de 
Inglês (nível de sala de aula) 

Educação especial:  
● Orientações da DESE sobre Educação Especial 
● Sistema de apoios multiescalonados: Planos de Sucesso do Aluno 

● Visão para as Escolas Centrais (Hub Schools) de Serviço Completo  
● Panorama Student Success 

Assiduidade:  
● Aprendizagem Social e Emocional da DESE  

Oficinas para pais:  
● Próximas oficinas das Escolas Públicas de Boston  

Conferência de educação da Boston Forte Novamente (Boston Returning Strong):  
● Folheto  

Oportunidades adicionais de aprendizagem profissional:  
● Oficinas virtuais da DESE e da LearnLaunch 
● Aprendizagem através do Learning Innovation Catalyst (LINC)  
● LINCSpring is está oferecendo sessões ao vivo e gravadas  

Apoios de capital humano:  
● Procedimentos de licença do Departamento de Capital Humano  
● Licença FMLA 
● Lei “Families First Coronavirus Act” 
● Adaptações razoáveis 

Novo financiamento disponível:  
● Programa de Assistência Pública  

 


