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Prezada comunidade da Boston Public Schools:
Espero que todos estejam tendo um verão feliz e saudável. Escrevo para fornecer algumas
atualizações sobre o progresso que fizemos em algumas iniciativas distritais e para fornecer
informações adicionais à medida que continuamos planejando para um início bem-sucedido do
ano letivo de 2021-22.
Como um lembrete, o primeiro dia de aula para alunos da 1ª à 12ª série é quinta-feira, 9 de
setembro. O primeiro dia de aula para alunos da pré escola e do jardim de infância é segundafeira, 13 de setembro. O calendário completo para o ano letivo de 2021-22 está disponível em
bostonpublicschools.org/calendar.
Protocolos de saúde e segurança para o outono
A BPS continua a seguir a ciência e orientação dos profissionais de saúde pública. Como
mencionado anteriormente, a BPS fornecerá aprendizagem presencial para todos os alunos no
novo ano letivo que começa em setembro.
De acordo com a “Orientação do CDC para prevenção de COVID-19 em escolas de K-12”
publicada este mês: “Os alunos se beneficiam do aprendizado presencial e retornar com
segurança ao ensino presencial no outono de 2021 é uma prioridade. A vacinação é
atualmente a principal estratégia de prevenção de saúde pública para acabar com a pandemia
de COVID-19. ”
A BPS acredita que todos os alunos e funcionários sejam obrigados a usar máscaras
enquanto estiverem dentro dos prédios da escola e durante o transporte de ônibus
amarelo quando retornarem à escola em setembro. Sabemos que nossos alunos de 11
anos ou menos ainda não podem ser vacinados e para as idades de 12 a 15 apenas 18% na
cidade de Boston estão vacinados no momento. Para idades de 16 a 24, apenas 52% estão
vacinados. As vacinas são a melhor maneira de nos proteger da COVID-19, e o uso de
máscara também é uma importante ferramenta de prevenção que devemos usar.
A BPS não planeja impor distanciamento físico quando voltarmos para a escola neste
outono. A Orientação do CDC afirma que o distanciamento físico é uma estratégia de saúde e
segurança, mas se não for possível reabrir totalmente as escolas mantendo o distanciamento
físico, os alunos ainda devem estudar presencialmente e os distritos escolares devem usar
outras estratégias de prevenção, como o uso de máscara em ambientes fechados, lavagem
frequente das mãos e boa ventilação em ambientes fechados.
Estamos monitorando as atualizações do Centro de Controle de Doenças (CDC) e funcionários
de saúde pública e aguardando orientação adicional do Departamento de Educação Elementar
e Secundária de Massachusetts (DESE) sobre as expectativas de protocolos de saúde e
segurança. Nossos planos serão finalizados assim que recebermos orientações de reabertura
de outono do DESE e consulta com nossos colegas da Comissão de Saúde Pública de Boston.
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Fundo ESSER
A BPS lançou recentemente o primeiro esboço do plano para distribuir os US$ 400 milhões do
fundo de Emergência para Escolas Elementares e Secundárias (ESSER) que o distrito deve
receber do governo federal nos próximos três anos. O plano foi traduzido para nove idiomas e
está disponível para comentários públicos até sexta-feira, 30 de julho. Revise o plano e envie
seu feedback preenchendo o formulário online em
bostonpublicschools.org/FederalReliefFunds21.
Também convidamos todos os membros da comunidade a se juntarem a nós em sessão de
comentários da comunidade. Nossa próxima reunião virtual é quinta-feira, 29 de julho, das 18h
às 19h30. As informações sobre a reunião também estão disponíveis em
bostonpublicschools.org/FederalReliefFunds21.
Assim que o período de comentários públicos terminar formalmente em 30 de julho, analisarei
feedbacks recebidos nos últimos três meses e apresentarei um resumo dos principais
investimentos ao Comitê Escolar durante sua próxima reunião em 4 de agosto. Sabemos que
não poderemos financiar todas as solicitações, mas temos o compromisso de continuar a
avaliação de nosso progresso e fazer as alterações necessárias nos próximos três anos.
Política de admissões de escolas de exame
Na semana passada, o Comitê Escolar de Boston aprovou por unanimidade uma nova política
de admissões para as três escolas de exame do distrito: Boston Latin Academy, Boston Latin
School e John D. O’Bryant School of Mathematics and Science. Sou muito grata pelo trabalho
dedicado de cada membro da Força-Tarefa, que incluiu pais, líderes de escolas, alunos e
líderes comunitários. A Força-Tarefa cumpriu seu papel, formulando uma política que, em todas
as nossas escolas de exame, aumenta as oportunidades equitativas, mantém o rigor
acadêmico e resulta em uma população estudantil que reflete a diversidade racial,
socioeconômica e geográfica de todos os alunos da BPS. A nova política começará a impactar
as admissões para o ano letivo de 2022-23. Informações sobre as três escolas de exame,
incluindo um folheto informativo sobre a nova política disponível em 10 idiomas, podem ser
encontradas em bostonpublicschools.org/exam. Continuaremos a fornecer informações sobre a
nova política às famílias e publicaremos atualizações na página das escolas para exames.
A aprovação dos novos critérios de admissão é um passo importante em nossa busca por
políticas e práticas equitativas em nosso distrito. Enquanto trabalhamos para implementar esta
nova política, também direcionaremos nosso foco para o importante trabalho de reformulação
do ensino médio para garantir que cada aluno da BPS tenha acesso à uma educação de alta
qualidade.
Agradeço por sua parceria e colaboração contínua. Estou ansiosa para ver nossos alunos,
funcionários e famílias com mais frequência no novo ano letivo.
Atenciosamente,

Dra. Brenda Cassellius
Superintendente
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