
Como participar melhor:

● Silencie o microfone quando não 
estiver falando

● Use o campo de bate-papo (na 
parte inferior central da tela) para 
digitar seus comentários

● Use a função de Levantar a mão 
para participar da conversa (clique 
no participante...clique no seu 
nome... clique em Levantar a mão)

Reabertura das escolas 
das BPS
Sessão de escuta 

Brenda Cassellius, Superintendente



Nosso objetivo:

Criar um espaço em que os alunos aprendam 
de forma alegre - academicamente e 

socioemocionalmente





Reabertura 
das escolas 
das BPS
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Principais valores que orientam o 
nosso planejamento

● Promover a equidade 
● Proteger a saúde pública 
● Promover a comunidade 
● Aprimorar a qualidade da 

aprendizagem dos alunos
● Apoiar os pais como funcionários 
● Levar em conta as habilidades da equipe  

ESBOÇO: Para debate das políticas, apenas para fins 
ilustrativos



Decisões informadas pela ciência
Práticas recomendadas pela BPHC a serem 
implementadas: 

▫ Todos os alunos devem manter uma distância de 
6 pés (2 metros) e usar máscaras

▫ Todos os professores e funcionários devem 
manter uma distância de 6 pés (2 metros) dos 
alunos e devem usar máscaras

▫ Mais protocolos de higienização em 
conformidade com as diretrizes de saúde pública 
(desinfecção de “nebulizadores”; limpeza 
constante de áreas de contato frequente) 

▫ 10 a 12 pessoas por sala de aula dependendo do 
tamanho da sala

▫ Café da manhã/almoço servido nas salas de aula

Índice (por 100.000) de novos casos confirmados de COVID-19 
nos últimos 7 dias

por região do Serviço médico de emergência (EMS)

O que os dados estão dizendo: 
● Massachusetts não está com um número 

crescente de dados, como muitos outros estados
● A BPHC está monitorando atentamente:

○ O número de novos casos
○ A disponibilidade de testes
○ A capacidade dos sistemas de cuidar com 

segurança do público
● As BPS seguirão orientações científicas e de 

saúde pública



Envolvimento da comunidade

Comitê escolar | presidente Loconto | vice-presidente Oliver-Davila | força-tarefa de ELL | força-tarefa de OAG + Líderes escolares + parceiros da união | Custodiantes | BTU | 
Monitores/motoristas de ônibus | Grêmio | Trabalhadores da cafeteria | Monitores do almoço | Planejamento/engenharia | Administrador da unidade | Polícia escolar | 
Armazenistas | BASAS + Boston Compact + BPHC + Famílias das BPS + BSAC + Diretrizes estaduais e federais | CDC | DESE | USDOE | OSHA + SpedPac + CPC + DELAC + 
Oficiais eleitos + Cidade de Boston + Mesas redondas de ações + Parceiros

Equipe 
de gestão 
de projetos das BPS

Comitê escolar

Superintendente Brenda Cassellius

Área acadêmica
(Andrea Zayas)
Kristen Daley

Saúde estudantil
(Corey Harris) 

Kelly Hung
Suzanne Salter-Bennett

Brian Marques
Andria Amador

Serviços 
alimentícios

(Sam Depina) 
Laura Benavidez

Transporte
(Sam DePina)

Del Stanislaus
Angela Zhang

Instalações
(Sam Depina)

Teresa Neff-Webster
PJ Preskenis

Bob Harrington
Brian McLaughlin

Jamie Racanelli

Capital humano
(Al Taylor)

Steven Chen
Jeremiah Hasson

Envolvimento
(Monica Roberts) 

Myriam Ortiz
Devon McCarley
Margaret Farmer

Áreas comuns
(Jonathan Palumbo)

Xavier Andrews 

Equidade (Charles Neto) Becky Shuster

Departamento financeiro (Nate Kuder) David Bloom

Parcerias e 
esportes

(Monica Roberts)
Margaret Farmer 

Avery Esdaile

Vias de 
trabalho

Envolvimento 
da comunidade

Equipe principal de questões 
relacionadas a COVID das BPS

Consultora sênior, Tammy Pust
Diretora de projetos estratégicos, 

Maggie Riddell, Assistente especial, 
Dana Engle

Tecnologia
(Mark Racine) 

Solimar Cruzado

Grupos consultivos

ESBOÇO: Para debate das políticas, apenas para fins ilustrativos



Resultados da pesquisa das famílias de reabertura 
das BPS

Dados que estamos analisando: 
Retrato dos dados da pesquisa das famílias  

23% 40% 28%

*Os índices continuarão a serem alterados à medida que recebermos mais 
respostas (a partir de 13/7)

9%

ESBOÇO: Para debate das políticas, apenas para fins 
ilustrativos

Número de 
respostas: 

9.751 
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Etapas do conjunto de ferramentas 
de planejamento de ações 

Escolas Públicas de Boston

As BPS estão comprometida com a equidade. Buscamos 
entender claramente como as decisões afetam os alunos e 
as famílias e a fazer escolhas que não prejudiquem nossos 
alunos mais marginalizados.  

1. Identificar os resultados desejados e esperados

2. Reunir os dados obtidos

3. Engajamento das partes interessadas

4. Estratégias para a equidade racial

5. Plano de implementação

6. Prestação de contas e comunicação

15
Reuniões de 

envolvimento da 
comunidade até o 

momento

>1.100
Acionistas
Envolvidos 

+10.000:
Pesquisa das 

famílias realizadas



Atualizações do planejamento de reabertura das BPS no outono

Área acadêmica:  estamos trabalhando para melhorar o aprendizado híbrido e remoto

EPI: estamos trabalhando na aquisição de itens, temos vários pedidos em andamento

Departamento financeiro: possuímos um sistema de rastreamento de solicitações 

específicas e relacionadas a COVID; com o objetivo de que as solicitações de 

orçamento sejam aprovadas o mais rápido possível conforme o cronograma de 

compras [espaço?]

Capital humano/LR: estamos nos preparando para negociar com parceiros sindicais 

Transporte: o término do prazo para as linhas de ônibus amarelas está chegando 

ESBOÇO: Para debate das políticas, apenas para fins ilustrativos



Atualizações do planejamento de reabertura das BPS no 
outono

Instalações: 
● Análise conforme o tamanho da sala de aula da escola + apresentação das orientações

● Protocolos atualizados de limpeza

● Suprimentos de higienização identificados, custeados e em fila para pedido

● Sinalização nas paredes; sinalização direcional nos pisos - tudo planejado e em funcionamento

3 pés 
(1 metro)

6 pés 
(2 metros)

ESBOÇO: Para debate das políticas, apenas para fins ilustrativos



Famílias como 
parceiras: ❏  Conclua a lista de verificação da

          tela de saúde
❏  Tome café da manhã 
❏  Lave as mãos
❏  Pegue e leve sua máscara
❏  Pegue e leve seus materiais de 

          aprendizagem
❏  Faça e leve seu almoço (opcional)
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Lista de verificação de segurança 
antes de sair para a escola



Na escola: Segurança e operações

❏ Novas rotinas e protocolos para comportamento, transições, 

agrupamento

❏ Lembretes para manter o distanciamento social
❏ Guias para tráfego no corredor

❏ Armários distanciados socialmente e higienizados
❏ Divisores de acrílico para ajudar com o distanciamento

❏ Refeições servidas nas salas de aula



➔ Acesso a EPI/material de limpeza

➔ Equilibrar as altas expectativas 
acadêmicas e reconhecer o trauma 
familiar/comunitário,

➔ Estabelecer expectativas para que 
os alunos usem máscara o dia todo

➔ Tempo/espaço para os alunos 
estarem ao ar livre/estarem ativos

➔ Acesso a enfermeiros e 
conselheiros escolares, recursos de 
saúde mental

➔ Planejamento distinto para escolas 
de ensino médio, escolas de ensino 
fundamental e escolas de K-8 
(Educação Infantil ao 8º ano)

➔ Considerações - ampliar a ventilação, 
distribuição de refeições, espaço ao 
ar livre

➔ Oportunidade de parceria com 
organizações/empresas comunitárias 
para espaços criativos e alternativos 
de aprendizado

➔ Limpeza e manutenção dos 
ônibus escolares

➔ Distanciamento social em 
ônibus escolares e no 
transporte público

➔ Parceria com o MBTA e 
medidas de segurança para 
os alunos

Saúde e 
segurança TransporteOperações

Temas que surgiram de acordo com o que ficamos sabendo

ESBOÇO: Para debate das políticas, apenas para fins ilustrativos



➔ Manter as famílias unidas para 
que irmãos mais novos e mais 
velhos possam comparecer nos 
mesmos dias para que os 
pais/responsáveis possam 
trabalhar. 

➔ Aprendizado remoto de alta 
qualidade/aprendizado híbrido. 

➔ As famílias podem não querer 
que seus filhos avancem a 
próxima série devido à perda de 
tempo/aprendizado devido a 
Covid-19.

➔ Considere primeiro as 
populações vulneráveis de 
alunos, o plano funcionará para 
o restante.

➔ Podemos priorizar sessões 
presenciais para alunos 
com PIEs?

➔ Muitos alunos precisam da 
proximidade dos adultos 
para aprenderem. Como o 
distrito atenderá a essas 
necessidades considerando 
as orientações de 
distanciamento social?

➔ Ter acesso no idioma falado 
em casa é importante

➔ Realmente necessitamos de 
ajuda para utilizar a 
tecnologia bilíngue

➔ Estamos preocupado com os 
alunos, especialmente os 
recém-chegados, que já 
estavam tendo dificuldades 
com o envolvimento na 
escola e que agora foram 
ainda mais prejudicados

Área acadêmica, 
aprendizado e 

tecnologia 
Aprendizes de InglêsEducação Especial

Temas que surgiram de acordo com o que ficamos sabendo

ESBOÇO: Para debate das políticas, apenas para fins ilustrativos

➔ Importância de se manter 
um relacionamento com os 
alunos e as famílias

➔ Expectativas e 
comunicações consistentes, 
claras e acessíveis

➔ Transparência e prestação 
de contas do distrito 

Envolvimento



Temas que surgiram de acordo com o que ficamos sabendo

● EPI, protocolos para distanciamento seguro, 
punição por falta de conformidade 

● Perda de aprendizado, permanecer na mesma 
série

● Os serviços especializados do SPED não 
podem ocorrer remotamente

● Os pais precisam trabalhar

● Pais que estavam tendo dificuldade com o 
envolvimento e que têm desconfiança pelo 
distrito

● Saúde socioemocional para alunos, 
funcionários e famílias

● Segurança dentro dos ônibus

● Melhorar a infraestrutura de aprendizado 
remoto com acesso ao idioma falado em casa 
para alunos e pais (treinamento)

● Manter irmãos mais novos e mais velhos no 
mesmo horário

● Melhorar as comunicações, a transparência e a 
prestação de contas do distrito

● Aumentar a contratação de enfermeiros 
(substitutos) e de suporte adicional para 
redirecionar os alunos

● Expandir oportunidades para aulas em 
ambientes externos, explorar opções de sites via 
satélite por meio de parceiros.

Preocupações Recomendações

ESBOÇO: Para debate das políticas, apenas para fins ilustrativos



O DESE exige 3 planos de reabertura

Totalmente 
remoto

continuação do aprendizado 
remoto para todos os alunos

Híbrido
um aprendizado híbrido 

presencial e remoto

Totalmente 
presencial 

 aprendizado presencial com 
novos requisitos de 

segurança



CONVERSA
Formas de se envolver: 

▪ Digite no bate-papo: Nós lemos todos 
os comentários enviados pelo chat

▪ Compartilhe em voz alta: O facilitador 
lerá as perguntas pré-enviadas e 
convidará os participantes de grupos 
de idiomas. 
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Obrigado! 

Se tiver outras dúvidas, 
entre em contato com: 
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Dra. Brenda Cassellius - 
bcassellius@bostonpublicschools.org

Escolas Públicas de Boston


