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Prezada comunidade das Escolas Públicas de Boston, 

 

Na noite de sexta-feira, o prefeito Walsh anunciou que as Escolas Públicas de Boston (BPS) ficarão 

fechadas da terça-feira, 17 de março até 27 de abril de 2020. As escolas estarão abertas amanhã, 

segunda-feira, 16 de março durante o horário escolar regular, com exceção das comunidades escolares 

Eliot e McKinley. Todos os ônibus das BPS foram limpos e desinfetados e funcionarão nos horários 

normais amanhã. 

 

No momento, não há nenhuma exposição conhecida ao coronavírus em nenhuma comunidade escolar 

além da Escola Eliot K-8. A decisão de fechar as escolas está sendo tomada proativamente para impedir e 

conter a propagação do vírus, e segue a declaração nacional e estadual de estado de emergência.  

 

O fechamento das escolas é um grande inconveniente para nossas famílias e suas rotinas diárias e estamos 

aqui para auxiliá-lo. Esta decisão foi tomada como precaução e em estreita consulta com o Gabinete do 

Prefeito, o Gabinete de Saúde e de Serviços Humanos do Prefeito, a Comissão de Saúde Pública de 

Boston e muitos funcionários da Cidade e do Estado. Durante esse fechamento temporário, as BPS 

permanecem comprometidas em servir nossos alunos e famílias e fornecerão materiais para que os alunos 

continuem seu aprendizado e tenham acesso a refeições saudáveis. 

 

Aprendizado em casa: 

Segunda-feira servirá como um dia de transição para os alunos buscarem seus pertences, e os pais e 

responsáveis podem buscar medicamentos para os alunos. Materiais de aprendizagem impressos estarão 

disponíveis em todas as escolas para os alunos usarem em casa enquanto as escolas estiverem fechadas. 

Além disso, os recursos educacionais serão configurados com o Google Classroom, um local on-line em 

que alunos e famílias poderão encontrar materiais e trabalhar de forma independente nas atividades em 

casa. Os materiais de aprendizagem do aluno podem ser acessados em: 

www.bostonpublicschools.org/backpack com a sua conta do Google das BPS.  

 

Se não puder buscar os materiais de aprendizagem do seu/sua filho(a)/filhos na segunda-feira, nós os 

disponibilizaremos por nível escolar nos locais de refeições em toda a cidade, conforme informado 

abaixo, a partir de terça-feira. Esteja ciente de que este trabalho de aprendizagem é voluntário e não será 

avaliado. Contudo, incentivamos as famílias a buscarem o material de seus filhos, na escola ou obtê-lo 

on-line, para ajudar a suprir a perda de aprendizado que pode ocorrer durante um período longo fora da 

escola.  

 

● Mais informações para alunos das escolas Eliot e das três McKinley serão enviadas diretamente 

em breve.  

● Alunos com necessidades únicas de aprendizado são importantes para nós. Para avaliar 

adequadamente as necessidades únicas de aprendizagem e de serviço dos alunos, as escolas 

entrarão em contato com os pais/responsáveis de alunos Aprendizes de inglês e de alunos de 

programas de Educação Especial para poder tomar decisões individualizadas com base nas 

necessidades dos alunos.  

http://www.bostonpublicschools.org/backpack
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● Trabalharemos com os alunos que estão perto da graduação para garantir que eles tenham acesso 

aos materiais de Colocação Avançada (AP) e de SAT, além de outros exames importantes para a 

faculdade e a carreira.  

● Também queremos garantir que nossos alunos do Ensino Médio continuem no caminho certo 

para a graduação. Trabalharemos com nosso Centro de Reengajamento para implementar medidas 

proativas para garantir que os alunos com alto risco de desistência permaneçam envolvidos 

durante as próximas semanas. 

 

Acesso à Internet e a computador: 

Nos próximos dias, divulgaremos informações para as famílias das BPS receberem opções gratuitas para 

acessarem a Internet e computadores, conforme necessário.  

● Muitos provedores de serviços de Internet já ofereceram opções com desconto ou sem custo e 

estamos trabalhando com provedores para garantir que as famílias tenham acesso à Internet em 

casa. 

● Os Chromebooks também serão fornecidos aos alunos que precisarem de um dispositivo, e as 

BPS adquiriram 20.000 Chromebooks adicionais para ajudar as famílias carentes. Cada 

Chromebook fornecerá acesso às atividades de aprendizado acima, além de novos recursos de 

aprendizado para ajudar os alunos. 

● Locais de distribuição serão organizados em toda a cidade para que os alunos recebam um 

Chromebook. Também estamos trabalhando com nossos parceiros para garantir que as famílias 

possam acessar serviços de suporte para obter ajuda técnica com o Chromebook ou com o acesso 

à Internet. 

 

Locais das refeições: 

As BPS continuarão fornecendo café da manhã e almoço gratuitos para todos os alunos. As BPS 

distribuirão as refeições em diversos locais por toda a cidade de Boston a partir de terça-feira, 17 de 

março. Uma variedade de opções de refeições embaladas estará disponível para retirada de segunda a 

sexta-feira, das 8h30 às 11h30. Clique aqui para visualizar os locais das refeições. Continuaremos o 

atualizando à medida que mais locais estiverem disponíveis. A cidade de Boston e outros parceiros 

comunitários como a YMCA, os Centros de Juventude e de Famílias de Boston e outras organizações 

comunitárias também fornecerão refeições gratuitas para famílias e adultos em vários locais. Mais 

informações sobre isso serão disponibilizadas em breve.  

 

Enquanto nossas escolas estiverem fechadas, continuaremos a avaliar a melhor forma de atender às 

necessidades de nossos alunos e poderemos ajustar nossos planos conforme necessário. Forneceremos 

atualizações regulares ao longo do tempo para mantê-lo informado sobre oportunidades de aprendizado, 

acesso a refeições saudáveis e recursos sobre o vírus.   

 

Todos os funcionários das Escolas Públicas de Boston estão prontos para auxiliá-lo durante esse período 

de incerteza. Adoramos nossos alunos e nada é mais importante para nós do que sua saúde e bem-estar. 

Esperamos ansiosamente o dia em que possamos receber nossos alunos de volta à escola. 

 

Atenciosamente,  

 
Dra. Brenda Cassellius 

Superintendente 

 

http://www.bostonpublicschools.org/coronavirus

