Office of the Superintendent
Dr. Brenda Cassellius
2300 Washington Street
Roxbury, Massachusetts 02119

1º de maio de 2020
Prezada comunidade das Escolas Públicas de Boston,
Espero que você e seus familiares estejam seguros e saudáveis.
O governador Baker anunciou que todas as escolas de Massachusetts permanecerão fechadas
durante o restante deste ano letivo. E o comissário Jeffrey Riley do Departamento de Ensino
Fundamental e Médio divulgou recentemente orientações para as escolas, ressaltando que o
aprendizado dos alunos continuará, e que a saúde e a segurança continuarão sendo a principal
prioridade. Entendemos que este é um momento desafiador para todos, pois precisamos
equilibrar o trabalho, a vida doméstica, os cuidados com os familiares e a educação dos filhos,
enquanto também continuamos enfrentando dificuldades para permanecer em segurança
durante essa crise de saúde.
Sabemos que os alunos estão sentindo falta de seus colegas de classe, professores e inúmeros
eventos significativos. Também sentimos falta deles. Embora não possamos recriar a experiência
completa da sala de aula durante o período de fechamento da escola, podemos oferecer
oportunidades e conexões enriquecedoras de aprendizado aos nossos alunos.
Estamos preparados para atender às necessidades específicas dos nossos alunos para continuar
seu aprendizado, além de fornecer apoio às famílias. Nossa equipe tem trabalhado arduamente
para desenvolver planos e colaborar com os líderes das escolas para garantir que os alunos
tenham acesso a oportunidades de aprendizado pelo resto deste ano letivo.
O seguinte entrará em vigor na segunda-feira, 4 de maio, e será implementado até o final do ano
letivo em junho.
Programação: Cada escola compartilhará a programação do horário das aulas com as famílias e
os alunos.
Frequência: Os professores registrarão a frequência diária toda semana. A participação inclui a
conclusão de atividades de aprendizado ou a interação com professores/funcionários. Os
professores das séries K0-5 (Ensino Infantil ao 5º ano) registrarão a frequência diária. Os
professores do 6º ao 12º ano registrarão a frequência diária por curso.
Notas: Os alunos receberão notas e feedback sobre os projetos e tarefas atribuídos. Os alunos do
Ensino Fundamental (K0-5 - Educação Infantil ao 5º ano) receberão um boletim do 3º trimestre
com as classificações Atendeu às expectativas, Próximo de atender às expectativas ou Ainda não
atendeu às expectativas. Os alunos do Ensino Médio (6º ao 12º ano) receberão um boletim do 3º
trimestre se suas notas estiverem acima da nota média do 1º e 2º trimestres. Caso contrário, os
alunos do Ensino Médio obterão uma nota de Aprovado ou Não concluído e essa nota não será
incluída na nota final.
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Aprovação para a próxima série: Nenhum aluno será retido em sua série. Todos os alunos
serão promovidos para a próxima série e terão oportunidades de aprendizado no verão e apoio
adicional no outono. Caso os pais acreditem que seus filhos se beneficiariam em refazer a série,
eles podem solicitar uma reunião com o(a) professor(a) do(a) seu/sua filho(a).
Acesso aos professores: Cada programação escolar incluirá o horário das aulas, e um membro
da equipe entrará em contato com cada aluno pelo menos a cada três dias.
Alunos com deficiências: Os alunos receberão serviços que podem ser razoavelmente
fornecidos em um ambiente de aprendizado remoto pela equipe de educadores designada em
relação às metas identificadas no PIE do aluno.
Aprendizes de Inglês: Os alunos receberão ensino de ESL com base em seu nível de
desenvolvimento de inglês.
Graduação: A formatura é uma celebração dos alunos, de suas famílias e de suas comunidades
escolares. Estamos considerando várias oportunidades para comemorar as graduações neste ano
em toda a cidade e em cada escola. Esperamos poder compartilhar mais informações em breve.
Continuaremos a avaliar e mudar a forma como atendemos às necessidades de nossos alunos
durante esse encerramento sem precedentes, com base no feedback. Minha equipe e eu
convocamos reuniões semanais de Equidade para ouvir educadores, pais, provedores de serviços
sociais e parceiros da comunidade para obter feedback em tempo real e identificar desafios, para
que possamos direcionar recursos para apoiar os alunos e as famílias que os necessitam.
Somos muito gratos aos professores, preparadores de alimentos, equipe de tecnologia e outros
funcionários da linha de frente que estão trabalhando incansavelmente para fornecer aos alunos
o que eles precisam para aprenderem e permanecerem saudáveis. Preocupamo-nos
verdadeiramente com nossos alunos e suas famílias, e esperamos continuar a estabelecer
conexões significativas com todos vocês enquanto encerramos nosso ano letivo nas próximas
semanas. Se tiver alguma dúvida sobre essas informações, entre em contato com o diretor(a) da
escola.
Continue mantendo o distanciamento social, use uma máscara quando precisar sair de casa e lave
as mãos com frequência. Você pode encontrar mais informações como recursos sobre alimentos,
tecnologia, aprender em casa e muito mais no site bostonpublicschools.org/coronavirus
Tenho certeza de que apenas nos fortaleceremos e melhoraremos a cada dia. Estamos aqui para
apoiá-lo(a) e superarmos isso juntos como uma comunidade.
Fique bem e permaneça seguro.
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