
Querida comunidade da Escolas Publicas de Barnstable (BPS), 
 
Escrevo com a oportunidade de informar a próxima reunião do Comitê Escolar sobre 
as férias de abril. A última reunião agendada do Comitê Escolar ocorreu dia 1º de abril. 
Durante a reunião, o Comitê Escolar votou pela mudança da graduação da Barnstable High 
School (BHS) para 27 de junho. Nenhuma outra modificação no calendário escolar foi feita 
naquela época. Dia 3 de abril, o Comissário de Educação informou aos superintendentes 
escolares que o uso das férias de abril poderia continuar sendo uma decisão local 
(http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html). Desde a minha comunicação dia 9 de 
abril, educadores e pais têm me contatado com prós e contras para manter ou usar férias de 
abril.  Eu não tenho uma preferência forte de um ou de outro, mas quero apoiar nossos 
educadores, alunos e famílias de qualquer maneira que seja mais benéfico. Dadas as 
diferentes perspectivas por parte daqueles que estavam em contato comigo, comecei a falar 
com membros individuais do Comitê Escolar no final da semana passada para considerar os 
próximos passos.  
 
O Comitê Escolar vota para aprovar nosso calendário escolar anual, e quaisquer alterações 
ou ajustes no calendário precisam de deliberação e ação do Comitê Escolar. Assim, o 
Comitê Escolar se reunirá nesta quarta-feira às 3:00 via Zoom (também transmitido no 
Canal 18). 
 
Enquanto isso, dada a rápida reviravolta e múltiplas perspectivas, vou sondar a equipe e os 
pais da BPS através do nosso sistema de notificação telefônica Blackboard Connect. 
Amanhã de manhã (aproximadamente 10 horas) você receberá uma ligação do nosso 
sistema Blackboard Connect.  Será importante ficar na linha se quiser votar. O sistema 
solicitará que você pressione 1 para manter as férias de abril como está, ou para 
pressionar 2 para cancelar as férias de abril. O Comitê Escolar terá os resultados da 
votação para a reunião de quarta-feira. O plano é que o Comitê Escolar tome uma decisão 
na quarta-feira para que funcionários, alunos e famílias possam planejar de acordo. 
 
Obrigado por fornecer informações importantes sobre essa decisão. 
 
Sinceramente, 
 
Dra. Meg Mayo-Brown, Superintendente de Escolas	


