Prezada comunidade BPS,
No estado de Massachusetts cada comitê escolar é responsável pelo estabelecimento
do calendário escolar de cada ano letivo para suas escolas, podendo ajustá-lo para
cumprir as necessidades de sua comunidade. Ainda hoje, o comitê das escolas públicas
de Barnstable votou para cancelar as férias escolares de abril e continuar nosso plano de
aprendizagem remota no decorrer da próxima semana. A decisão do comitê foi baseada
nos 1633 lares e 452 funcionários que responderam a pesquisa via telefonema de
ontem (e e-mails adicionais). Dos participantes, mais de 76% dos funcionários BPS e 77%
das famílias preferiram continuar o ensino e aprendizagem no decorrer da próxima.
Levando em consideração que Segunda-feira da próxima semana é um feriado nacional,
os alunos possuem a obrigação de continuar participando no plano de aprendizagem
remota das escolas BPS na Terça-feira à Sexta-feira.
Agradecemos nossas famílias e funcionários que foram capazes de participar na
pesquisa, e quem participou através de e-mails e ligaram para fornecer suas
perspectivas. A próxima reunião do comitê escolar será no dia 6 de maio. Durante essa
reunião o comitê escolar revisitará o calendário escolar de 2019-2020 para determinar
se ajustes adicionais serão necessários. Com o voto de hoje, nosso último dia de aula,
independente se for em pessoa ou à distância, será no dia 18 de junho, representando
os 180 dias de ensino exigidos. Iremos oferecer outra pesquisa, próxima à reunião do
dia 6 de maio, para buscar opiniões se há ou não a necessidade de ajustes adicionais.
Um exemplo de um possível futuro ajuste debatido hoje pelo comitê escolar foi de
prolongar o fim de semana do feriado “Memorial Day” para criar uma pausa mais longa.
À medida que nos aproximarmos do dia 6 de maio, enviarei informações de como as
famílias e funcionários poderão novamente oferecer suas opiniões.
Atenciosamente,
Dra. Meg Mayo-Brown, superintendente do distrito das escolas de Barnstable

