Prezadas famílias do distrito escolar BPS,
Hoje, o comissário de educação anunciou orientações iniciais para a reabertura das escolas neste outono, priorizando
o retorno dos estudantes do estado de Massachusetts à escola em pessoa, de modo seguro, seguindo um conjunto
compreensivo de requisitos de segurança e saúde. A orientação tenta balancear os riscos de saúde e segurança
consequentes do vírus COVID-19 com riscos de saúde, segurança, socioeconômicos, e desempenho acadêmico
atrelados ao mantimento dos alunos fora da escola.
No decorrer dos próximos dias, nosso comitê e subcomitês de ação de reabertura das escolas, nas quais foram
iniciados algumas semanas atrás, revisarão a orientação para começar a entender como isto pode impactar o que está
dentro de nossas possibilidades em Barnstable. Agradecemos as opiniões iniciais das famílias, disponibilizadas em
nossa recente pesquisa. Planejamos conduzir pesquisas adicionais nas próximas semanas; sua opinião continuará
orientando-nos enquanto desenvolvemos planos para a reabertura das escolas. Também reconhecemos que as
diretrizes iniciais do comissário de educação não atendem todos os tópicos, e que haverá orientações adicionais a
serem divulgadas no decorrer do verão.
Alguns dos componentes essenciais visados pela orientação de reabertura das escolas do comissário de educação
foram:
•
•
•
•

Pesquisas médicas atuais suportam um retorno seguro à escola em pessoa- com medidas preventivas em
vigor – considerando que as taxas de infecção e transmissão são mais baixas em crianças do que em adultos.
Medidas preventivas incluem o uso de máscaras, proteção facial, distanciamento físico, lavar as mãos, e
limpeza constante de superfícies tocadas com frequência.
Máscaras/proteção facial serão exigidas para todos os alunos da 2ª série em diante e para todos os adultos.
Baseado em pesquisas médicas atuais, e em conjunto com outras medidas preventivas, estabelecemos um
distanciamento físico mínimo de três pés (~1 metro).

Todos os distritos escolares de Massachusetts precisarão desenvolver três planos diferentes – um para o retorno do
ensino em pessoa de modo integral com requisitos de segurança, um para o ensino remoto de modo integral, e um
para um ensino híbrido que combina a aprendizagem em pessoa e remota. Baseado na situação médica atual, a
expectativa de hoje, assim como estabelecido pelo estado, é de os estudantes retornarem às aulas em pessoa
integralmente em setembro; no entanto, isto está sujeito a mudanças baseado no desenvolvimento dos próximos
panoramas de saúde.
A orientação pode ser lida por completo em nossa página escolar na internet
https://www.barnstable.k12.ma.us/Page/4941
Por favor sintam-se à vontade para entrar em contato comigo ou o diretor (a) da escola de sua criança no caso de
dúvidas, preocupações ou comentários. Vocês têm nosso total comprometimento de continuar nossa comunicação no
decorrer dos próximos dias e semanas à medida que novas informações se tornarem disponíveis. Somo gratos pelo
desenvolvimento de parcerias sólidas entre a escola e nossas famílias fruto do fechamento das escolas. Obrigada por
sua parceria contínua, paciência, e compreensão enquanto trabalhamos para reabrir as escolas para o retorno seguro
dos estudantes às salas de aula e família escolar.
Atenciosamente,
Dr. Meg Mayo-Brown

