
 
 
 
Prezada comunidade BPS, 

Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Este comunicado tem a finalidade de anunciar que as 
escolas públicas de Barnstable retomarão o aprendizado presencial na Segunda-feira, 14 de 
dezembro. Agradecemos aos nossos funcionários, famílias e alunos por sua paciência e compreensão 
durante esta transição de aprendizagem remota para implementar um período proativo de quarentena de 
14 dias, após o Dia de Ação de Graças, em meio a propagação ativa do vírus na comunidade dentro da 
cidade de Barnstable. 

Ainda hoje, o comitê gestor do distrito BPS reuniu-se para rever as estatísticas de saúde pública do 
estado, do município e da cidade. Estamos reabrindo o aprendizado presencial com o apoio de nossos 
especialistas em saúde pública, incluindo o senhor Tom McKean, diretor de saúde pública da cidade de 
Barnstable, e nossa médica distrital, a doutora Katie Rudman. Ao reabrirmos o aprendizado presencial, 
gostaríamos de lembrar à nossa comunidade BPS sobre a importância das triagens diárias dos sintomas 
de COVID. Em anexo a este e-mail encontra-se uma lista de triagem diária referente a COVID. Com o 
objetivo de evitar a transmissão de COVID na escola, pedimos que todos os dias, antes da aula, os 
responsáveis pelas crianças monitorem os sinais ou sintomas de doença e revisem as perguntas de 
triagem referentes a COVID-19. Se você responder "sim" a qualquer uma das perguntas, ou se seu filho 
não estiver se sentindo bem, por favor, não envie seu filho para a escola e entre em contato com a 
enfermeira da escola.  

A propagação do vírus COVID continua ativa na cidade, bem como no município de Barnstable. De modo 
a ajudar nossas escolas permanecerem o mais saudáveis e seguras possível, continuaremos a aderir 
estritamente a nossos protocolos. Esses protocolos incluem higiene das mãos, máscaras, 2 metros de 
distância física e permanência em casa quando alguém estiver doente. 

Entendemos que pode haver famílias relutantes em enviar seus filhos para a escola enquanto reabrimos 
o aprendizado presencial. Se este for o caso de sua família, e você gostaria de entender que opções 
existem para seu filho (a), por favor, entre em contato com o diretor (a) de sua escola, ou com a 
orientação do aluno (a) na escola BHS, até as 12:00 de amanhã. Pode haver a possibilidade de 
aprendizado remoto para seu filho (a) de 14 a 22 de dezembro. Mais uma vez, entre em contato com a 
escola de seu filho (a) até o meio-dia de amanhã, caso você deseje debater formas alternativas de 
aprendizagem. 

Encerrando, o comitê gestor do distrito BPS continuará se reunindo regularmente para revisar os dados 
de saúde pública da cidade, do município e do estado. Nosso objetivo é sempre o aprendizado 
presencial, desde que possamos fazê-lo com segurança. Todos nós temos um papel a desempenhar 
para manter nossas escolas abertas para o aprendizado presencial, e agradecemos o apoio de vocês 
aos nossos protocolos de saúde e segurança. A saúde e a segurança de nossos alunos e funcionários 
continua sendo nossa prioridade máxima. 

Atenciosamente, 
Meg Mayo-Brown, Superintendente do distrito 

 

 


