
Prezada comunidade do distrito escolar BPS, 
 
Esperamos que nossas famílias tenham tido a chance de desfrutar de um feriado de Ação de Graças seguro e 
saudável. Agradecemos às notificações que estamos recebendo de famílias e funcionários que estão seguindo o 
protocolo de orientação para viagens, e estão em quarentena e solicitando testes. Nossa prioridade principal 
continua manter nossas escolas do distrito o mais saudáveis e seguras dentro do possível. Coletivamente, todos 
nós podemos reduzir a propagação do vírus COVID seguindo os protocolos estabelecidos tanto dentro como fora 
da escola. 
 
Ao voltarmos do recesso de Ação de Graças, e revermos o número de casos de COVID nas cidades e município de 
Barnstable, observamos que a quantidade de casos continua aumentando. Embora não tenha existido evidências 
de transmissões ocorridas dentro da escola, há evidências de prováveis propagações na comunidade, a qual 
continua posicionando a cidade de Barnstable na categoria vermelha. 
 

Cidade de Barnstable 

 
 
Apesar de estar na categoria vermelha não exigir automaticamente que o distrito BPS altere completamente para 
o ensino remoto, isto justifica um debate sobre como podemos manter nossas escolas o mais saudáveis e seguras 
possível quando houver este tipo de propagação dentro da comunidade. A crescente quantidade de casos, 
combinada com as viagens e encontros/aglomerações que aconteceram durante o recesso, nos dá motivos de 
preocupação.  
 
Nossa meta é de continuar sendo um distrito escolar que proporcione o máximo possível de aprendizado 
presencial. Nossos educadores e funcionários querem estar pessoalmente com seus alunos, com segurança. 
Acreditamos que nossas escolas são lugares seguros para todos os alunos e funcionários, considerando a aderência 
aos protocolos que criamos. Haverá momentos durante o ano letivo, como este, em que apesar de nossos 
protocolos, a preocupação com o que vemos e sabemos sobre os dados atuais de saúde prevalece sobre nosso 
objetivo de aprendizado presencial.  
 
Considerando a nossa revisão dos dados de saúde pública, evidências de propagação dentro da comunidade e a 
necessidade de muitos de permanecer em quarentena por 14 dias após a semana passada, permaneceremos em 
regime de aprendizado remoto até 11 de dezembro de 2020. Nossa intenção e de retomar a aprendizagem 
presencial no dia 14 de dezembro. Por favor, saibam que cada período do ano letivo é único, e continuaremos 
revisando os dados de saúde pública para determinar a manutenção do aprendizado presencial. 
 
Continuamos encorajando nossas famílias para seguir os protocolos de saúde e segurança fora da escola, a fim de 
limitar e reduzir a propagação dentro da comunidade. Ao reduzir a propagação dentro da comunidade, nossas 
escolas do distrito BPS têm uma probabilidade maior de permanecer abertas para o aprendizado presencial no 
decorrer do ano letivo. 
 
Em nome do distrito BPS, obrigado por ajudar a manter nossas escolas o mais saudáveis e seguras possível. Por 
favor, fique atento a um e-mail adicional da escola de seu filho (a) com informações específicas sobre a 
aprendizagem remota. 
 
Atenciosamente, 
Meg Mayo-Brown 
Superintendente das escolas 

Periodo de 2 semanas Numero total de casos Numero de casos em 2 semanas Taxa media diaria Mudanca de % na ultima semana Total de testes Total de testes nas ultimas 2 semanas Total de testes positivos Porcentagem de casos positivos Mudanca desde a semana passada
11/13-11/27 935 288 45.9 Maior 26762 3933 307 7.81% Maior
11/5-11/19 712 145 23.1 Maior 24187 2885 156 5.41% Maior
10/29-11/12 604 65 10.4 Maior 22165 2312 76 3.29% Maior
10/23-11/6** 564 53 8.5 Maior 21056 2588 63 2.43% Maior
10/15-10/29 539 32 5.1 Maior 19923 2443 42 1.72% Maior
10/8-10/22 507 24 3.8 Menor 18614 2269 29 1.28% sem mudanca


