23 de março de 2020
Querida Comunidade BPS,
Espero que você e seus entes queridos estejam bem e que tenham conseguido encontrar novas
maneiras de se conectar. Ontem, um psicólogo postou nas mídias sociais que deveríamos usar o termo
“distanciamento físico”, em vez de distanciamento social, já que estamos conectados online para nos
conectar social e relacionalmente. Ao entrarmos em nossa segunda semana de encerramento da escola,
estamos considerando maneiras de apoiar melhor nossos alunos, educadores e funcionários no
contexto de conexão social e relacional.
Esta carta contém informações sobre várias áreas, incluindo os resultados dos testes COVID-19, nosso
plano de aprendizado de BPS e serviço de refeições gratuito dentro do aviso de permanência em casa do
governador.
Resultados dos testes COVID-19
No momento, existe um caso positivo para um membro do BPS, que foi anteriormente relatado por mim
à nossa comunidade BPS. O caso positivo foi um membro da equipe do BCIS que está se recuperando e
agradece o apoio de nossa comunidade. Na sexta-feira, relatei o seguinte número de funcionários da
BPS ou de alunos que fez o teste do COVID-19: BCIS (3 funcionários), BHS (1 funcionário), BIS (2
funcionários), BUE (1 funcionário), WVE (1 aluno, 1 funcionário). Enquanto escrevo para você hoje, os
seguintes resultados foram relatados para mim: aluno WVE - negativo, funcionário da BHS - negativo,
funcionário da BCIS - negativo. Seremos informados pela saúde pública se algum dos funcionários a
quem me referi acima receber um resultado positivo. Até esta manhã, quatro pessoas na cidade de
Barnstable testaram positivo. Nenhum dos quatro é afiliado ao BPS, como funcionário ou aluno. Somos
gratos pelos esforços de todos em manter nossa comunidade saudável.
Em termos de comunicação futura de mim, não poderei me comunicar cada vez que um funcionário ou
aluno solicitar exames. A taxa geral de testes está aumentando (mais de 6.000 testes COVID-19 foram
realizados até o momento em MA) e, desde que as escolas fecharam em 13 de março, a necessidade de se
auto-quarentena como resultado de uma possível exposição escolar termina nesta sexta-feira (14 dias a 13
de março). Nem sempre estamos cientes da equipe de funcionários da BPS ou dos alunos que procuram fazer
o teste. Obviamente, se eu souber que um aluno ou funcionário da BPS tem um resultado positivo, alertarei a
comunidade da BPS, mantendo a confidencialidade do indivíduo. Isso segue minha prática de comunicação
de alertar nossa comunidade da BPS quando tivemos um teste positivo de funcionário.

Plano de Aprendizagem BPS
Nosso calendário escolar, conforme aprovado pelo Comitê Escolar, inclui cinco dias de mau tempo. O
Comissário da Educação renunciou aos requisitos de dias de folga desde que os distritos escolares usem
os cinco dias de mau tempo. Isso significa que o último dia de escola para BPS é 24 de junho de 2020. Na
semana passada, usamos quatro dos cinco dias inclementes (o primeiro dia inclemente do tempo foi 17
de outubro devido à tempestade do vento), o equivalente a quatro "dias de neve". Como tal, pedimos
que nossos funcionários usassem esses dias para cuidar de si mesmos e de seus entes queridos, pois
todos tentamos nos adaptar ao nosso novo normal. Quando começamos esta semana, estamos
lançando elementos de nosso plano de aprendizado de BPS.
Embora o governador Baker tenha indicado que as escolas estão fechadas até 7 de abril, é razoável
acreditar que nosso fechamento se estenderá além da data inicial. Embora os pais / responsáveis
possam estar cientes de que outros distritos lançaram extensos planos de aprendizado, nossa
preferência tem sido considerar as necessidades emocionais sociais de nossos alunos, famílias e
funcionários. As Escolas Públicas de Barnstable são um dos poucos distritos diretamente
impactado por um caso COVID-19 positivo, e nossa primeira prioridade foi atender ao bem-estar
emocional de nossa comunidade escolar. Para priorizar a conexão social e relacional, estamos adotando
uma abordagem gradual à medida que implementamos nosso plano de aprendizado BPS. É importante
observar que estamos seguindo as orientações do Comissário da Educação de que oferecemos
oportunidades de aprendizado enriquecedoras e evitamos tentar replicar nossas salas de aula online.
Nossa primeira ordem de negócios em nosso plano de aprendizado é garantir a equidade e o acesso.
Prevemos nosso plano de aprendizado em três fases:
•

•

•

Fase 1 - Foco na equidade do acesso à tecnologia para alunos e funcionários da BPS. Nosso
fechamento da escola e subsequente distanciamento físico significa que precisaremos nos
conectar com nossos alunos, famílias e outros através da tecnologia.
Fase 2 - Identificar e organizar recursos para as famílias das BPS que sejam equitativamente
acessíveis e que ofereçam aos alunos oportunidades de enriquecimento. As atividades de
enriquecimento oferecem oportunidades para estabelecer rituais e rotinas de aprendizado em
casa. No entanto, elas são chamadas de atividades de enriquecimento, porque não podemos
esperar que nossos pais / responsáveis pelas BPS ensinam seus filhos em casa. Além disso, as
orientações estaduais e federais indicaram que as escolas públicas de ensino fundamental e
médio não devem tentar criar "escolas virtuais".
Fase 3 - Comece a implementar o aprendizado remoto para os alunos das BPS com
envolvimento direto do educador para ajudar os alunos a continuar aprendendo enquanto as
escolas estão fechadas.

Fase 1 - Acesso eqüitativo à tecnologia
Esta semana começará a primeira fase do nosso plano de aprendizado. Como parte dessa primeira
etapa, estamos nos concentrando na equidade do acesso à tecnologia. Para esse fim, estamos
pesquisando se famílias com alunos do kindergarden até a 7ª série para identificar quem tem e não tem
acesso à tecnologia. Com base nas necessidades individuais dos alunos, distribuiremos os Chromebooks
das escolas dia 26 e 27 de março, com a distribuição do BCIS no dia 31 de março. (Não estamos
perguntando aos estudantes da BHS, pois eles já possuem a tecnologia 1: 1.)
Fase 2 - Recursos de enriquecimento
Devido aos esforços do subcomitê de ensino e aprendizagem da BPS, lançamos recentemente nossa
página de recursos para estudantes / família
(https://www.barnstable.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4878), focada em fornecer aos alunos e
as famílias acesso a oportunidades de aprendizado ricas e envolventes. Esta página da web é um
trabalho em andamento e nosso subcomitê de ensino e aprendizado será adicionado na próxima
semana, aproximadamente, incluindo outros recursos de apoio e informações à família. Ajude-nos a
espalhar a palavra compartilhando a página!
Fase 3 - Aprendizagem remota para estudantes da BPS
Os coordenadores e diretores de ensino e aprendizagem têm procurado a equipe para coletar as
próxima rodada de recursos a serem compartilhados através da página da web. Essas informações serão
sintetizadas e organizadas pelos coordenadores / diretores para serem compartilhadas no final desta
semana. Também estamos planejando o fechamento das escolas a longo prazo, o que significa que será
necessário o envolvimento direto do educador para ajudar os alunos a continuar aprendendo enquanto
as escolas estão fechadas. Forneceremos uma atualização à medida que planos e expectativas de
aprendizado remoto forem desenvolvidos em colaboração e, enquanto continuarmos a receber
orientação estadual e federal de agências educacionais.
Serviço de refeições e aviso de ficar em casa do governador Baker
Hoje, o governador Baker emitiu um aviso de ficar em casa. Aconselha-se os residentes a ficar em casa e
a evitar viagens e outras atividades desnecessárias durante esse período de duas semanas. Durante esse
período, o BPS continuará com os serviços de refeições publicados anteriormente em quatro locais das
escolas e nos pontos de ônibus, como um serviço essencial para a nossa comunidade. Nossos
funcionários do serviço de alimentação continuam com medidas de precaução, e nossas famílias e
estudantes têm sido ótimos em praticar o distanciamento físico em todos os locais.
Para encerrar, as famílias e os alunos podem esperar ouvir de seus diretores sobre o nosso plano de

aprendizagem das BPS, bem como outros assuntos relacionados à escola. Continue contatando o
director/a da escola ou a mim, se pudermos responder a perguntas ou se pudermos ajudá-lo de alguma
forma. Agradecemos sua paciência enquanto consideramos e planejamos o que nossa experiência de
fechamento de escola significa para nossos alunos, funcionários e famílias. E, acima de tudo, obrigado
por tudo o que você está fazendo para manter nossa comunidade saudável e resiliente.
Fiquem bem,
Dr. Meg Mayo-Brown, Superintendente das Escolas

