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Prezadas famílias de alunos da escola BIS, 
 
No início deste ano letivo uma carta foi enviada aos lares de todas as famílias de alunos das 
escolas públicas de Barnstable, afirmando que nosso distrito adotou o protocolo de segurança 
ALICE como sistema de gerenciamento de emergências. Os funcionários da escola BIS 
começaram o treinamento do protocolo de segurança ALICE no decorrer do verão passado e 
tem continuado o treinamento durante os dias de desenvolvimento profissional neste outono. 
Os funcionários já receberam as informações e fundamentação baseada no protocolo ALICE. 
Posteriormente, eles participaram em simulações para revisar suas respostas de emergência 
em relação a várias situações e cenários apresentados a eles. Neste exato momento estamos 
preparados para apresentar essas informações a respeito do programa ALICE para nossos 
estudantes. Nesta Quarta-feira, durante o bloco de estudos intitulado Connection Block, os 
alunos serão apresentados ao programa. Não iremos realizar nenhum treinamento ou 
simulação nesta Quarta-feira, portanto os alunos somente serão informados. Levando em 
consideração que está ocorrendo uma mudança do velho protocolo de segurança intitulado 
Lockdown para o novo sistema ALICE, é importante que nossos estudantes comecem a se 
conscientizar a respeito desta nova abordagem. Todos os alunos da escola BIS receberão 
informações apresentadas por seus professores do bloco Connection Block, a qual inclui  o 
professor (a) da sala de homeroom e outro funcionário escolar já familiarizado (a) com os 
alunos. A expectativa é de continuar preparando os alunos para o novo protocolo de respostas 
emergenciais através de múltiplas sessões de treinamento que eventualmente irão incluir 
treinamento e simulações. Informações a respeito do protocolo de segurança ALICE estarão 
disponíveis nos dias de reuniões entre pais e professores. O material informativo do protocolo 
ALICE será postado na página online da escola após a lição de Quarta-feira.   
 
Atenciosamente, 
 
 
James Anderson   


