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23 de março de 2020
Prezados Colegas e Famílias,
Abaixo, encontram-se várias atualizações de nossa programação durante o fechamento da escola devido ao
COVID19.
Serviços alimentícios:
À luz do pedido do Governador de que mais pessoas fiquem em casa, reduziremos nosso horário e dias de
distribuição de café da manhã e almoço.
Amanhã, terça-feira, 24/3/20, o programa será executado como tem sido até o momento.
A partir desta quarta-feira, 25/3/20, as horas serão reduzidas para 10:30h - 12:30h. Também começaremos
a fornecer refeições para vários dias em cada horário de distribuição e as mesmas acontecerão apenas às
segundas, quartas e sextas-feiras. Na quarta-feira, as crianças buscarão 4 refeições (2 cafés da manhã e 2
almoços) para durar até quinta-feira. Na sexta-feira, eles buscarão 6 refeições (3 cafés da manhã e 3
almoços) para durar até domingo. E a partir da próxima segunda-feira, 30/3/20, eles receberão 4 refeições
(2 cafés da manhã e 2 almoços) para durar até terça-feira.
Os locais para retirada em cada prédio ainda são:
Beachmont, Garfield, Rumney Marsh e Seacoast: Portas da Frente da escola
Paul Revere, Susan B. Anthony e Whelan: Portas no estacionamento traseiro, perto da lanchonete
Hill: Entrada traseira da lanchonete, perto do Estádio
Lincoln: Entrada inferior, perto da cafeteria
High School: Portas próximas à Delegacia (após a doca de carregamento)
Nas localizações distantes os horários ainda serão:
Point of Pines aproximadamente 10h – 10:45h no Gibson Park
Oak Island aproximadamente 10:50h – 11:35h no Oak Island Park
North Revere 10h – 10:45h no Hywood Street Park

Currículos:
Os materiais de aprendizagem estão prontos para os alunos e podem ser acessados no site da RPS, em
www.reverek12.org Clique na guia "COVID19 - Oportunidades Externas de Aprendizado" e selecione a
escola do seu filho. Não hesite em entrar em contato com o professor, diretor-assistente ou diretor de seu
filho se precisar de ajuda para acessar os materiais.
Bem-estar Sócio-Emocional
Para obter informações atualizadas sobre o novo Coronavírus de 2019, visite o site DPH COVID-19 em
www.mass.gov/2019coronavirus Ou o site do CDC em www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

Alguns funcionários, como assistentes sociais, conselheiros e outros, publicaram horários em que estão
disponíveis no Google Hangout, além de estarem, é claro, disponíveis por e-mail. Você pode encontrar as
informações de contato para cada escola na página "COVID19 - Oportunidades Externas de Aprendizado".
Muitas crianças estão cada vez mais preocupadas com a incerteza desse período, em ficar longe da escola
e sentir falta dos amigos. Não hesite em entrar em contato com um conselheiro ou administrador da escola
se precisar de assistência para ajudar seu filho nesse período ou se ele precisar de auxílio para lidar com a
situação. Se desejar, consulte essas informações também da professora assistente de pediatria da Escola de
Medicina da Universidade de Boston, Maria Trozzi, M.Ed: http://www.reverek12.org/for_parents
Cronograma:
A partir de quarta-feira, 25 de março de 2020, reduziremos ainda mais nossa equipe e horas. Os edifícios
estarão abertos de 9h às 14h apenas às segundas, quartas e sextas-feiras. Você ainda poderá ligar ou enviar
um e-mail para a escola de seu filho se tiver dúvidas ou preocupações e incentivamos que faça isso.
Retorno à escola:
Embora não haja aviso oficial, parece improvável que retornemos à escola em 6 de abril. Uma
teleconferência com os superintendentes e o Comissário Riley no final desta semana pode lançar luz sobre
diferentes possibilidades, as quais compartilharei assim que mais for determinado. No momento, tudo está
muito no ar. Começamos a discutir assuntos como graduação, promoção de série e como atribuir crédito
por trabalho concluído (se for possível); e como tais podem acontecer em dois cenários - primeiro, se
voltarmos para a escola e segundo, se não. Traremos mais a seguir.
Testes para Advanced Placement:
O College Board está tomando providências para que os alunos façam seus exames de AP on-line, em casa.
A maioria dos estudantes já entrou em contato com os professores de AP e tem planos de estudo. Qualquer
aluno que optar por não fazer o(s) exame(s) receberá um reembolso total se já tiver pago a taxa do mesmo.
Outros podem pagar suas taxas agendando um horário para entrega com Sra. Finn ou Dr. Perella. O College
Board declara que mais informações sobre testes e datas serão fornecidas em 3 de abril. Enquanto isso,
você
pode
acessar
gratuitamente
trabalho
e
informações
do
AP
aqui:
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates
Seleções de Cursos Estudantis para 2020-2021:
Dr. Perella trabalhará com os alunos da RHS para desenvolver uma pesquisa através da qual os alunos de
cada escola secundária (High Schools e Middle Schools) possam identificar os cursos eletivos desejados.
Usaremos os resultados da pesquisa para fazer o maior número possível de ajustes nas ofertas. Quando
estiver concluído, começaremos a trabalhar com os alunos para finalizar suas solicitações de curso para o
próximo ano, para que então possamos começar o planejamento como faríamos normalmente nessa época.

Mais uma vez, agradecemos sua ajuda e apoio. Apreciamos sua paciência enquanto navegamos nesses
tempos imprevisíveis e perturbadores.

Para obter informações atualizadas sobre o novo Coronavírus de 2019, visite o site DPH COVID-19 em
www.mass.gov/2019coronavirus Ou o site do CDC em www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

