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8 de maio de 2020
Prezados Colegas e Famílias,
Como sempre, esperamos que você esteja bem. À medida que nos aproximamos do final do ano letivo de
2019-2020, eu queria compartilhar mais algumas atualizações. Os funcionários distritais concluíram
recentemente uma comparação entre nosso Plano de Aprendizado Remoto e as novas Diretrizes do
Comissário para os distritos. É com prazer que informamos que encontramos uma correspondência muito
próxima. Identificamos um ou dois padrões e um par de níveis de séries que os professores enfatizarão em
suas atividades de aprendizado publicadas nas próximas semanas. Continuamos a incentivá-lo a ajudar
seus filhos a se envolverem com os professores e a completar suas tarefas na medida do possível. Não
hesite em entrar em contato com o professor de seu filho para obter assistência ou apoio e continue
priorizando o bem-estar de sua família.
Notas
As notas do segundo semestre serão dadas como “competência cumprida” ou “ainda não cumpriram competência”.
Os alunos que concluírem com êxito 60% do trabalho atribuído pelo plano de Aprendizagem Remota receberão
como competência cumprida. Se você não tiver certeza do progresso do seu filho, verifique com o professor.
As últimas tarefas para os alunos do 12° ano serão postadas no site na sexta-feira, 29 de maio, com conclusão
prevista até sexta-feira, 5 de junho. Os alunos do 12° ano podem continuar a enviar trabalhos para atingir a marca de
60% de conclusão bem-sucedida até terça-feira, 16 de junho.
Para todas as outras séries, as últimas tarefas serão publicadas na sexta-feira, 5 de junho, com conclusão esperada até
sexta-feira, 12 de junho. Esses alunos poderão continuar enviando trabalhos até terça-feira, 16 de junho, para atingir
a marca de 60% de conclusão bem-sucedida.
Os professores usarão os dias 17 e 18 de junho para finalizar as notas e os relatórios. Os boletins serão enviados para
casa na semana de 23 de junho.

Eventos de Final de Ano
Diretores e professores estão trabalhando em tributos em vídeo para celebrar os alunos, como normalmente fariam
pessoalmente. Isso inclui cerimônias de mudança para a 5ª e 8ª séries, aspirantes ao Middle School, bolsas de
estudos para Seniors e Prêmios Acadêmicos, Prêmios Underclassmen e Prêmios Esportivos. Os vídeos serão
exibidos na Revere TV, bem como no canal do Comitê Escolar no YouTube e no site do RPS.
As apresentações do Junior Book Awards e do Colella Awards serão planejadas para o outono, quando esperamos
nos encontrar pessoalmente novamente.
Os alunos da turma de 2020 votaram para planejar um evento de graduação presencial, provavelmente ainda
observando o distanciamento pessoal, possivelmente entre meados e o final de agosto. Estamos trabalhando com os
oficiais da classe em detalhes. Dr. Perella e Magno compartilharão detalhes quando estiverem definidos.

Itens Pessoais
Estamos trabalhando em planos para que funcionários e alunos voltem à escola para pegar itens pessoais assim que o
governador suspender o pedido de estadia em casa. Prevemos que isso aconteça no final de maio. Aguarde uma
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notificação do seu diretor com detalhes sobre isso. Se houver algo que você precise urgentemente, entre em contato
com ele.
A programação para os seniors buscarem chapéus, togas e anuários será planejada para ser combinada com a coleta
de itens pessoais nos armários. Também é esperado que eles deixem seus Chromebooks nesse momento.

Programas de Verão e além
Ainda não sabemos ao certo que tipo de programação poderemos ofertar durante o verão e como será o próximo ano
letivo. Para nos preparar, estamos começando a pensar em diferentes modelos, incluindo mais aprendizado remoto e
combinações de aulas remotas e presenciais. Quando tivermos mais informações sobre como poderemos nos reunir,
planejaremos um evento de compartilhamento de idéias e informações para que possamos ouvir a opinião dos pais,
alunos e professores. Prevemos que isso será no final de junho. Se descobrirmos que podemos voltar aos modelos
típicos de aprendizado, informaremos imediatamente.

Recursos
No momento, a situação financeira do estado não é muito boa. Entendemos que qualquer dificuldade financeira no
nível estadual terá um impacto negativo no financiamento da escola. Estamos observando isso com cuidado e
trabalhando com nossos oficiais eleitos para fazer o melhor possível na preservação das finanças.
Um ponto para pais de crianças da Hill School, da Whelan School e da Garfield Middle School é a possibilidade de
que nossos subsídios para Tempo de Aprendizagem Expandida (ELT) não sejam financiadas no próximo ano. A
redução ou eliminação das bolsas ELY significará que nossas escolas ELT retornarão a horários semelhantes aos de
outras escolas de ensino fundamental e médio do distrito. Não saberemos disso com certeza até que o orçamento do
estado seja liberado, mas desejamos avisar os pais com antecedência, desde que o término das aulas e períodos fora
da escola mais cedo podem afetar suas rotinas de cuidado infantil.

Serviços Alimentícios
Continuaremos a oferecer café da manhã e almoço para retirada na Beachmont e High School às segundas e sextasfeiras, das 10h30 às 12h30. Se você não conseguir comparecer devido a dificuldades significativas, pode se registrar
para entrega no site da RPS, www.revereps.org. Como temos voluntários limitados para realizar as entregas,
solicitamos que você solicite esse serviço apenas se não puder pegar as refeições.

Recursos da Cidade
É mais importante agora do que nunca que escolas e famílias trabalhem juntas para ajudar as crianças com tudo o
que precisam. Se sua família precisar de assistência - incluindo alimentos, suporte, remédios adicionais, ligue para
Revere 311 de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 18:00, ou à linha direta do Massachusetts 211, disponível 24 horas
por dia e em vários idiomas.
A cidade também abriga uma série de serviços de apoio, incluindo mercados improvisados de produtos frescos e
laticínios por toda a cidade, bancos de alimentos e refeições na Rumney Marsh Academy e programas de
distribuição de máscaras/luvas. Outros recursos disponíveis incluem fraldas e fórmula para bebês, máscaras e
entrega de alimentos, se você ou alguém da sua família for positivo para o Covid-19. Você pode encontrar mais
informações sobre esses suprimentos e serviços no site sobre COVID da cidade neste link: https://www.revere.org/
coronavirus.
Se você ou alguém da sua família apresentar novos sintomas do Covid-19, ligue para 3-1-1 (781-286-8311) para
receber orientação.
Para encerrar, quero reiterar que a coisa mais importante a se fazer é cuidar de si e de sua família. Estamos aqui para
apoiá-lo e avançar também. Onde seu filho estiver academicamente no dia 18 de junho, trabalharemos com você
para levá-lo desse ponto adiante juntos.

Fique bem,
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