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5 de junho de 2020
Prezados Colegas e Famílias,
É difícil acreditar que o final de nosso ano letivo 2019-2020 esteja se aproximando rapidamente, com
menos de duas semanas restantes. Em minha última carta, eu não imaginava que nossas vidas ficariam
ainda mais tumultuadas. Se você ainda não teve a chance de ler a declaração conjunta do Prefeito Arrigo,
do Chefe Bright, do Chefe Guido e minha, pode encontrá-la em nosso site: www.reverek12.org. Qualquer
estudante ou família que precise de ajuda para processar o assassinato de Floyd ou a agitação resultante
em nosso país deve procurar o diretor, o assistente principal ou o assistente social da escola que possa
conectá-los à apoios. Oro para que todos possamos trabalhar juntos e usar esse momento como porta de
entrada para uma comunidade mais forte, mais unida, mais amorosa e anti-racista. Os links a seguir têm
recursos para conversar com crianças sobre racismo:
https://www.nationalgeographic.com/family/in-the-news/talking-about-race/
https://www.apa.org/pubs/magination/pdf/441B228-additional-resources.pdf
https://www.embracerace.org/assets/embraceracetipsenglish-(2).pdf
Embora agora seja difícil se concentrar em assuntos usuais, aqui estão algumas informações sobre os
próximos eventos:
Notas
As últimas tarefas para seniors foram publicadas na sexta-feira, 31 de maio. Elas devem ser concluídas
agora. Os alunos que precisam de mais tempo para finalizar seu trabalho devem entrar em contato com os
professores. O último dia para o envio de trabalhos é terça-feira, 16 de junho.
As tarefas finais para todos os outros alunos foram publicadas hoje. Elas devem ser concluídas na
próxima semana e seu último dia para enviar trabalhos também é terça-feira, 16 de junho.
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 22 de junho.
Graduação
Continuamos a trabalhar com os alunos para definir uma cerimônia de formatura presencial em meados
de agosto. À medida que tentamos honrar as preferências de nossos alunos, o local e a presença de
convidados são nossos maiores desafios. Estamos priorizando o distanciamento social eficaz para garantir
a segurança dos participantes. Provavelmente, cada graduado poderá ter apenas dois convidados
presentes. Garantiremos que o evento seja transmitido ao vivo para que outros entes queridos possam
assistir em casa. Continuamos a trabalhar com os oficiais de classe sobre os detalhes. Dr. Perella e Magno
compartilharão os detalhes quando forem certos. Seguiremos as diretrizes estaduais divulgadas pelo
Departamento de Saúde Pública, que você pode encontrar aqui:
Para obter informações atualizadas sobre o novo Coronavírus de 2019, visite o site DPH COVID-19 em
www.mass.gov/2019coronavirus Ou no site do CDC em www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

https://mailchi.mp/doe.mass.edu/commissioners-weekly-update-5-26-20-board-recap-return-to-schoolworking-group-celebrating-the-class-of-2020?e=583fc2bc03#celebrating
Itens Pessoais
Você deveria ter recebido uma notificação do diretor do seu filho sobre a recuperação de itens pessoais.
Entre em contato com o diretor, se você não tiver.
Materias de Arte
Pedimos alguns materiais de arte para os alunos que demoraram mais do que o planejado. Embora não
tenhamos sido capazes de incorporá-los às nossas aulas de primavera, esperamos que os alunos ainda
possam se beneficiar usando-os para desenvolver sua expressão artística durante o verão. Bolsas
pequenas, incluindo um conjunto de tintas à base de água, pincel, lápis de cor, papel e tesoura seguras
estarão disponíveis nos locais de coleta de refeições na Beachmont e RHS na próxima semana e enquanto
durarem os estoques.
Chromebooks e iPads
Concluímos que é do melhor interesse dos alunos que retornarem às Escolas Públicas de Revere no
próximo ano manter os iPads e Chromebooks emprestados durante o verão. Por serem dispositivos
escolares, assim como os livros emprestados, as famílias serão responsáveis por seus cuidados. Os alunos
provavelmente precisarão deles no outono.
Os alunos da 12ª série devolverão seus Chromebooks, conforme orientação da equipe do RHS e Seacoast.
Para famílias de alunos das séries K-11, se você souber agora ou se decidir, durante o verão, que seu filho
não voltará para nossas escolas, entre em contato com o diretor sobre devolução dos dispositivos, para
que possamos liberar os registros acadêmicos.
Programas de verão
Estamos desenvolvendo programas de verão através do Escritório de Educação Especial e do
Departamento de Aprendizado de Inglês para começar remotamente em 6 de julho. Se conseguirmos
incluir programas de aprendizado presencial ou de desenvolvimento social presencial, os incorporaremos
aos programas no final do verão. Os departamentos de Educação Especial e Aprendizado de Inglês
entrarão em contato com as famílias que se qualificarem para esses programas até 18 de junho.
O Departamento de Recreação de Revere também está desenvolvendo a programação de acampamentos
de verão a ser realizada em várias escolas do distrito neste verão. Acompanhe para mais informações
sobre esses programas a serem postadas pelo Departamento de Recreação e no site da cidade de Revere.
Estamos no meio do processo de licitação exigido pelo Estado para que um parceiro supervisione nossos
programas de atendimento antes e depois da escola e no verão, atualmente administrados pela Alphabest.
Esperamos concluir esse processo em breve e procuraremos estruturar programas adicionais de assistência
de verão por meio do parceiro que vencer a licitação estadual. Enviaremos uma mensagem aos pais do
ensino fundamental por meio do Class Dojo com informações adicionais, uma vez definidas.
Serviços Alimentícios durante o verão
Em 15 de junho, passaremos do programa de refeições do “ano escolar” para o programa de refeições do
“verão”. As famílias que fizerem as refeições no dia 15 de junho receberão uma semana inteira de
refeições. Não haverá comida na sexta-feira, 19 de junho.
Na segunda-feira, 22 de junho, retomaremos nosso café da manhã e almoço típicos na Beachmont e High
School às segundas e quintas-feiras (observe a alteração para pegar às quintas-feiras em vez de sextasfeiras) das 10:30 às 12:30. Não poderemos mais oferecer serviços de entrega em domicílio para as
refeições de verão. Nossos Oficiais de Recursos Escolares e outros retomarão os programas de retirada de
refeições em Gibson Park, Oak Island Park e Hywood Street Park.
Para obter informações atualizadas sobre o novo Coronavírus de 2019, visite o site DPH COVID-19 em
www.mass.gov/2019coronavirus Ou no site do CDC em www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

Próximo Ano Letivo
Esperamos orientação do escritório do Comissário Riley na próxima semana sobre como os programas
presenciais, remotos e híbridos poderão ser no próximo ano. Trabalhamos com administradores e
professores para começar a pensar nos três tipos de modelos e identificar algumas necessidades para que
cada um seja bem-sucedido. Queremos saber mais informações dos pais, alunos e professor sobre
planejamento e capacidade. Temos dois "eventos" de escuta planejados nos quais esperamos que você
participe:
1) No dia 23 de junho, realizaremos uma reunião virtual da Prefeitura via Zoom. Para se registrar neste
evento, preencha o formulário do google neste link https://forms.gle/WFhvW4Fu9KmPSv137
dependendo da participação, podemos realizar vários eventos simultâneos.
2) Em 8 de julho, enviaremos uma pesquisa por e-mail para famílias e professores para coletar dados
sobre as preferências de retorno à escola. Usaremos esses dados para melhor informação do planejamento
para o ano letivo 2020-2021. Prometemos ser breves e pedimos que todas as famílias e professores
respondam para que possamos planejar com eficiência. Por favor, fique atento ao link. Quando esses
dados forem compilados, juntamente com as orientações e informações do estado e da prefeitura virtual
de 23 de junho, planejaremos outra prefeitura virtual para o final de julho para refinar nossos planos.
Cartões P-EBT
O Comissário Riley pediu que compartilhássemos o seguinte link com informações para famílias que
receberam cartões P-EBT. Se estiver com problemas para ativar o seu cartão, você pode encontrar
informações sobre como fazê-lo aqui: https://www.map-ebt.org/ . Shane Johnson em nosso Parent
Information Center de Revere também pode fornecer assistência. Você pode contactá-lo em
sjohnson@reverek12.org
COVID-19
Com o clima mais quente e o processo de reabertura do estado em andamento, entendemos que muitos
jovens e famílias estão passando mais tempo fora de suas casas e podem estar adotando uma abordagem
mais relaxada às orientações sobre distanciamento social, higiene das mãos e uso de máscaras. Pedimos
que você permaneça vigilante para nos ajudar a evitar uma segunda onda de casos em Revere. Ao tomar
decisões sobre possíveis exposições ao vírus, lembre-se de que os riscos à saúde relacionados ao
Covid-19 não foram alterados; que adultos com mais de 65 anos e aqueles com condições subjacentes
têm mais probabilidade de sofrer complicações graves; e que indivíduos assintomáticos podem transmitir
o vírus a outros indivíduos mais vulneráveis.
Recursos Municipais
Se sua família precisar de assistência ou tiver outras necessidades (exemplo: comida adicional, suporte,
remédio), ligue para o Revere 311, disponível de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 18h, ou a linha direta
do Massachusetts 211 , disponível 24 horas por dia e em vários idiomas.

Para encerrar, espero que você fique conectado a nós durante o verão. Embora esse seja o momento em
que nossa comunicação diminua, teremos um grande número de decisões a serem tomadas nos próximos
meses e precisaremos de sua opinião para garantir que tomemos decisões que atendam às necessidades do
maior número possível de alunos.
Fique bem,

Para obter informações atualizadas sobre o novo Coronavírus de 2019, visite o site DPH COVID-19 em
www.mass.gov/2019coronavirus Ou no site do CDC em www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

