Dianne K. Kelly, Ed.D.
Superintendent of Schools
dkelly@reverek12.org
@rps_super
P: 781-286-8226
F: 781-286-8221
101 School Street, Revere MA 02151

25 de Junho, 2020
Prezados Colegas e Famílias,
Hoje, o escritório do governador Baker e o Departamento de Ensino Fundamental e Médio divulgaram suas orientações
iniciais sobre a reabertura de escolas neste Outono. Parabenizamos o nível de atenção e cuidado adotado no desenvolvimento
desta orientação e compartilhamos sua meta de retornar com segurança o maior número possível de alunos para os ambientes
escolares e aulas presenciais, a fim de melhor atender aos interesses e necessidades acadêmicas, sociais e emocionais dos
alunos. Também parabenizamos a atenção do Comissário para a necessidade de fundos adicionais.
Nos próximos dias, revisaremos as orientações para começar a entender como isso afeta o que podemos fazer em Revere.
Também reconhecemos que essas diretrizes iniciais não abordam todos os tópicos e que haverá orientações adicionais ao
longo do verão. O documento completo pode ser encontrado em http://www.doe.mass.edu/covid19/return-toschool/guidance.docx, porém aqui estão alguns componentes principais:





A pesquisa médica atual apoia um seguro retorno presencial à escola – com medidas preventivas em vigor – já que
as taxas de infecção e transmissão são menores para crianças do que para adultos
As medidas preventivas incluem máscaras/revestimentos faciais, distanciamento físico, lavagem das mãos e
limpeza de superfícies frequentemente tocadas
Máscaras/coberturas faciais serão necessárias para todos os alunos do 2º ano e acima, como também para todos os
adultos; as mesmas medidas são recomendadas para os alunos do 1º ano e séries abaixo
Com base na pesquisa médica atual e em conjunto com outras medidas preventivas, foi estabelecida uma distância
física mínima de três pés

Os distritos precisarão desenvolver três planos separados - um para retornar à instrução presencial completa com requisitos de
segurança, um para aprendizado remoto completo, e outro para aprendizado híbrido que combina aprendizagem presencial e
remota. Com base na situação médica atual, a expectativa hoje é que os alunos retornem à instrução presencial completa em
Setembro; no entanto, isso está sujeito a alterações com base na forma como a situação médica se desenvolve.
Reconhecemos que é provável que haja mais perguntas do que respostas neste momento, e continuaremos a nos comunicar
com vocês nas próximas semanas e meses. Também encorajamos você a ler o documento completo em
http://www.doe.mass.edu/covid19/return-to-school/guidance.docx, e caso você tenha perguntas, favor enviá-las para o nosso
endereço de e-mail dedicado à isto: 2020reopen@reverek12.org

Reunimos uma grande quantidade de feedback de pais e professores em nossa Prefeitura Virtual na Terça-Feira.
Compartilharemos um resumo dessa reunião e coletaremos mais informações através de nossas pesquisas de pais e
funcionários sobre o retorno à escola que serão enviadas por e-mail na semana de 6 de Julho. Por favor, esteja atento a esta
enquete e complete a pesquisa para nos ajudar com o planejamento. Também procuraremos pais, funcionários e alunos para
atuar em nossas equipes de Planejamento e Implementação, conforme descrito na orientação do comissário. Se você estiver
interessado nesse trabalho, envie um e-mail com seu nome, relacionamento com o departamento escolar (pai, professor,
zelador, aluno, etc.) e qual parte do trabalho você gostaria de ajudar (veja a página 16 da Orientação de Reabertura) para
2020reopen@reverek12.org
For up-to-date information regarding the 2019 novel Coronavirus, please visit the DPH COVID-19 web site at
www.mass.gov/2019coronavirus Or the CDC website at www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

Obrigado por sua paciência e compreensão e fique bem,
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