
 LOWELL PUBLIC SCHOOLS 
Gabinetes da Administração Central Henry J. Mroz 

155 Merrimack Street 
Lowell, MA 01852 

 

 

 
17 de Abril de 2020 

 
Caras Famílias da Lowell Public Schools, 
 
Esperamos que você e os seus entes queridos estejam seguros e de boa saúde durante este período 
difícil. Estamos prestes a entrar na nossa 6ª semana de encerramento escolar devido à pandemia da 
COVID-19. Em circunstâncias normais, estaríamos a preparar-nos para as férias de Abril - antecipando 
uma viagem em família, acompanhar a Maratona de Boston ou simplesmente a desfrutar de algum 
descanso e descontração. Infelizmente, estas estão longe de serem circunstâncias normais. Dadas as 
muitas perturbações que as nossas famílias já enfrentaram durante esta situação, tomámos a decisão 
de continuar o ensino à distância na próxima semana, para assegurar a tão necessária continuidade de 
rotinas e padrões que muitos de vós estabeleceram para apoiar a aprendizagem em casa.  A 
recomendação de continuar a aprendizagem à distância durante as férias de Abril foi feita após consulta 
com muitas das partes interessadas, tendo a decisão sido aprovada na reunião do Comité Escolar do 
dia 15 de Abril. 
 
Na próxima Segunda-feira, 20 de Abril, é Dia dos Patriotas, que é feriado estatal e continuará a ser 
considerado como um "dia de folga" da escola. Por isso, todas as escolas e gabinetes distritais estarão 
fechados na Segunda-feira. A aprendizagem à distância continuará durante o resto da próxima semana, 
de Terça a Sexta-feira (21-24 de Abril). Uma lista completa dos locais e horários do nosso serviço de 
refeições pode ser encontrada no site do distrito. 
 
Na Segunda-feira, 6 de Abril, mudámos o nosso programa educacional de atividades opcionais de 
aprendizagem em casa para um plano de aprendizagem à distância que inclui tarefas obrigatórias que 
serão classificadas e registadas nos boletins escolares. O nosso sistema de classificação seguirá a 
recomendação do Departamento de Ensino Primário e Secundário de Massachusetts (DESE, na sua 
sigla em Inglês) de converter para um sistema de "crédito/sem crédito", em vez da tradicional escala de 
0 a 100. Reconhecemos, nomeadamente ao nível do ensino secundário, que ao passarmos para um 
sistema de classificação por crédito/não crédito, teremos de abordar questões relacionadas com o 
cálculo da média de notas (GPA, na sua sigla em Inglês), que determina o quadro de honra, a 
elegibilidade para programas avançados e certas bolsas de estudo e a elegibilidade para participar em 
atividades estudantis como o atletismo, para além de outros programas escolares. Continuaremos a 
mantê-los atualizados à medida que as acomodações forem realizadas para tratar estas questões 
relacionadas com a GPA.    
 
Durante este período de aprendizagem à distância, solicitamos aos alunos que se empenhem numa 
aprendizagem intencional e produtiva durante aproximadamente metade da duração de um dia escolar 
normal (3 a 3,5 horas). Isto será conseguido através de uma combinação de atividades dirigidas por 
professores e por alunos independentes. Os planos e recomendações de aprendizagem específicos 
para cada nível de escolaridade estão publicados no site do distrito. As nossas escolas têm estado em 
contacto com as famílias durante a implementação da aprendizagem à distância. Caso não tenham 
estado em contacto com a vossa escola, por favor telefonem diretamente para a vossa escola e 
assegurem-se de que as vossas informações de contacto estão atualizadas.    
 



Reconhecemos que a aprendizagem à distância não pode replicar o dia escolar tradicional, mas 
continuamos empenhados em proporcionar experiências de aprendizagem significativas a todos os 
alunos da LPS, através de formas capazes de incutir um grande orgulho em toda a comunidade de 
Lowell. Os professores, líderes escolares e funcionários de cada uma das nossas escolas têm a minha 
contínua gratidão, assim como os pais e familiares que estão a apoiar os nossos alunos nestas 
circunstâncias tão difíceis. 
 
Os nossos funcionários escolares continuam a contactar as famílias para determinar o acesso de cada 
criança à Internet e aos dispositivos tecnológicos necessários para participar no programa de 
aprendizagem à distância. Por favor, contactem a vossa escola se tiverem perguntas relacionadas com 
as vossas necessidades de aprendizagem à distância, tais como o acesso a um dispositivo ou à Internet. 
   
Mais alguns itens de nota encontram-se indicados abaixo e continuaremos a fornecer-vos atualizações 
à medida que novas informações se tornem disponíveis: 
 

• O DESE anunciou que os requisitos do Sistema de Avaliação Compreensiva de Massachusetts 
(MCAS, na sua sigla em Inglês) foram dispensados para o ano letivo de 2019-2020. Isto significa 
que os nossos alunos do 3º ao 10º ano não farão os testes padrão estatais que estavam 
programados para serem administrados nesta Primavera. Adicionalmente, os requisitos de 
competência para o ensino secundário com base nos resultados do MCAS podem ser 
modificados ou dispensados este ano.        

 
• A graduação do ensino secundário está atualmente prevista no calendário escolar de 2019-2020 

para 3 de Junho. Com a atual situação em curso, o dia 24 de Junho foi identificado como uma 
possível data de contingência. A liderança da Lowell High School está também a reunir-se com 
os responsáveis das turmas para determinar as datas de contingência e os planos para o baile 
de finalistas.           

 
• Os períodos de inscrição na pré-escola e no jardim de infância foram protelados e o Gabinete de 

Recursos das Famílias está atualmente a explorar formas de retomar a inscrição da forma mais 
segura e eficiente possível. Fornecer-vos-emos mais pormenores assim que as novas datas de 
inscrição estiverem definidas.   

 
Continuaremos a estar aqui para vós durante este período difícil e continuaremos a manter-vos 
atualizados ao longo de toda esta situação. Entretanto, se necessitarem de mais assistência, poderão 
ligar para a linha telefónica principal da vossa escola ou para o Centro de Recursos das Famílias através 
do número 978-674-4321.  Poderão também enviar a vossa pergunta ou pedido através do formulário 
online: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Md1leOCZiQ2bi2enmSvUXvROSnPVDPTIs9nmIdFPq3
wl5Q/viewform 
 
Mantenham-se de boa-saúde e seguros. 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
 
Dr. Joel D. Boyd  
Superintendente das Escolas 
 


