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06 de abril, 2020 
 

Caras Famílias das Escolas Públicas de Lowell, 
 
Espero que esta carta encontre você e seus entes queridos em segurança e bem durante este período 
difícil. Como você está ciente, as escolas em Massachusetts estão programadas para serem fechadas até 
4 de maio de 2020. Embora seja necessário para a segurança de nossas comunidades, esse aviso 
estendido de fechamento e permanência em casa, interrompeu nossas rotinas diárias e modo de vida. 
Muitos de vocês estão lidando com novas responsabilidades. Sentimos por você e temos plena 
consciência das dificuldades que esta situação sem precedentes criou para a nossa comunidade. 
 
Como o fechamento das escolas em Massachusetts passou de curto para longo prazo, as Escolas 
Públicas de Lowell também transferiram o plano de aprendizado remoto, de uma atividade opcional de 
enriquecimento, para trabalho escolar obrigatório, seguindo as últimas diretrizes do estado. Embora nada 
possa substituir a interação diária que os professores têm com os alunos, estamos preparados para 
oferecer a nossos alunos uma experiência de aprendizado envolvente e significativa durante esse período 
fora da escola. 
 
Seguindo a orientação do Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts, 
começaremos a implementar o seguinte programa de aprendizado remoto a partir desta semana. Os 
professores do seu filho estarão entrando em contato com você para orientá-lo nesse processo e fornecer 
detalhes mais específicos com base nas necessidades individuais de aprendizagem do seu filho.  
 

● Pedimos aos alunos que se envolvam em aprendizado significativo e produtivo por 
aproximadamente metade da duração de um dia escolar regular (3 a 3,5 horas). 

 
● O aprendizado em todos os níveis de escolaridade ocorrerá por meio de uma combinação de 

aprendizado orientado pelo educador e aprendizagem auto-dirigida do aluno.  
 

➢ Dada a natureza de seus cursos, os alunos do ensino médio continuarão aprendendo o 
conteúdo descrito em cada programa do curso. 

➢ Os alunos da pré-escola até a 8ª série reforçarão as habilidades e conceitos aprendidos que 
possuem bem como participarão de novas experiências baseadas em projetos e 
aprendizado on-line com base em suas necessidades de aprendizagem. 

➢ Para alunos do ensino médio e do ensino secundário, os professores direcionarão o 
aprendizado do aluno com base no currículo on-line fornecido pelo distrito, complementado 
com vídeos e / ou outros materiais, conforme necessário. 

➢ Nossos alunos do ensino fundamental se concentrarão em participar da aprendizagem 
baseada em projetos e atribuições que reforçam o conhecimento e as habilidades que eles 
já adquiriram ao longo do ano escolar. 

 
 

Para estudantes que recebem serviços de educação especial, professores e presidentes de 
equipes de avaliação farão contato com estudantes com Planos Educacionais Individualizados 
(IEPs), enquanto eles continuam trabalhando para desenvolver um plano de ensino `a distância 
temporário que apoiará as necessidades individuais de cada criança durante este fechamento 
temporário. 



 
➢ Esse plano NÃO altera os serviços atuais ou a configuração educacional de seu filho, e o 

IEP atual de seu filho permanecerá em vigor quando a escola voltar à sessão regular. 
➢ Este plano abordará apenas as atuais acomodações temporárias `a distância, modificações, 

serviços relacionados e serviços acadêmicos para apoiar o aluno durante esse fechamento 
temporário. 

➢ Informações adicionais serão fornecidas no site de educação especial para abordar as 
reuniões da equipe do IEP, avaliações e recursos dos alunos. 

➢ Sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe administrativa do Departamento de 
Educação Especial se tiver mais perguntas, ligando para 978-674-2080 ou visite o site da 
educação especial: https://www.lowell.k12.ma.us/domain/92 
 
 

● Para os alunos identificados para os serviços de aprendizagem de inglês, os professores entrarão 
em contato com os estudantes para determinar apoios diferenciados com base no nível de Inglês 
de cada aluno. 

Ø Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com a Dra. Phala 
Chea, Coordenadora do Programa de Ensino da Língua Inglesa, no 
pchea@lowell.k12.ma.us ou no  978-674-2109. 

  
● Os funcionários da escola estão pesquisando famílias para determinar o acesso de cada uma à 

Internet e os dispositivos necessários para participar do aprendizado on-line.  
➢ A distribuição do Chromebook quase chegou à conclusão no ensino médio. 
➢ As escolas de ensino fundamental e médio têm começado a se engajar no processo de 

distribuição do Chromebook, que deverá ser concluído no final desta semana. Logo depois, 
o distrito fará a transição para o desenvolvimento de um processo de avaliação e 
distribuição para os alunos do ensino fundamental. 

➢ Esses Chromebooks são emprestados do distrito e os alunos serão responsáveis por 
devolvê-los nas mesmas condições em que foram recebidos. 

➢ As escolas estão contactando diretamente alunos e famílias para determinar a necessidade 
de cada família e agendar um horário para adquirir o Chromebook. 

 
Os boletins para alunos do ensino fundamental serão enviados no final desta semana, alinhados com o 
cronograma regular de distribuição dos boletins do ensino fundamental. Os agendamentos dos boletins do 
ensino médio e do ensino secundário estão sendo revisados, e mais informações serão fornecidas aos 
alunos e famílias à medida que nos aproximamos do cronograma regular da distribuição dos boletins do 
ensino médio. 
 
Esperamos que haja muitas perguntas durante a transição para esse plano de aprendizado remoto na 
próxima semana. A escola de seu filho o guiará por esse processo e apoiará o seu aprendizado durante o 
fechamento. Os endereços de e-mail da equipe estarão disponíveis no site de cada escola. Você também 
pode ligar para a linha telefônica principal da sua escola ou para o Centro de Recursos da Família, 978-
674-4321, para obter mais assistência. Ou você pode enviar sua pergunta ou solicitação através do 
formulário on-line: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Md1leOCZiQ2bi2enmSvUXvROSnPVDPTIs9nmIdFPq3wl
5Q/viewform 
 
   
Por enquanto, existem extensas oportunidades opcionais de enriquecimento para nossos alunos, 
localizadas na seção “Aprendendo em casa” do nosso site. E novos pacotes de enriquecimento 
continuarão disponíveis na quarta e quinta-feira de cada semana. 
 
Gostaríamos também de lembrá-lo de que você pode aproveitar nosso serviço de refeições instantâneas. A 
partir de segunda-feira, 6 de abril, o serviço de refeições será estendido para 3 locais adicionais, para um 
total de 11 locais durante os dias da semana, quando a escola estiver fechada. Além de pegar o almoço 



desse dia, você também poderá  pegar o café da manhã para a manhã seguinte. Às sextas-feiras, teremos 
refeições disponíveis para levar para casa no fim de semana também. Por favor, visite o site do distrito 
para obter detalhes completos: https://www.lowell.k12.ma.us/Page/3776. Graças à nossa parceria com o 
Catie's Closet, também poderemos fornecer alguns artigos de toalete em diferentes locais de almoço. 
Avisaremos quando esses suprimentos estarão disponíveis em um local perto de você. 
 
Para encerrar, pedimos que você continue bem e fique seguro. Nossa comunidade continuará a se reunir 
nas próximas semanas. Durante esse período difícil, como sempre fazemos, avançaremos juntos e 
apoiaremos uns aos outros como um distrito, uma comunidade e uma Lowell.  
 
 
Sinceramente,  
 
 
 
 
Dr. Joel D. Boyd  
Superintendente das Escolas 
 
 
 
 
 


