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9 de Outubro de 2020 
Caras Famílias da Lowell Public Schools, 
 
Na quarta-feira, partilhámos convosco os últimos números relativos ao relatório semanal do painel COVID-
19 do estado e como o número de casos da COVID-19 aqui em Lowell continua a aumentar. De acordo 
com a atualização desta Quarta-feira, a taxa média diária de casos de Lowell por 100.000 residentes é de 
16.3, acima dos 10.9 da semana passada. Isto coloca Lowell na categoria "vermelha" ou de "alto risco" 
pela segunda semana consecutiva. A nossa "percentagem de positividade" (a percentagem de testes que 
são positivos aqui em Lowell) também aumentou para 3.57%, acima dos 2.71% da semana passada. 
 
O Departamento do Ensino Primário e Secundário aconselhou os distritos escolares a reverem 
continuamente as três semanas consecutivas de dados do Relatório Semanal de Saúde Pública COVID-19 
da Commonwealth. A 8 de Outubro de 2020, o Conselho de Saúde de Lowell forneceu-nos a orientação de 
que "três semanas no vermelho é um limiar considerável para fomentar a aprendizagem à distância". 
Assim, pretendemos informar as famílias com a maior antecedência possível de que se Lowell for 
novamente codificada como "vermelho" na próxima semana, o distrito mudará para um modelo de 
aprendizagem totalmente à distância a partir do início das aulas na Segunda-feira, 19 de Outubro de 
2020. Continuamos a estudar possíveis exceções para os programas especiais mais pequenos e 
comunicaremos quaisquer potenciais exceções na próxima semana após revermos os dados atualizados 
da COVID-19. 
 
Desde o início da aprendizagem presencial, tivemos apenas algumas incidências de COVID-19 nas nossas 
escolas; contudo, esta é uma medida de saúde preventiva, dados os atuais níveis de propagação 
comunitária da COVID-19 em Lowell. Valorizamos o impacto que estas difíceis decisões têm nos alunos e 
nas famílias, pelo que esta carta tem como objetivo informar com a maior antecedência possível antes da 
divulgação dos dados da próxima semana.  Neste momento, existem apenas duas semanas de dados que 
codificam Lowell como "vermelho", pelo que a aprendizagem presencial continuará na próxima 
semana, como previsto. Iremos contactar-vos na próxima Quinta-feira de manhã com mais informações 
depois de analisarmos os últimos dados fornecidos pelo Departamento de Saúde e o Relatório Semanal de 
Saúde Pública COVID-19 da Commonwealth. 
 
Obrigado pela vossa contínua parceria e flexibilidade enquanto trabalhamos para manter os nossos alunos, 
famílias e funcionários seguros durante estes tempos difíceis e incertos. 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
 
 
John J. Leahy     Dr. Joel D. Boyd     
Presidente da Câmara  Superintendente das Escolas 
 
 
 
 


