
LOWELL PUBLIC SCHOOLS
Henry J. Mroz Central Administration Offices

155 Merrimack Street
Lowell, MA 01852

29 de maio de 2020

Prezada Comunidade de Lowell Public Schools,

Espero que você e seus entes queridos estejam seguros e saudáveis. Com o Memorial Day
Weekend para trás e o dia 1º de junho se aproximando, estamos agora chegando ao fim do
ano letivo. Sem dúvida, este foi um ano escolar como nenhum outro. Já se passaram quase
três meses desde que as escolas foram fechadas em Massachusetts e ainda estamos
sentindo os efeitos do COVID-19. E embora o governador tenha anunciado recentemente um
plano de reabertura em fases para o estado, o retorno à "normalidade" aparentemente ainda
demorará meses.

Do ponto de vista das escolas, embora não possamos estar em nossos prédios desde
meados de março, nossos professores, diretores, treinadores, assistentes sociais, equipe de
apoio, funcionários do refeitório e parceiros da comunidade se uniram para fornecer serviços
importantes e criar novos métodos para educar os nossos alunos. Eu não poderia estar mais
orgulhoso de toda a nossa comunidade escolar que trabalhou sem parar para tirar o máximo
de proveito de um conjunto de circunstâncias sem precedentes.

Como lembrete, o último dia do ano letivo de 2019-2020 é segunda-feira, 15 de junho. É
importante que até lá nós continuemos com a dinâmica estabelecida em relação às nossas
instruções de aprendizado remoto e que tenhamos um final sólido para esse ano escolar. A
escola de seu filho entrará em contato para informar quando você poderá devolver todos os
dispositivos que foram emprestados pela Lowell Public Schools e quando seu filho poderá
recuperar quaisquer pertences que possam ter sido deixados na escola.

Durante o verão, nós estaremos prontos para oferecer uma gama completa de programas de
verão. Isso inclui o nosso popular IDEA Camp – uma oportunidade prática e interativa para os
alunos do ensino fundamental e médio explorarem tópicos no campo do STEAM (Ciências,
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). No momento, nós planejamos realizar todos os
programas de verão remotamente. No entanto, existe a possibilidade de transição para um
ambiente escolar presencial limitado no final do verão, dependendo da orientação do estado.
As inscrições para o IDEA Camp começam em 1º de junho e mais informações podem ser
encontradas aqui: https://www.lowell.k12.ma.us/ideacamp. Nossas outras ofertas de verão
podem ser encontradas no site do distrito: https://www.lowell.k12.ma.us/summerprograms

E como em todos os anos, o serviço de refeições continuará funcionando durante o verão e
nós informaremos você assim que os locais e horários dos serviços forem definidos.



Sei que todos estão se perguntando como será o próximo ano letivo e se conseguiremos
retornar à escola. Nada pode substituir a interação pessoal diária que ocorre entre
professores e alunos em um ambiente escolar tradicional, e nós gostaríamos muito de ter os
alunos de volta à sala de aula com seus professores no primeiro dia de aulas em setembro.
No entanto, como todos nos tornamos extremamente conscientes, só poderemos fazer isso se
as circunstâncias em torno do COVID-19 continuarem a melhorar e os riscos à saúde de
nossa comunidade se dissiparem.

Enquanto aguardamos mais orientações do Gabinete do Governador e das autoridades
estaduais de saúde em relação ao outono, nós estaremos envolvidos em um processo de
planejamento que considerará várias opções para a abertura da escola em setembro, para
que estejamos totalmente preparados para oferecer aos nossos alunos o melhor ambiente de
aprendizado possível em qualquer cenário de saúde pública. Primeiro, dependendo do que
acontecerá durante o verão - existe a possibilidade de uma abertura total do campus da
escola com medidas adicionais de segurança. Um segundo cenário menos desejável que
pode acontecer – dependendo dos dados de saúde que surgirem até setembro – é a
necessidade de implementar uma opção completa de aprendizado remoto, melhorando e
expandindo o que ocorreu nos últimos meses. E um terceiro cenário possível é uma
abordagem híbrida, com uma mistura de aprendizado no campus e remoto, o que nos
permitiria manter o distanciamento social por meio de turmas menores e horários intercalados.
Com tantas dúvidas restantes, o planejamento de cada uma dessas possibilidades é o melhor
caminho a seguir para que todas as nossas escolas estejam totalmente preparadas o início do
ano letivo, independentemente do status do COVID-19.

Como distrito, nós aprendemos muito desde o início desse fechamento imprevisível e nenhum
de nós poderia jamais ter imaginado onde estaríamos agora. Esse, certamente, foi um final
desafiador para o ano letivo, mas quero agradecer a todas as nossas famílias, professores,
diretores e funcionários que desempenharam um papel importante para garantir que ainda
possamos prestar serviços importantes aos nossos alunos e garantir que todos tenham tido
oportunidades de aprendizado valiosas e gratificantes em casa. Eu agradeço imensamente a
todos vocês que entraram em contato para compartilhar ideias, oferecer feedback e fazer
perguntas. Essa parceria foi inestimável, pois navegamos coletivamente por essas águas
desconhecidas.

Entendo que a incerteza remanescente em relação ao próximo ano escolar pode aumentar os
níveis já altos de ansiedade e estresse que as famílias estão enfrentando devido a essa
pandemia. Saiba que continuaremos atualizando a todos com o máximo de detalhes possível.
Enquanto isso, você pode ter total confiança em saber que a Lowell Public Schools está
realizando o planejamento para qualquer cenário possível e estará pronta para oferecer aos
alunos as experiências de aprendizado de alta qualidade que você espera e que eles
merecem, além de garantir que toda a nossa comunidade permaneça segura e saudável
agora e no futuro.
Nós continuaremos a avançar juntos e apoiaremos uns aos outros como um só distrito, uma
só comunidade e uma só cidade de Lowell.

Atenciosamente,



Dr. Joel D. Boyd
Superintendente de Escolas


