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15 de Setembro de 2020 

 
Cara Comunidade da Lowell Public Schools, 
 
Aguardamos com expectativa o regresso dos nossos alunos na Quinta-feira, 17 de Setembro, para o início do ano 
letivo de 2020-21. Devido a atrasos numa cadeia de fornecimento nacional, fomos informados pelo nosso 
fornecedor de que o resto do nosso inventário pré-encomendado de purificadores de ar não chegará a tempo para 
o primeiro dia de aulas. Atualmente, temos 128 purificadores de ar disponíveis para utilização em todo o distrito. 
Para garantir a segurança dos nossos alunos, famílias e funcionários, tomámos a decisão de alterar inicialmente 
o nosso plano de reabertura das escolas para limitar o número de salas de aula presenciais no início do 
ano letivo. O plano modificado para o início do ano letivo é o seguinte: 
 

• Os alunos que receberam um lugar na aprendizagem presencial nas nossas escolas de dia - Dra. Janice 
Adie, Laura Lee Therapeutic e LeBlanc Therapeutic - apresentar-se-ão nestes edifícios escolares para a 
instrução presencial, como previsto, na Quinta-feira, 17 de Setembro, para o primeiro dia de escola.  

• Os alunos que receberam um lugar na aprendizagem presencial nos seguintes programas do ensino 
especial substancialmente separado - Salas de Aula para Alunos com Autismo (CSA, na sua sigla em 
Inglês), Educação e Planeamento de Habilidades de Vida (LEAP, na sua sigla em Inglês) e Salas de Aula 
baseadas em Línguas - apresentar-se-ão nos seus edifícios escolares para instrução presencial, conforme 
previsto, na Quinta-feira, 17 de Setembro, para o primeiro dia de escola. 

• Os alunos do 1º - 12º ano (que não estão atribuídos a programas de ensino especial substancialmente 
separados) que foram programados para a aprendizagem presencial começarão o ano letivo num 
ambiente de aprendizagem à distância. As famílias serão atualizadas sobre a data de reinício do nosso 
programa de aprendizagem presencial para estes alunos. 

• Os alunos da pré-escola e do jardim-de-infância que receberam um lugar na aprendizagem presencial 
apresentar-se-ão pessoalmente no seu edifício escolar, como previsto, na Segunda-feira, 21 de Setembro, 
para o seu primeiro dia de escola.  

• Todos os alunos atualmente matriculados na aprendizagem à distância continuarão como planeado. 
 
Compreendo como isto pode ser inoportuno e dececionante para as famílias. Antes de tomarmos esta decisão, 
esgotámos todas as opções - locais e nacionais - para garantir os purificadores de ar de que necessitamos como 
parte do nosso protocolo para superar as orientações de saúde e segurança necessárias para a reabertura das 
salas de aula. Por fim, assumimos o compromisso de colocar a segurança dos alunos e dos funcionários como a 
nossa principal prioridade e mantemo-nos firmemente fiéis a este compromisso. 
 
No planeamento de um novo ano letivo, preparámo-nos para cenários como este e estamos prontos a mudar 
temporariamente para a aprendizagem à distância em todo o distrito para os alunos acima indicados e retomar os 
nossos planos presenciais após a monitorização dos dados relacionados com a COVID e assegurar plenamente 
a segurança e equipamentos de higienização. 
 
Em preparação para Quinta-feira, poderá contar ouvir diretamente da sua escola acerca do seu plano individual 
para o primeiro dia de participação à distância do seu filho. Poderá também antecipar atualizações sobre o serviço 
de refeições e distribuição de dispositivos de aprendizagem on-line.   
 
Obrigado pela vossa flexibilidade e compreensão enquanto procuramos iniciar o ano letivo da forma mais segura 
possível para todos os nossos alunos e funcionários. 

     
Atenciosamente, 

 

 
 
 
Dr. Joel D. Boyd 

Superintendente das Escolas 


