LOWELL PUBLIC SCHOOLS
Gabinetes da Administração Central Henry J. Mroz
155 Merrimack Street
Lowell, MA 01852
22 de Dezembro de 2020
Cara Comunidade da Lowell Public Schools,
Espero que esta carta vos encontre a vocês e à vossa família a salvo e bem, à medida que nos aproximamos
das férias. Com as férias de Inverno a começar após a conclusão do dia escolar de Quarta-feira, queria
partilhar convosco uma atualização sobre os dados locais da COVID-19 e a forma como continuamos a
monitorizar esses dados à medida que consideramos as datas potenciais para retomar a aprendizagem
presencial.
Todas as quintas-feiras, a Commonwealth divulga o seu painel COVID-19 baseado na comunidade. O
relatório mais recente mostra que os dados da COVID-19 aqui em Lowell - e em todo o Massachusetts continuam a ter uma tendência na direção errada. O número médio de casos diários por 100.000 residentes
aumentou para 134.4 e a "percentagem de positividade" (a percentagem de testes que são positivos aqui em
Lowell) aumentou para 12.33%. Ambos os números excedem significativamente o limite estabelecido pela
Commonwealth para colocar Lowell em situação de alto risco. Em comparação, em meados de Outubro, a
incidência média diária de casos em Lowell era de 16.4 e a nossa percentagem de positividade era de 3.29%.
Em meados de Novembro, a nossa incidência média diária de casos era de 42.1 e a nossa percentagem de
positividade era de 6.45%.
A saúde e segurança dos nossos alunos e funcionários têm de estar na linha da frente em todas as decisões
que tomamos, por isso quando a escola recomeçar após as férias de Inverno na Segunda-feira, 4 de
Janeiro de 2021, todos os alunos da Lowell Public Schools continuarão na aprendizagem à distância.
Ontem à noite, após consulta com o Conselho de Saúde, o Comité Escolar estabeleceu as seguintes datas
para o regresso dos alunos à aprendizagem presencial, desde que os dados da COVID-19 melhorem de
agora até lá:
 1 de Fevereiro - Os alunos em programas de ensino especial substancialmente separados que
participaram anteriormente no nosso modelo de aprendizagem presencial
 1 de Março - Os alunos, que não estão num programa de ensino especial substancialmente separado,
mas que participaram presencialmente neste ano letivo como parte do nosso plano original de
reabertura das escolas
 1 de Abril - Expansão do nosso modelo de aprendizagem presencial para incluir mais alunos para
além daqueles que foram designados para a aprendizagem presencial no início deste ano letivo
Estas datas não estão definidas de forma definitiva e continuaremos a rever os dados da COVID-19 e a
consultar o Conselho de Saúde. Garantimos que vos iremos fornecer quaisquer atualizações, à medida que
analisamos o nosso plano de aprendizagem daqui em diante. Embora não regressemos fisicamente às aulas
no início de 2021, continuaremos a oferecer aos nossos alunos uma experiência educacional segura e
significativa virtualmente.
Como sempre, não se esqueçam de continuar a seguir os protocolos de segurança que mitigam a propagação
da COVID-19. Isto inclui o distanciamento social, o uso de máscara, a lavagem das mãos, a não reunião em
grandes grupos e a não partilha de alimentos, bebidas ou utensílios. Quanto mais depressa conseguirmos
melhorar os nossos números da COVID-19 aqui em Lowell, mais depressa poderemos ter os alunos de
regresso aos nossos edifícios escolares.
Este tem sido um ano difícil por muitas razões diferentes, por isso estou eternamente grato pela vossa
paciência, flexibilidade e parceria ao longo deste tempo sem precedentes.
Desejo-vos um feliz ano novo e muita saúde,

Dr. Joel D. Boyd
Superintendente das Escolas

