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25 de Janeiro de 2021 
 

Atualização sobre a Situação da Aprendizagem Presencial 
 
 
Caros Alunos, Famílias e Funcionários da Lowell Public Schools, 
 
Enquanto continuamos a planear um regresso seguro à aprendizagem presencial, o Comité Escolar 
realizou uma reunião conjunta com o Conselho de Saúde de Lowell na Segunda-feira, 25 de Janeiro, para 
discutir o estado atual da COVID-19 aqui em Lowell. 
 
Após ponderar todos os fatores - incluindo as últimas tendências nos dados locais da COVID-19 e os riscos 
de saúde e segurança associados para os alunos, funcionários e comunidade em geral - o Comité Escolar 
votou no sentido de adiar a primeira das datas visadas para que os alunos regressassem ao ensino 
presencial de 1 a 22 de Fevereiro. 
 
Por conseguinte, todos os alunos da Lowell Public Schools continuarão na aprendizagem à distância pelo 
menos durante a semana das férias de Fevereiro, com as seguintes datas previstas revistas para o 
regresso dos alunos ao ensino presencial: 
 
 

• 22 de Fevereiro - Os alunos em programas de ensino especial substancialmente separados que 
participaram anteriormente no nosso modelo de aprendizagem presencial 
 

• 1 de Março - Alunos, que não estão num programa de ensino especial substancialmente separado, 
mas que participaram anteriormente de forma presencial 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 atribuídos à aprendizagem presencial no início deste ano letivo 

 
É importante reiterar que estas datas não são fixas. Continuaremos a rever os dados da COVID-19 e a 
consultar o Conselho de Saúde. E não deixaremos de lhe fornecer quaisquer atualizações, à medida que 
analisarmos o nosso plano de aprendizagem no futuro.  
 
Continuamos gratos pela vossa parceria e flexibilidade enquanto trabalhamos através da incerteza 
contínua desta crise de saúde sem precedentes. 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
 
Dr. Joel D. Boyd  
Superintendente das Escolas 


