Dia 8 de abril de 2020
Queridas famílias das Escolas Públicas de Portland,
Escrevo para informá-las que, com base na recomendação de ontem à noite do Comissário de
Educação do Maine Pender Makin, as Escolas Públicas de Portland continuarão a fornecer cursos
remotamente durante o restante do ano letivo de 2019-2020. A decisão do comissário pretende que os
distritos escolares do Maine continuem com a aprendizagem pela Internet,e é apoiada pelo governador,
com base nas orientações dos Centros de Controle de Doenças dos EUA (CDC), que recomendam um
período de 8 a 20 semanas para evitar grandes grupos / instrução presencial, assim que houver
evidências de transmissão pela comunidade do COVID-19.
Esta é uma decisão difícil para nós, reconheço as dificuldades que a extensão da aprendizagem remota
até o final do ano escolar representa para todos na comunidade das Escolas Públicas de Portland. Isso
significa que você terá que continuar a lidar com os cuidados a ter com as crianças e gerenciar as
expectativas da escola, enquanto enfrenta os outros impactos financeiros e pessoais dessa crise. No
entanto, a segurança de todos na comunidade PPS é a nossa principal preocupação.
Já estamos a trabalhar nos planos para o final do ano lectivo, incluindo questões como classificação e o
desenvolvimento das maneiras alternativas de redesenhar a graduação e outros procedimentos ou
eventos para proporcionar continuidade e encerramento.Continuaremos a comunicar-mo-nos sobre isso
antes das nossas férias programadas para a primavera, que começam na sexta-feira, dia 17 de abril.
Vamos manter as férias da primavera porque acreditamos que é importante que as famílias e os
funcionários tenham uma pausa em relacao ao nosso intenso esforço inicial para mudar o distrito para
uma aprendizagem remota. Então, logo depois todos voltaremos ao trabalho para encerrar o ano.
Durante as ferias da primavera os alunos nao terao aulas, mas havera destribuição de refeições para os
alunos das 10 a 12 horas de segunda a Sexta -feira, nos nove locais indicados pelas Escolas Publicas de
Portland , com exceção do feriado do Dia do Patriota, na segunda-feira, dia 20 de abril. Para mais
informação visite a nosso site de recursos alimentares para estudantes e famílias.
Quando começamos o ano letivo de 2019-2020, ninguém poderia imaginar que terminaríamos o ano
fisicamente separados um do outro, aprendendo remotamente. Eu estou muito orgulhoso e impressionado
com a forma como todos funcionários, estudantes e famílias da Escolas Públicas de Portland estão a
fazer o possível para não apenas lidar com nossa nova realidade de aprendizagem, mas também torná -la
tão bem-sucedida quanto possível. Obrigado a todos!

Por favor, continue a praticar o distanciamento físico e cuide-se. Em breve voltarei a comunicar.
Atenciosamente,

Xavier Botana
Superintendente
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