3 de junho de 2020
Caros finalistas das Escolas Públicas de Portland e seus familiares,
Turma de 2020, deixe-me começar por felicitá-la por ter navegado com sucesso, pelos desafios da
escola! O nosso objectivo como distrito escolar é prepará-lo e capacitá-lo para o que se segue.
Sabendo o que sei sobre a vossa turma, estou confiante de que cumprimoscom este objectivo.
Eu espero que todos os anos, na formatura, felicite pessoalmente cada estudante com um aperto de
mão depois de receber seus diplomas. Não posso apertar a mão de ninguém este ano, devido à
pandemia da COVID-19, mas ainda tenho esperança de um comprimento de toque de cotovelo ou
de pé. Compreendo como é extremamente frustrante para vocês o fato de que o coronavírus ter
tornado impossível celebrar da maneira tradicional este momento.
I Estou muito orgulhoso deste grupo de alunos, por trabalhar de forma criativa com o pessoal para
encontrar uma forma alternativa de manter o início das aulas de uma forma segura no início de
Agosto. Escrevo neste momento para informar-vos sobre os pormenores deste evento.
Em colaboração com a cidade de Portland, recebemos permissão para usar o estacionamento do
Ocean Gateway, na bela orla marítima de Portland, para nossos eventos de formatura. Para
cumprir as diretrizes estaduais de saúde pública e segurança durante a pandemia da COVID-19, as
cerimônias para os nossos 570 finalistas , serão eventos de "drive-in" ou no carro. A programação
das cerimônias de formatura é a seguinte:




A Escola do Ensino Médio Portland será na quarta-feira, dia 5 de agosto, 17 as 18 horas.
A Escola do Ensino Médio Deering será na quinta-feira,dia 6 de agosto às 10 da manhã.
A Escola do Ensino Médio Casco Bay será na quinta-feira,dia 6 de agosto às 18 horas.

Os finalistas permanecerão dentro dos seus veículos, que ficarão estacionados nas filas de espera no
Ocean Gateway. A cada graduado será permitido trazer um carro para a cerimônia de formatura,
com membros da sua família e convidados, conforme desejado. A sua escola ajudará a fazer
arranjos equitativos para os alunos cujas famílias não têm acesso a um veículo.
Cada cerimónia terá lugar num palco elevado. Os finalistas serão os únicos que poderão sair dos
seus carros para caminhar pelo palco e receber os seus diplomas, mantendo distâncias físicas. Serão
exigidas máscaras faciais a todos os participantes quando não estiverem nos seus carros. Discursos
e apresentações ocorrerão ao vivo. A cerimônia será transmitida ao vivo pela WMPG, estação de
rádio comunitária da University of Southern Maine, localizada à 90.9 FM. As cerimônias também
serão filmadas e fotografadas profissionalmente, e vídeo e fotografias estarão disponíveis para os
estudantes e famílias.

Como sabem, fizemos uma pesquisa nesta primavera e os resultados indicaram que você preferia
uma graduação presencial em vez de uma virtual. A primeira semana de agosto foi escolhida
porque esse momento cria a oportunidade de se reunir e celebrar antes da saída dos graduados
para a faculdade e carreiras no final de agosto.
O Departamento de Educação do Maine (MDOE) deixou as decisões em torno das cerimônias de
formatura ao critério dos distritos escolares locais. No entanto, nós ainda devemos conduzir nossas
cerimônias de acordo com as ordens da Governadora Janet Mills "Stay Safer at Home Orders". A
MDOE também adverte que, devido à natureza dinâmica da pandemia, os regulamentos e
recomendações do Estado estão sujeitos a mudanças. Cada escola dará mais informações,
expectativas e diretrizes antes das cerimônias.
Turma de 2020, aplaudo-vos por terem tirado o melhor partido dos extraordinários desafios que
enfrentam. Estou ansioso por estar na vossa formatura. Não vou poder apertar as vossas mãos, mas
vou dar-vos abraços adistancia e desejar-vos o melhor quando começarem o próximo capítulo das
vossas vidas.
Atenciosamente,

Xavier Botana, Superintendent
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