Março 13, 2020
Caras famílias e membros da comunidade das Escolas Públicas de Portland,
A situação relativa ao novo coronavírus, COVID-19, está a evoluir rapidamente. Continuamos
a monitorar a situação e a consultar outros distritos locais e autoridades estaduais. Como
resultado dos recentes desenvolvimentos, as Escolas Públicas de Portland estão a acrescentar
à nossa lista de precauções no sentido de ajudar a prevenir a propagação do vírus na nossa
comunidade.
Queremos manter as nossas escolas abertas o máximo de tempo possível porque sabemos que
a nossa comunidade depende de nós para educar os seus filhos enquanto os pais trabalham.
Continuamos focados na aprendizagem contínua enquanto protegemos o ambiente escolar,
para que nossos alunos e funcionários permaneçam saudáveis e seguros.
Uma vez que o vírus se propaga através do contacto próximo, de pessoa para pessoa,
continuamos a tomar precauções tais como ,uma limpeza melhorada; a instituição de
protocolos para quaisquer alunos ou funcionários que estejam doentes; a limitação do acesso
público a reuniões de estudantes; e o adiamento ou cancelamento de actividades
interdistritais e viagens de campo.
Aqui estão algumas novas precauções que adicionamos hoje:


Todas as reuniões de pais e professores são agora canceladas a fim de minimizar a
possível exposição do funcionário ao vírus. As nossas escolas irão contactar-vos para
marcar uma conferência telefónica nas próximas semanas.



Estamos adiando as inscrições para o jardim de infância e a pré-escola para o ano
lectivo de 2020-2021 até que seja seguro reiniciar. Atualmente, continuaremos
registrando os alunos que precisam fazer a matrícula para o ano lectivo atual. No
entanto, se você estiver doente ou seu filho estiver doente, adie a matrícula até que
você se sinta bem.



Pede-se às escolas para não realizarem reuniões escolares ou outros grandes
encontros de alunos.



A partir de segunda-feira, planeamos servir todos os nossos alimentos pré-embalados,
incluindo as nossas saladas.
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A Associação dos Diretores das Escolas de Maine adiou a temporada desportiva da
primavera do ensino médio para 27 de abril.



Todas as aulas de reforço pessoal na Escola Portland Adult Education foram
canceladas a fim de limitar a exposição do público nas nossas escolas. Todas as outras
aulas continuarão como programado no momento presente.



Caso seja necessário, o superintendente das escolas publicas de Portland fechara as
escolas depois de consultar o CDC do Maine e outras agências estatais. Dependendo
das circunstâncias, essa decisão poderá ser tomada de imediato e a notificação será
feita da mesma forma que acontece com as notificações de mau tempo. O
superintendente irá notificar os alunos, pais, responsáveis e escolas que estamos a
começar o aprendizado a distância (internet) e todas as atividades co-curriculares e
extracurriculares serão canceladas até novo aviso.

Todas estas precauções foram concebidas para limitar a possível exposição dos nossos alunos
e funcionários ao vírus, mas precisamos da cooperação das nossas famílias e da comunidade
para fazê-los funcionar. Por favor, saiba que qualquer pai que não se sentir à vontade para
mandar seu filho à escola durante este período deve entrar em contacto com a escola e será
uma ausência justificada.
Vou continuar a actualizar-vos sobre os desenvolvimentos relativos ao vírus. Por favor,
continue a seguir as precauções de senso comum: fique em casa quando estiver doente, cubra
a boca quando tossir e espirrar e lave as mãos regularmente. Se trabalharmos todos juntos,
alcançaremos sucesso no nosso objectivo principal que é continuar a aprender enquanto
garantimos que os nossos alunos e funcionários permanecam saudáveis e seguros.
Para mais informações sobre o vírus, consulte o Centro de Informações COVID-19 PPS no
nosso site.

Xavier Botana
Superintendent
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