16 de março de 2020
Famílias das Escolas Públicas de Portland,
Estou escrevendo para fornecer mais detalhes sobre como planejamos distribuir refeições escolares, materiais
de aprendizagem e dispositivos de tecnologia para apoiar nossa transição para o ensino à distância.
Refeições Escolares
A partir de quarta-feira, 18 de março, as Escolas Públicas de Portland fornecerão refeições escolares para
crianças até 18 anos. As crianças devem estar presentes para que as refeições sejam fornecidas. As
refeições incluirão café da manhã e almoço e poderão ser apanhadas a qualquer momento entre as 10h e as
12h, de segunda à sexta-feira, na entrada para autocarro de cada escola participante. Por favor, permaneça
dentro do seu carro e as refeições serão fornecidas com base no número de crianças no carro. As pessoas
também podem vir à pé. Você pode ir à escola mais conveniente para sua família:
 Escola Riverton
 Escola Lyman Moore
 Escola Deering
 Escola King
 Escola East End
 Escola Presumpscot
 Escola Rowe
 Escola Peaks Island
Os funcionários não verificarão nomes ou exigirão identificação, mas as refeições são apenas para crianças e
adolescentes. Infelizmente, não podemos servir refeições para adultos.
Refeições adicionais estão sendo fornecidas pelos Clubes de Meninos e Meninas (Boys & Girls Club). As cinco
unidades do clube estão fechadas até 27 de março, mas as famílias podem ir aos clubes apanhar refeições para
levar das 16h às 17h, de segunda à sexta-feira, para qualquer criança da comunidade com 18 anos ou menos.
Os clubes de Portland estão localizados em frente à Portland High School, no Riverton Park e em Sagamore
Village.
Materiais de Aprendizagem e Aparelhos de Tecnologia
Na quarta-feira, 18 de março, os alunos poderão adquirir materiais de aprendizagem e aparelhos de tecnologia
na sua própria escola. A distribuição ocorrerá ao ar livre ou em um espaço aberto, como no ginásio. Como
medida de precaução adicional, pede-se às famílias que venham buscar materiais de aprendizagem apenas se
seu filho não tiver acesso pela internet e somente adquirir um aparelho de tecnologia se seu filho não tiver um
aparelho alternativo em casa (computador, iPad ou Tablet).
O aluno deverá comparecer na sua escola no horário estabelecido por ordem alfabética de sobrenome para
limitar o número de pessoas no mesmo local. O horário será o seguinte:
Das 9h às 11h, alunos com sobrenome começando em A-F
Das 11h às 13h, alunos com sobrenomes começando com G-M
Das 13h-15h, alunos com sobrenomes começando com N-Z

Pré-Alfabetização (Pre-K) à 5ª Classe:
As apostilas de aprendizagem específicas para a Alfabetização (K) até a 5ª classe podem ser retiradas na
escola das crianças ou nos locais de distribuição de alimentos. Se as famílias puderem imprimir e/ou não
quiserem entrar no prédio, as apostilas de aprendizagem também poderão ser baixadas pela internet no sítio
web do distrito, a partir de quarta-feira, 18 de março. As sacolas de atividades pré-escolar devem ser retiradas
na escola de seu filho. O horário para comparecer na escola por ordem alfabética de sobrenome se aplica.
Ensino Médio:
A retirada de materiais de aprendizagem para a 6ª até a 12ª classe é APENAS para computadores e
instrumentos musicais. Fique atento aos comunicados da escola de seu filho para obter informações mais
específicas.
Os alunos da 7ª e 8ª classe já possuem um computador da escola. Se eles levaram esses computadores para
casa ou se têm um aparelho alternativo em casa, devem usar esses aparelhos. Os alunos que deixaram seus
computadores na escola e não têm outra alternativa em casa, devem seguir o horário por ordem alfabética de
sobrenome para ir pegar seus computadores na escola. O distrito está trabalhando em um plano para
distribuir aparelhos para alunos da 6ª classe que não tenham computadores em casa.
O distrito está explorando opções para ajudar famílias que não têm acesso à Internet. A Spectrum oferece
acesso gratuito de 60 dias a famílias que precisam de acesso à Internet durante a crise.
As escolas acompanharão a presença dos alunos a partir de 18 de março. Cada escola comunicará às famílias
como contarão a presença de seus alunos.
O compromisso das Escolas Públicas de Portland é garantir que nossos alunos continuem aprendendo,
mantendo a segurança de todos.
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