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Estimados Pais/Encarregados de Educação

Espero que tudo esteja bem no seio da vossa família durante este período difícil em que todo o país
atravessa. 

Ao iniciarmos mais uma semana de suspenção das atividades escolares, as escolas e os professores 
irão dar início a novas oportunidades de ensino aos alunos, tentando manter assim um certo 
contato direto.  Estamos seguindo orientação do Departamento de Educação fornecendo o ensino a 
distância. No entanto, sabemos que o ensino à distância nunca poderá, de forma alguma, substituir
o que fazemos diariamente nas nossas salas de aula. No entanto, não vamos introduzir novos 
currículos ou avaliação, apenas estamos tentando estabelecer um certo contato com os nossos 
estudantes mantendo-os ligados à aprendizagem para que continuem conectados com seus 
professores e ligados à matéria já apresentada.

Em resumo, este período de aprendizagem temporária à distância não irá substituir o ensino diário 
das aulas. Contudo, esperamos que os alunos se mantêm envolvidos e se beneficiem desta 
oportunidade para que, ao reabrimos as portas das nossas escolas estejam aptos a continuarem a 
sua educação.

Espero a vossa compreensão, pois, à medida que esta situação irá continuar, a nossa equipa de 
profissionais, e professores estão engajados nos mais variados métodos educacionais buscando 
formas para que juntos enfrentemos o desafio que atualmente se vive. A Brookline acredita na 
autonomia e na criatividade individual dos seus professores e das escolas. Todos dias, em cada 
escola, em cada sala de aula presenciamos a uma grande variedade de técnicas de ensino. Assim, 
uma das opções, neste momento da pandemia global, é a utilização do ensino à distância. Por 
favor, uma vez mais, peço-vos que tentem evitar comparar o trabalho apresentado por uma escola 
versus uma outra ou a forma que professor ou professora A ou B está executando a sua 
apresentação versus um outro.

Também peço a todos, uma vez mais a vossa compreensão, pois, os nossos educadores e 
funcionários, como todos vós, estão vivendo as mesmas dificuldades e desafios durante este difícil 
período que atualmente vivemos. Eles estão trabalhando em casa, tentando cuidar das suas 
famílias bem assim dos seus entes queridos, e adaptando-se a situação do dia-a-dia. Reafirmo que 
este é um momento muito difícil, e todos nós, unidos, estamos dando o nosso melhor em prol dos 
nossos alunos, seus familiares e da nossa comunidade.

Ao terminar, quero agradecer a vossa paciência e suporte. A cada dia recebo e-mails a comunicar o
quanto cada um de vós agradece a forma e a confidencia nos nossos educadores, funcionários e a 
nossa liderança durante este período difícil que atravessamos. Acreditem que as vossas palavras 
encorajadoras são deveras bem recebidas e são um suporte valioso para todos nós para que 
continuemos fazer cada vez melhor e mais.



Por favor, leiam as últimas revisões que seguem abaixo sobre a disponibilidade do “Chromebooks” 
destinados àqueles que não têm uma ligação via internet, recursos de Educação Especial e 
refeições Grab & Go. Além disso, continuem visitando a página da cidade para que fiquem 
informados sobre as últimas informações do COVID-19 here.

Atentamente,

Ben Lummis, Superintendente Interino

Chromebooks para Famílias que NÃO possuem uma ligação via Internet

O computador Chromebook destina-se apenas a famílias que não têm internet em casa. Por favor, 
não solicitem um Chromebook se já têm em casa um computador, laptop ou tablet com acesso à 
internet. Faremos na próxima quarta-feira, 25 de março na Baker, Pierce, Coolidge Corner School, 
e Brookline High a distribuição de novos Chromebooks. Para solicitar um Chromebook, as famílias 
devem preencher o Formulário de Pedido do PSB online.  Após o envio do formulário, as famílias 
receberão um e-mail de confirmação com a data, hora e local onde deverão levantar o 
Chromebook.  Se não receber um e-mail de confirmação, significa que seu Chromebook não está 
ainda pronto para ser levantado.  Os funcionários procederão a limpeza higiénica, catalogar e 
preparar cada dispositivo antes da sua distribuição, o que leva o seu tempo.  Devido ao grande 
número de pedidos, houve uma priorização dos alunos do 2º aos 8º anos, que primeiro irão receber 
os Chromebooks uma vez que esses alunos já estão registados com uma conta e familiarizados com 
as nossas plataformas online. As famílias de alunos de K e 1º. Grau podem também solicitar um 
Chromebooks caso precisarem.

Para Alunos de Educação Especial

O Departamento de Educação Especial compilou recursos para famílias de alunos com necessidades 
especiais a fim de os ajudar a se manterem engajados e conectados à escola. Além das atividades 
de enriquecimento fornecidas pelo Escritório de Ensino e Aprendizagem, este link apresenta uma 
vasta lista de recursos que suportam áreas de autocontrole, habilidades do dia-a-dia e o 
funcionamento socioemocional.  Atualizaremos regularmente esses recursos durante o período de 
encerramento da escola. Poderão aceder a esses recursos através do link 
www.brookline.k12.ma.us/studentresources.

Pequeno Almoço e Almoço a preço Gratuito /Reduzido e Pick-up

Durante o encerramento temporário das Escolas Públicas de Brookline, os alunos que se 
qualificarem para refeições gratuitas ou com preços reduzidos serão oferecidas refeições sem custo
através do sistema de pedidos on-line. As famílias podem aceder a refeições preparadas em uma 
das quatro escolas (Coolidge Corner School, Pierce School, Brookline High School e Baker School) 
todas as segundas, quartas e sextas entre as 12:00 às 13:30. Podem ainda fazer um pedido e 
solicitar um horário de Pick-Up no site do SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO do PSB, ou /sms/ligando pelo 
número 617-821-1290, enviando mensagens detalhada que inclui: Nome do aluno, Pin # do aluno, 
seu pedido, localização e hora de pick-up.

http://www.brookline.k12.ma.us/studentresources
https://brooklinecovid19.com/

