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25 de Novembro de 2019 
 
Queridas famílias, 
 
Com o tempo frio chegando, quero aproveitar esta oportunidade para lhe lembrar das etapas que 
tomaremos para lhe informar sobre qualquer cancelamento do dia letivo ou sobre início mais tarde 
das aulas devido ao clima, além de fornecer a você o contexto sobre como a decisão de fechar 
escola será realizada. 
 
Quando está previsto um mau tempo, trabalhamos em estreita colaboração com as obras públicas e 
os funcionários de segurança pública da Brookline para determinar se um cancelamento ou início 
tardio é ou não justificável. Trabalhando em conjunto, monitoramos cuidadosamente as previsões 
meteorológicas com base em informações do Serviço Nacional de Meteorologia (National Weather 
Service). Se o tamanho e a força da tempestade forem previstos com certeza, tomaremos a decisão 
de encerrar as aulas às 20h da noite anterior ao dia letivo. Se a previsão do tempo for incerta, 
esperaremos e tomaremos uma decisão (se necessário) na manhã seguinte, no mais tardar às 
05:30h. 
 
Após o fim de uma tempestade de inverno, o Departamento de Obras Públicas de Brookline 
(DPW, do inglês Brookline Department of Public Works) começa a trabalhar imediatamente para 
tornar as estradas seguras e acessíveis pela cidade. Além de arar estradas, contamos com o DPW 
para limpar a neve dos estacionamentos e das calçadas das escolas, a fim de que os professores 
possam estacionar e os alunos possam chegar com segurança. Dependendo de quando a 
tempestade terminar, às vezes essa limpeza pode continuar em um segundo dia. Essa situação pode 
fazer com que a escola seja fechada por mais um dia para que as equipes da DPW continuem a 
trabalhar com segurança e sem impedimentos. A cidade também pode declarar uma proibição de 
estacionamento, o que afeta nossa decisão de fechar ou não a escola. 
 
Uma vez tomada a decisão de encerrar ou iniciar tardiamente o dia letivo, notificamos nossos 
parceiros de mídia, publicamos as informações em nosso site, publicamos uma mensagem em 
nossas contas do Twitter e do Facebook e enviamos a notificação diretamente para nossas famílias 
e funcionários por meio de telefonemas e e-mails automáticos . Abaixo, por favor, veja os links 
para estas fontes: 
 
 Site www.brookline.k12.ma.us 

 Twitter @BrooklinePublic 

 Facebook www.facebook.com/BrooklinePublicSchools 

 Rádio WBZ (1030 AM) 

 Televisão WBZ (Canal 4)    www.wbz.com 

  WCVB (Canal 5) www.wcvb.com 

  WHDH (Canal 7) www.whdh.com 

  WBTS (Canal 10) www.nbcboston.com 

  WFXT (Canal 25) www.boston25news.com 

  New England Cable News www.necn.com 
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As informações sobre o início do dia letivo com atraso de duas horas serão compartilhadas da 
mesma maneira que um cancelamento. Se a abertura da escola acontecer tardiamente, espera-se 
que os alunos do ensino fundamental e médio cheguem à escola ou no ponto de ônibus duas horas 
depois do horário normal. Nossa empresa de ônibus e guardas de travessia saberão do atraso e 
reorganizarão seus horários de acordo. Os alunos do ensino médio devem consultar este resumo 
da programação da BHS no caso de uma abertura atrasada. 
 
Você também pode aderir ao Alert Brookline para receber notificações importantes da cidade de 
Brookline sobre situações de emergência que podem afetar os residentes da cidade: 
https://brookline.bbcportal.com/  
  
Como sempre, nossas prioridades são garantir a segurança de alunos e funcionários e compartilhar 
informações sobre cancelamentos ou inícios tardios com você em tempo hábil, para permitir que 
você e sua família se preparem melhor. 
 
Cordialmente, 
 
Ben Lummis 
Superintendente Internino 
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