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Caros pais e responsáveis da SPS, 

  

Como um lembrete, em parceria com a Prefeitura estaremos realizando nossas próximas reuniões da 

Prefeitura sobre a Reabertura de Escolas, na terça-feira, dia 26 de janeiro. O Staff Town Hall (reunião da 

prefeitura para os funcionários) é das 5-6, seguido por uma Town Hall (reunião da prefeitura) para toda a 

comunidade das 18:30 às 20h. As sessões também serão gravadas e disponibilizadas para futura visualização. 

Para obter informações sobre como participar do evento da prefeitura da comunidade, que começa às 18:30 da 

terça-feira, visite www.somervillema.gov/virtualtownhall.  

  

Enquanto ainda estamos negociando ativamente com o sindicato sobre nosso plano de reabertura, 

pretendemos fornecer uma atualização do prédio e um cronograma de reabertura proposto no evento da 

Prefeitura de terça-feira, bem como informações sobre os testes atuais da COVID-19 e a expansão de nossos 

locais de teste. 

  

A partir de 1º de fevereiro, os educadores que trabalham com alunos com necessidades educacionais 

especiais, nos programas de maior necessidade, poderão fornecer programação presencial limitada e suporte 

voluntário. As autoridades de saúde da cidade consideraram a proposta interna segura, dado o tempo interno 

limitado  (de até 2 horas) e o número limitado de alunos, e dado ao sucesso do programa piloto interno/ar 

livre, da Community School (programa após a escola). Alguns desses membros da equipe de educação 

especial têm fornecido programação presencial e suporte ao ar livre, e esse esforço permite que o suporte 

continue com segurança na área  interna durante os meses frios de inverno. As famílias dos alunos 

qualificados para a programação presencial limitada serão comunicadas. 

 

Tal como acontece com o programa piloto interno/ar livre do afterschool (após a escola), salvo uma isenção 

médica aprovada, todos os alunos e funcionários que participam do programa, serão obrigados a fazer um 

teste de linha de base para a Covid-19 antes de qualquer programação interna. Eles também deverão participar 

de testes semanais da Covid-19. Além disso, os alunos deverão ter os registros de vacinação e saúde 

atualizados no arquivo da enfermaria da escola para que possam participar desta programação. Todos as 

outras normas de saúde e segurança existentes continuarão em vigor, incluindo o uso de máscaras faciais, 

lavagem frequente das mãos e distanciamento físico. 

 

O programa piloto limitado da Community School (programa depois da escola), que também é limitado a 1-2 

horas no espaço aberto interno, nos permite expandir a capacidade de testes e  locais de testes. O programa e 

os testes da Covid estão sendo executados com sucesso na escola Argenziano, Capuano, East Somerville e 

Winter Hill e continuarão a se expandir para outras escolas à medida que aumenta nossa capacidade de testes 

da Covid-19. Agradecemos o apoio do Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Somerville, DPW, 

Parques e Recreação, Cataldo e Tufts em nos ajudar a lançar esses esforços com sucesso, à medida que 

continuamos planejando a reabertura de nossas escolas. 

  

Tenha um fim de semana tranquilo e seguro.  

 

Respeitosamente, 

 

Mary Skipper, Superintendente 
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