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Sexta-feira, 12 de fevereiro, 2021 

  

Caras Famílias: 

  

Ontem, os membros da União de Educadores de Somerville (SEU) votaram firmemente para aprovar um 

Memorando de Acordo (MOA) com o Comitê escolar de Somerville, para iniciar nossa fase de ensino 

presencial. A princípio, o Comitê Escolar havia marcado uma reunião especial do Comitê Escolar para 

hoje à noite às 18:45h para votar no MOA. No entanto, em respeito ao   Shabbat, o Comitê Escolar 

remarcou a votação para o acordo, para quarta-feira, dia 17 de fevereiro às 18:45h. A equipe de 

negociação está recomendando a aprovação do MOA. 

  

Esse é um passo importante no processo, e é o resultado de meses de negociação para garantir que os 

alunos e os funcionários possam começar a retornar aos prédios escolares com segurança. O acordo 

descreve o processo de reabertura das escolas em fases, priorizando os nossos alunos do Programa de 

Educação Especial com Alta Necessidade, Programa de Aprendizes de Inglês, e a pré-escola e o jardim de 

infância com as outras séries a seguir, desde que condições específicas sejam atendidas, incluindo a 

adequação dos prédios. Os alunos serão convidados  a retornarem para o ensino presencial em grupos, 

com uma data prevista para 4 de março, baseado no nível das séries  e  no programa educacional. 

Qualquer família que optar pela continuação do ensino remoto, poderá fazê-lo. 

  

Enquanto se aguarda o voto favorável do Comitê Escolar na quarta-feira, forneceremos as famílias  e 

funcionários  os detalhes sobre os planos de reabertura na próxima sexta-feira, incluindo informações 

sobre os grupos presenciais e as fases, cronograma de aprendizagem, normas de saúde e segurança 

(incluindo coberturas faciais, distanciamento social, sanitização e desinfecção, testes de Covid iniciais e 

de rotina, etc.), assim como as métricas de saúde pública negociadas para a reabertura que são parte do 

MOA.  

 

Nós também estamos entusiasmados em anunciar que  o novo prédio da Somerville High School passou 

nos testes finais necessários para obtenção do Certificado de Ocupação até o fim de fevereiro. Além disso, 

a cidade continua trabalhando para para lidar com o restante da ventilação e  filtração de ar em nossos 

prédios, para que possamos finalizar um cronograma para as fases adicionais dos alunos. 

  

Nosso Departamento de Educação Especial e os liaisons (mediadores) das famílias  começarão a contatar 

as famílias dos Grupos 1 e 2 na próxima semana, com as informações sobre a intenção dos planos de 

reabertura. Obrigado pela sua paciência e cooperação contínuas. Estamos ansiosos  para dar as boas-

vindas aos nossos alunos nas aulas presenciais na escola.  

 

Atenciosamente, 

  

 

Joseph A. Curtatone, Prefeito                        Andre Green, Presidente, Comitê Escolar de Somerville  

 

Mary Skipper, Superintendente Escolar        Rami Bridge, Presidente, União de Educadores de Somerville                                                                                                                                                                    


