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23 de março, 2020
Prezadas Famílias e Membros da Equipe das Escolas Públicas de Somerville,
Continuamos a compilar recursos, idéias e atividades para ajudar os alunos a permanecerem envolvidos em seu
aprendizado enquanto estão em casa. Abaixo está a lista de sites - alguns novos e outros que temos
compartilhado na última semana - onde vocês podem encontrar uma variedade de atividades de alta qualidade
para seus filhos. Como essas listas estão evoluindo à medida que aprendemos sobre novos recursos,
recomendamos que você verifique o site com frequência. Esperamos que, entre os recursos e atividades que
oferecemos, você identifique aqueles que julgar úteis ao estabelecer novos horários e rotinas para seus filhos e
suas famílias durante esta crise de saúde. Os professores também têm se comunicado com alunos e famílias de
várias maneiras, ajudando os alunos a permanecerem conectados à comunidade escolar. Estamos orgulhosos do
compromisso de nossos professores em apoiar seus alunos e famílias e de sua energia e criatividade positivas.

Como lembrete, de acordo com as orientações do Departamento de Educação do Estado (DESE) para esse
fechamento de emergência de três semanas, os recursos e atividades que estamos compartilhando não serão
creditados e não substituem as instruções formais em sala de aula. Continuamos a manter contato regularmente
com o DESE e compartilharemos qualquer orientação nova que o Departamento possa emitir sobre expectativas
ou requisitos de aprendizado virtual.

Recursos para os Alunos Explorarem e Permanecerem Envolvidos no Aprendizado
 Recursos de aprendizado ao nível de série de alta quality: www.somerville.k12.ma.us/homelearning.
 Recursos online a nível de High School: www.somerville.k12.ma.us/shs
 Lista de recursos do Departmento de Educação para ajudar os alunos a permanecer envolvidos em
seu aprendizado em casa: http://www.doe.mass.edu/covid19/ed-resources.html
 Novo Centro de Aprendizagem à Distância online do WGBH: www.wgbh.org/distance-learningcenter
 PBS LearningMedia: https://mass.pbslearningmedia.org
Distribuição de Refeições
Os alunos e famílias podem pegar o café da manhã e almoço de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 11h00, em
qualquer uma das escolas mencionadas abaixo. Não é necessário apresentar identificação e uma pessoa pode
pegar para mais de um membro da família. Traga uma sacola se você for pegar para várias pessoas. Lembre-se
de vestir-se adequadamente para o clima, pois como a distribuição é ao ar livre pode haver demora enquanto
cumprimos as normas de distanciamento social.
 Escola East Somerville
 Escola West Somerville
 Escola Winter Hill
 Escola Healey (novo local)
Recursos e Informação no Site da Cidade
Incentivamos vocês a visitar www.somervillema.gov/coronavirus para informação atualizada do COVID-19
em Somerville e recursos adicionais de alimentação e outros recursos disponíveis em Somerville.

Enquanto na página, desça até a barra de menus cinza claro e clique na guia "Give Help or Get Assistance" para
obter uma lista de acesso a alimentos, assistência a empregadores do comércio e funcionários e outros recursos.

Distribuição de Fraldas para Famílias com Bebês e Crianças Pequenas
Distribuição gratuita de fraldas para as famílias com bebês e crianças pequenas, continuará nessa semana
até sexta, 27 de março em cada um dos quatro locais de distribuição de refeições acima mencionados das
9h00 às 11h00. As fraldas serão embaladas e disponíveis por tamanho durante toda a semana.

Outros Recursos e Lembretes Importantes
 Conversando com seus filhos sobre o COVID-19:
www.somerville.k12.ma.us/TalkingAboutCoronavirus.
 Lembre-se de tomar todas as medidas preventivas recomendadas.
o A melhor maneira de prevenir doenças é evitar ser exposto ao vírus. Por favor, siga as
normas de distanciamento social. Acredita-se que o contágio do vírus seja de pessoa para
pessoa, normalmente entre pessoas em contato próximo (a menos de um metro e meio)
através de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra.
o Limpe suas mãos frequentemente. Lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20
segundos. Se não conseguir lavar as mãos, use um desinfetante para as mãos que contenha
pelo menos 60% de álcool
o Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
o Evite contato próximo com outras pessoas fora do seu lar.
o Cubra a boca quando tossir ou espirrar
o Limpe e desinfete as superfícies tocadas diariamente
o Fique em casa se estiver doente, exceto para obter assistência médica e tente se isolar o
máximo possível de outros membros da sua família.
Para se Divertir
Atividades, cenas ao vivo, jogos e estórias do Zoológico de São Diego: https://kids.sandiegozoo.org/
Reconhecemos o quão desafiador tem sido essa última semana e meia e esperamos que vocês encontrem
conforto e apoio em nossas comunicações e esforços diários para manter os alunos conectados ao aprendizado e
às comunidades escolares. Também recomendamos que você reserve um tempo para sua própria saúde e bemestar. Obrigado por sua parceria contínua, enquanto trabalhamos para supercar juntos esta inesperada crise de
saúde.

Cordialmente,
Mary Skipper, Superintendente

