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13 de maio de 2020
Prezadas Famílias e Membros da Equipe do Departamento Escolar de Somerville,
Para nossos alunos formandos, essa crise de saúde interrompeu um dos marcos mais importantes na vida de um
jovem. Convidamos vocês a se unir a nós em reconhecimento de seus esforços tremendo em alcançar esse
marco e celebrá-los a medida que caminham para a próxima fase de suas jornadas.
Os comitês de formatura da Somerville High School e do Full Circle têm uma série de iniciativas planejadas
para homenagear seus formandos. A SCALE também está finalizando os planos para seus formandos. Vídeos
para cada escola estão sendo produzidos. A SHS está finalizando os planos para uma caravana que entregará
capelos e becas, diplomas e uma sacola de presente com artigos comemorativos da escola para cada formando.
A Full Circle realizará uma cerimônia de formatura virtual em 3 de junho, a data original de formatura e estará
colocando placas de gramado na casa de todos os formandos. Faixas serão colocadas pela cidade e os
funcionários enviarão cartões postais pessoais e mensagens em vídeo. O SHS também está destacando os
formandos em sua conta do Instagram @SHS_SeniorSpotlight. Isso é apenas uma amostra do que está sendo
planejado para homenagear e celebrar nossos formandos da Turma de 2020.
Abaixo estão algumas oportunidades para você participar das homenagens e comemoração de nossos formandos
da SHS, Full Circle e SCALE. Obrigado por fazer parte dessas iniciativas.

INFORMAÇÕES E RECURSOS NOVOS/ATUALIZADOS
Celebrações de Formatura da Turma de 2020: Ajude-nos a celebrar a Turma de 2020 da Somerville High
School, Full Circle e SCALE!
Convidamos vocês a fazer cartazes para colocar em suas janelas ou varandas (ou usar giz em suas garagens ou
calçadas) para parabenizar nossos formandos de 2020. Fique à vontade para começar a colocar os cartazes a
partir de agora e compartilhar nas redes sociais. Obrigado por ajudar a celebrar esse marco importante para
nossos alunos.
O Wicked Local está oferecendo a oportunidade de enviar uma mensagem de felicitações para seu formando,
sem nenhum custo para as famílias. Para participar, envie um email para somerville@wickedlocal.com com
"Congrats Grad Message" escrito no assunto do seu e-mail. Inclua uma mensagem de felicitação de até 25
palavras, o nome do formando (to) e o nome de quem está enviando a mensagem (from). Favor enviar até o
final do dia da sexta-feira, 22 de maio.
Próximas Reuniões Municipais Virtuais: a prefeitura está organizando uma série de reuniões municipais
virtuais com o Prefeito Curtatone, onde você pode aprender sobre os impactos locais do COVID-19 e as ações
tomadas pela prefeitura. Você pode participar ao vivo via Zoom ou por telefone. Você também pode enviar
perguntas com antecedência e assistir as reuniões ao vivo através da TV a Cabo da Prefeitura (canais 13 e 613
na RCN e canal 22 na Comcast). Para mais informações sobre como participar, visite
www.somervillema.gov/virtualtownhall.
Shout-Out de Hoje: Um grande grito de “bravo” aos alunos da 7ª série da Healey, Gianni Previlon, Ethan
Barros e Eleanor Bogosian, por terem participado do Concurso Anual de Poesia Longfellow. Todos os três
competiram na divisão de 6-8 séries. Gianni conquistou o 1º lugar, Ethan ficou em 3º lugar e Eleanor
conquistou o prêmio de Menção Honrosa. O concurso é patrocinado pelo Local Histórico Nacional da Sede da

Longfellow House-Washington, da organização Amigos da Sede da Longfellow House-Washington e do Clube
New England Poetry. O Prêmio de Poesia Longfellow é apresentado anualmente. O evento deste ano será
realizado virtualmente no domingo, 21 de junho, às 15h, quando todos os vencedores serão reconhecidos.
Parabéns Gianni, Ethan e Eleanor!
Para se Divertir: Aprenda sobre Mulheres Pioneiras no Setor Aeroespacial
(https://airandspace.si.edu/highlighted-topics/pioneering-women-aerospace) visitando o site do Museu
Smithsonian National Air and Space. Para mais atividades interativas e divertidas, visite
www.somerville.k12.ma.us/JustforFun.

LISTA DE RECURSOS, PROGRAMAS CONTÍNUOS E LINKS IMPORTANTES
Recursos de Currículo e Apoio Tecnológico Disponíveis Online
 Recursos de aprendizado de alta qualidade ao nível de série de vários recursos:
www.somerville.k12.ma.us/home-learning
 Se você está tendo dificuldades com seu computador, favor enviar uma solicitação de auxílio
técnico usando esse formulário Somerville Public Schools Remote Tech Support Contact Form.
 Suporte para perguntas sobre tecnologia: pais/alunos do SPS que precisam de assistência com
tecnologia devem ligar para 311 ou enviar um e-mail 311updates@somervillema.gov. Um educador
bilíngue entrará em contato com você para ajudá-lo. Disque (617) 666-3311 se estiver ligando de um
número fora de Somerville


Plano de Aprendizado à Distância do SPS pode ser acessado em
www.somerville.k12.ma.us/RemoteLearning

Programas e Recursos Contínuos
 Solicitação de Almoço Grátis ou a Preço Reduzido: a qualificação para o almoço grátis ou a preço
reduzido pode abrir recursos adicionais para sua família, como a elegibilidade para os benefícios do PEBT. Todos os alunos das escolas designadas como CEP (Community Eligibility Provision) não
precisam preencher um pedido de almoço e já recebem almoço grátis. Esses alunos também são
automaticamente elegíveis para os benefícios federais do P-EBT oferecidos para ajudar a aliviar os
encargos financeiros para as famílias causados pela pandemia do COVID-19. Somerville High School,
Healey, Next Wave/Full Circle, Winter Hill Community Innovation e East Somerville Community são
todas escolas designadas como CEP em nosso distrito. Se o seu filho frequenta outra escola em nosso
distrito e você acredita que sua situação financeira agora pode torná-lo elegível para o almoço grátis ou
a preço reduzido, favor preencher a solicitação online no seguinte link,






https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUlFOL0rf83lmxqXa3B5hsmmRJCI8Nicw0Ti4jxyzMy9j4BA/view
form

Refeições de Café da Manhã e Almoço distribuídas de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 11h00, nas
Escolas East Somerville, Healey, West Somerville e Winter Hill. Não é necessário apresentar
identificação. Traga uma sacola se você for pegar para mais de um membro da família.
Outros recursos de alimentos na cidade, visite www.somerville.k12.ma.us/food-resources.
Distribuição de Fraldas: A distribuição gratuita de fraldas e lencinhos umidecidos para famílias com
bebês ou crianças pequenas continuará somente às quartas-feiras das 9h00 às 11h00 em cada um dos
quatro locais de distribuição de refeições até junho ou enquanto o estoque durar.
Comcast Internet Essentials: Gostaríamos de lembrar as famílias que a Comcast está oferecendo dois
meses de serviço gratuito de internet para as famílias que precisarem, por meio do programa Internet
Essentials. Se seu filho recebe almoço grátis ou com desconto na escola, você qualifica para este
serviço importante. Informações sobre como solicitar e se inscrever no Internet Essentials da Comcast
estão disponíveis em: https://internetessentials.com/

Outros Links e Informações Importantes





Visite www.somervillema.gov/coronavirus para informação atualizada do COVID-19 e recursos
disponíveis na cidade.
Conversando com seus filhos sobre o COVID-19:
www.somerville.k12.ma.us/TalkingAboutCoronavirus.
Lista de suportes básicos para famílias durante o COVID-19: https://somerville.k12.ma.us/districtdepartments/somerville-family-learning-collaborative-sflc/relief-our-families

Respeitosamente,

Mary Skipper, Superintendente

