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Atualização Semanal do Verão de 2020
10 de julho de 2020
Prezadas Famílias e Membros da Equipe do Departamento Escolar de Somerville,
Esperamos que vocês tenham desfrutado de um fim de semana de 4 de julho agradável e seguro. A programação
de verão começou esta semana para a maioria dos programas do distrito, com mais de 475 alunos matriculados
em uma variedade de sessões de verão direcionadas. Se você ainda estiver procurando maneiras de manter seus
filhos ativos e aprendendo neste verão, recomendamos que visite nossa página da web de aprendizado de verão
(www.somerville.k12.ma.us/summer) para conhecer os programas divertidos e envolventes oferecidos por
organizações dentro e fora da nossa comunidade. Continuamos a atualizar esta lista à medida que tomamos
conhecimento de outras opções.
Aguardamos orientações adicionais do Departamento de Educação na próxima semana, enquanto isso os
Distritos continuam desenvolvendo seus planos de volta às aulas para o outono. Atualizaremos vocês à medida
que obtivermos informações adicionais. No início da próxima semana, compartilharemos os resultados da
Pesquisa de Aprendizagem Remota que administramos no mês passado. Além disso, uma nova pesquisa
familiar será enviada na próxima semana para obter sua opinião sobre os modelos propostos para o retorno no
outono. Obrigado por sua contribuição contínua.

INFORMAÇÕES E RECURSOS NOVOS/ATUALIZADOS
SomerCamp: Graças ao apoio generoso da Somerville Education Foundation (SEF), várias organizações locais
estão se unindo para oferecer o SomerCamp, um programa de verão online para os jovens de Somerville com
início na segunda-feira, 13 de julho. SomerCamp oferece uma variedade rica de atividades divertidas e
envolventes - de boxe à filmagem e muitas outras opções para todos os jovens de Somerville.
Destaque da Semana: Um enorme bravo à Escola Next Wave/Full Circle por ter recebido recentemente uma
concessão de US $550.000 de implementação durante dois anos da Fundação Barr para continuar seu trabalho
de remodelação escolar como parte do programa Engage New England da Fundação Barr. A NW/FC está
caminhando em direção à um estilo de aprendizagem baseada em competências, introduzindo cursos coministrados e envolvendo os alunos por meio de Experiências de Aprendizagem Transformadora.
Para Diversão: O Centro de Alfabetização Alimentar, The Food Literacy Center oferece vídeos de culinária
saudável, para crianças e com atividades manuais e receitas para a família cozinhar junta. Para mais atividades
divertidas e interativas, visite www.somerville.k12.ma.us/justforfun.

PROGRAMAS, RECURSOS E LINKS
Programas e Recursos Contínuos
 Distribuição de Refeições de Café da Manhã e Almoço: Durante todo o verão, as refeições serão
distribuidas somente nas segundas, quartas e sextas de 9h00-11h00, nas Escolas East Somerville,
Healey, West Somerville e Winter Hill. Não é necessário apresentar identificação.
 Outros recursos de alimentos na cidade, visite www.somerville.k12.ma.us/food-resources.



Distribuição de Fraldas: A distribuição gratuita de fraldas continuará às quartas-feiras das 9h00 às
11h00. A partir de quarta-feira, 24 de junho, as fraldas serão distribuídas apenas nas Escolas East
Somerville e West Somerville até o final de julho, enquanto durarem os estoques.
 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/
Recursos de Currículo e Outros Disponíveis Online
 Recursos de aprendizado de alta qualidade ao nível de série: www.somerville.k12.ma.us/homelearning
 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
 Lista de recursos em “conversas sobre o racismo”: www.somerville.k12.ma.us/talking-about-racism
Links e Informação Importantes do Covid-19
 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

