14 de março de 2020
Caros funcionários e famílias,
Espero que todos vocês estejam bem durante este período desafiador. Estamos todos juntos nisso
e aprendendo uns com os outros. Como você sabe, muitas escolas e distritos fecharam por longos
períodos de tempo devido ao Coronavírus. Hesitei em enviar um aviso de qualquer tipo, pois
queria participar da teleconferência ontem de manhã com o Comissário de Educação e
Comissário do Departamento de Saúde Pública e, à tarde, em teleconferência com o ViceComissário de Educação Especial para entender melhor a situação.
Aqui estão algumas coisas que eu aprendi:
1. Quando a escola é fechada por essas circunstâncias, as escolas são incentivadas a fornecer
trabalho suplementar, a não ter uma lacuna na aprendizagem dos alunos. No entanto, isso NÃO
conta como um dia escolar.
2. Devido à importância das reuniões do IEP, elas podem continuar via virtualmente. O aviso
deve declarar que todas as partes concordaram em uma reunião virtual.
3. Se os 180 dias letivos ultrapassarem 30 de junho, os distritos escolares não serão obrigados a
recuperá-los.
4. Se o distrito escolar de envio estiver fechado, mas a colaboração permanecer aberta, os
distritos devem tentar fazer um esforço para continuar fornecendo transporte. (Isso é diferente
dos dias de neve. Os distritos nem sempre fornecem transporte nos dias de neve devido a
preocupações com a segurança nas estradas.)
5. Preocupações foram levantadas em torno dos prazos do MCAS. O Departamento de
Educação Elementar e Secundária (DESE) continuará fornecendo atualizações sobre esse
assunto. Eles ainda estão trabalhando nisso.
6. Quando os alunos / funcionários estão fora da escola, somos solicitados a continuar
respeitando sua privacidade. Somente o pessoal necessário deve ser informado do propósito de
sua ausência.
7. O Governador pediu que reduzíssemos as assembléias para menos de 250 pessoas e
parássemos qualquer viagem relacionada à escola.
8. Se um pai viaja e chega em casa com sintomas, o aluno deve se auto-colocar em quarentena
por 14 dias.
Dado todos os aspectos relacionados a esse vírus e desejando proporcionar um ambiente de
aprendizado e trabalho seguro para todos, a EDCO Collaborative fez com que todos os
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funcionários da Bedford trabalhassem praticamente na sexta-feira para permitir uma limpeza
profunda do edifício. Para esta próxima semana, o edifício Bedford será fechado. Os inquilinos
deste edifício farão sua própria determinação de estar ou não no prédio esta semana. Haverá
uma atualização sobre a reabertura do edifício EDCO Bedford na próxima semana, após a
conferência do Comissário.
A seguir, o impacto desta decisão:
1. O último dia de escola para os Programas Escolares de Bedford foi transferido para 29 de
junho.
2. Os professores e diretores do programa deverão fornecer algumas atividades para seus
alunos, a fim de fornecer oportunidades de aprendizado enriquecedoras, conforme apropriado.
3. O programa EDCO para surdos e deficientes auditivos em Newton seguirá as expectativas das
escolas públicas de Newton.
4. O programa Alternativa para Jovens da EDCO em Charlestown seguirá as expectativas das
Escolas Públicas de Boston.
5. Todos os funcionários do Escritório Central precisam trabalhar virtualmente, junto com os
Diretores do Programa Bedford.
6. Todas as reuniões da equipe ocorrerão virtualmente para esta semana.
7. Os funcionários da Wrentham serão notificados separadamente das expectativas do diretor
executivo.
Lembre-se também de que o objetivo deste fechamento é reduzir a exposição desse vírus.
Portanto, esse fechamento da escola não deve ser considerado como "férias" ou tempo para
explorar espaços lotados. Esperamos continuar fornecendo atualizações sobre esse problema.
Desejo a todos uma semana saudável e segura. Pais e funcionários, como sempre, se você tiver
mais alguma dúvida, entre em contato com o diretor do programa para obter esclarecimentos.
Nos próximos dias, fornecerei mais atualizações à medida que elas se desenvolverem. Uma
cópia das minhas cartas e links de recursos também será publicada em
www.edcollab.org/covid-19.
Atenciosamente,
Nadine Ekstrom, Ph. D.
Diretora Executiva

