
 

29 de março de 2020 
 
 Saudações aos Pais e Encarregados de Educação das Escolas 
Públicas de East Providence. 
 
Deixem-me começar com um enorme OBRIGADO. 
 
O COVID-19, a doença de coronavírus, colocou-nos numa 
situação onde nunca estivemos antes. Tudo é totalmente novo 
para nós. Os funcionários, administradores, professores, 
especialistas e paraprofissionais do distrito escolar têm planeado 
e trabalhado diligentemente para garantir que a aprendizagem 
não seja interrompida.  Como resultado, a transição da 
aprendizagem da escola para a aprendizagem em casa tem 
decorrido incrivelmente bem como podem indicar os relatórios 
que temos verificado e o feedback que recebemos dos pais. A 
maior parte do crédito a dar por tudo isto  pertence a todos vós, 
pais, que agora assumiram o papel de professores.  Perante isto, 
novamente o meu obrigado. 
 
Temos recebido muitas perguntas sobre quando podemos voltar 
ao "normal".  A governadora Raimondo indicou que fará um 
importante anúncio àcerca das escolas nesta segunda-feira, 30 
de março. Os seus anúncios podem ser vistos no Canal 10, todos 
os dias à 1:00 da tarde. 



 
 Se seu filho ainda não possui um Chromebook ou não tem 
acesso à Internet, entre em conctato com o diretor da sua escola 
o mais breve possível. Temos um Chromebook (computador 
portátil) para cada aluno. Se não tiver acesso à Internet, também 
podemos fornecer–lhe um "HotSpot" sem nenhum custo. O 
"HotSpot" é um dispositivo que irá disponibilizar a Internet em sua 
casa. 
 
Enquanto todos os nossos alunos estão em casa, os nossos 
contínuos e funcionários de manutenção  vão às  escolas 
diariamente. Todas as salas de aula, áreas de encontros e 
superfícies estão a ser desinfetadas. A equipe também está a 
bordar alguns dos problemas difíceis de resolver quando os 
alunos estão no prédio. 
 
Tanto o Chartwells, o nosso fornecedor de refeições escolares, 
como  a Ocean State Transit, a empresa contratada para os 
autocarros escolares (ônibus) , estão trabalhando juntos para 
disponibilizar pequenos almoços e almoços para todos os que 
necessitarem. Temos o horário das paragens dos autocarros 
escolares (ônibus) para a entrega das refeições. Para obter 
informações sobre a entrega de refeições nos autocarros, visite o 
site do Departamento Escolar de East Providence 
 

Sabemos que esse vírus e o seu impacto na nossa vida diária 
traz bastante stress. Ficar fechado em casa é difícil para todos. 
Esperamos que o vírus tenha o menor impacto possível na 
aprendizagem dos alunos. Para esse fim e compreedendo as 



tensões que todos sofrem, oferecemos algumas sugestões para 
passar o "novo" dia escolar. 
 
Fazer as coisas funcionarem em tempos difíceis ... 
 
Para garantir que seu filho/a receba crédito por estar "presente" e 
concluir o trabalho, lembre-o de responder à pergunta do dia e 
após ter concluído o trabalho, pressione o ícone "submit" 
(submeter) para o trabalho ser enviado ao professor. Os 
professores estão a publicar os horários em que se encontram 
disponíveis para interagir com os alunos e os pais. 
 
Uma palavra-chave: flexibilidade.  Alguns alunos concluem as 
suas tarefas mais rapidamente do que outros, enquanto outros se 
sentem mais confortáveis levando mais tempo. Contanto que o 
seu filho/a faça os trabalhos durante o dia, deverá ser o 
suficiente. Se o seu filho/a estiver atrasado no trabalho, o 
professor dele irá informar-vos . 
 
As crianças devem estar num local silencioso durante o trabalho 
escolar. Tanto quanto possível, elimine distrações como a TV. 
 
Organize tempo de descanso para o seu filho/a; hora de lanches, 
almoços e uma pequena pausa. Aprender pode ser trabalho 
árduo. 
 
 Um pensamento para ser relembrado. O stress associado em 
evitar o coronavírus não é nada comparado ao stress de lidar 
com um caso de coronavírus em sua casa. O velho ditado diz, 



"Uma grama de prevenção vale um quilo de cura" realmente isto 
aplica-se ao COVID-19. 
 
Sabemos que haverá um fim a esta situação. É verdade que o 
facto de não se saber quando, dá para enlouquecedor. Quando a 
decisão de reabrir as escolas for tomada, as escolas de East 
Providence estarão prontas para receber seu filho/a e dar-lhe 
algum alívio. Sabemos que muitas de nossas famílias estão 
cheias de stress em várias maneiras. Estamos tentando tornar o 
ensino em casa o mais fácil possível para não aumentar o vosso 
stress. 
 
Além disso, cuide-se da melhor forma possível. Você é de 
importância vital para o seu filho/a e extremamente importante 
para nós. O nosso objetivo de vida é de ajudá-lo a criar o seu 
filho/a para ele/a poder  atingir o seu melhor. 
 
Uma vez mais , obrigado por tornarem  a aprendizagem por 
computador o sucesso que tem sido até agora. 
 
 
Cordealmente 
 Kathryn M. Crowley Superintendente de Escolas 
 


