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Boa tarde, Pais, Responsáveis e Professores 
 
Agradecemos sua paciência e compreensão contínuas, à medida que colocamos em prática nosso apoio à 
comunidade. Como vocês já sabem, o governador Baker ordenou que as escolas públicas fossem fechadas por 
três semanas. Nosso calendário e data de retorno serão atualizados para todas as famílias e enviados no final 
desta semana. Agora, queremos compartilhar nossos planos sobre como podemos apoiar a comunidade 
durante esse fechamento. 
As escolas estão fechadas para o público. Se você tiver uma necessidade de emergência para ter aceso ao 
armário ou à mesa de seu aluno, envie um e-mail diretamente ao diretor da escola para obter assistência. Os 
serviços de tradução através do Centro de Matrícula estão disponíveis durante o horário comercial normal de 
segunda a sexta-feira apenas por telefone e e-mail.  
Distribuição do Serviço de Alimentação 
Na terça-feira de manhã, todas as 28 rotas da escola primária serão realizadas às 8h30, com base nesta 
programação de pontos de ônibus. A rota de terça-feira será feita para perguntar às famílias quantas refeições 
eles gostariam de receber diariamente. Você também pode acessar o link para o nosso plano de continuidade 
de refeições da comunidade clicando no link abaixo: 
https://www.mps-edu.org/site/Default.aspx?PageID=1169 
 
Instruções: 

• Encontre a parada comunitária mais próxima de sua casa. O link está diretamente acima desta frase. Você pode 

observar que essas rotas são muito semelhantes às rotas elementares existentes. 

•  O ônibus irá parar em cada endereço de coleta designado na terça-feira de manhã, 17 de março de 
2020. 

•  Na terça-feira de manhã, aguarde um tempo - o ônibus pode ficar atrasado de uma parada para a 
outra enquanto estamos recebendo informações suas. 

•  Quando o ônibus chegar ao ponto em que você está, diga ao motorista/ajudante quantas refeições 
você precisará no total. As refeições serão café da manhã e almoço. Não precisamos do seu nome; 
apenas quantas refeições são necessárias. 

•  Para esta semana (16 a 20 de março), começaremos a entregar o café da manhã na quarta-feira, às 
8h30. 

• Também começaremos a entregar almoços para as famílias na quarta-feira. As entregas de almoço 
começarão às 11h45. 

•  Prevemos que a execução das entregas de ônibus levará cerca de 30 minutos. Portanto, planeje estar 
em seus pontos nos horários listados acima para garantir que o ônibus não te perca. 

http://www.mps-edu.org/
http://www.mps-edu.org/
https://www.mps-edu.org/site/Default.aspx?PageID=1169
https://www.mps-edu.org/site/Default.aspx?PageID=1169
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• Esta não é uma atividade de refeição gratuita/reduzida - é um fornecimento emergencial de refeições para 

todas as crianças da cidade que precisam. Não há inscrições ou pagamentos necessários. Você não precisa fazer 

nada além de nos dizer quantas refeições precisará. 

 
•  Também fazemos parceria com escolas AMSA e IC. Basta chegar ao ponto de ônibus mais próximo de 
sua casa e seguir as instruções acima. 
•  Se você preferir buscar uma refeição na sua escola, você pode fazê-lo entre 8:30 e 13:00. Ligue para a 
escola mais próxima de você antes de vir e alguém o encontrará lá fora com o número de refeições 
solicitadas. Serão fornecidas instruções de coleta para maximizar o distanciamento social. 

Estamos usando as rotas do ensino primário porque as rotas do ensino fundamental e do ensino médio têm 
zonas para pedestres (Estudantes que andam para a escola) - e as rotas do ensino fundamental cobrem toda a 
cidade. Basta encontrar a parada mais próxima de sua casa e estar disponível às 8h30 da terça-feira para nos 
dizer quantas refeições por dia você precisará. Por favor, aguarde um tempo entre as paradas. 
Durante todos os momentos, continue seguindo as orientações sobre distanciamento social (mantenha dois 
metros de distância um do outro) e evite contato. Siga todas as diretrizes do Conselho de Saúde. Como o 
governador Baker declarou claramente - somente se todos seguirmos essas diretrizes, teremos o impacto 
pretendido. 
 
https://www.marlborough-ma.gov/board-health/pages/1-corona-virus-information 
 
Materiais de Enriquecimento 
Na terça-feira à tarde, as escolas estarão prontas para dar pacotes de enriquecimento às famílias. Por favor, 
preste atenção à orientação do seu diretor sobre horários e períodos de coleta. Orientações específicas serão 
enviadas no processo e solicitaremos que ninguém entre nos prédios ou saia de seus carros para buscar esses 
materiais. 
Na terça-feira à tarde, vamos adicionalmente estocar nossos ônibus com pacotes de enriquecimento para 
alunos do Jardim de Infância à 5ª Série (K-5) para entregar às famílias que não conseguirão buscá-los. Essas 
entregas ocorrerão nos horários normais de saída da tarde listados na página de transporte para cada rota 
elementar (ensino primário). Por favor, veja o link acima para ver os horários. 
Todos nós queremos apoiar a rotina continuada de educação durante esse fechamento. Não daremos nota a 
esses materiais de enriquecimento, mas esperamos sinceramente que você os use diariamente para manter 
uma rotina e manter nossos alunos lendo e aprendendo. 
Forneceremos orientações adicionais conforme elas cheguem a nós, e não podemos enfatizar o suficiente que 
sigam a diretiva do governador Baker sobre distanciamento social. O fechamento da escola será ineficaz se 

http://www.mps-edu.org/
https://www.marlborough-ma.gov/board-health/pages/1-corona-virus-information
https://www.marlborough-ma.gov/board-health/pages/1-corona-virus-information
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grupos de estudantes e famílias estiverem se reunindo e disseminando o vírus. Meu apelo à comunidade é 
que por favor considerem aqueles que não podem se defender desse vírus por conta própria. 
 
 

http://www.mps-edu.org/

