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Prezados Pais, Responsáveis e Professores; 
 
Na quarta-feira, 18 de março de 2020, nossa plataforma de enriquecimento on-line estará aberta e disponível 
para os alunos das séries 6-12.  Seus alunos serão convidados para uma google classroom (Sala de Aula no 
Google), ou um código de sala de aula será compartilhado eletronicamente com eles.  Os alunos também 
poderão acessar o google classroom através de seus celulares, baixando o aplicativo google classroom 
gratuitamente.  Se não tiver acesso à Internet, considere este recurso que está sendo oferecido: 
https://www.internetessentials.com/covid19 
 
Se você não conseguir acessar a internet e precisar de material impresso, por favor, entre em contato com o 
diretor da sua escola e ele/ela irá ajudá-lo.  
 
Durante os próximos dias estaremos comunicando recursos adicionais para nossos alunos.  Por favor, fiquem 
atentos aos e-mails adicionais e às orientações.   
 
Eu preciso enfatizar novamente com todos a importância de seguir as instruções para manter o 
distanciamento social, para não se reunir em grupos, e continuar a observar as diretrizes do CDC, DPH e do 
Departamento de Saúde de Marlborough.   
https://www.marlborough-ma.gov/board-health/pages/1-corona-virus-information 
 
Isto não são férias escolares.  As rotinas para os nossos alunos são importantes.  Eu realmente me solidarizo 
com todos os pais de um adolescente de Marlborough neste momento - eu sei que eles querem ir socializar 
com seus amigos em grupos e passar tempo juntos.  O fechamento das escolas será ineficaz se não seguirmos 
o plano juntos.   
 
 
Obrigado, 
 
 
Michael Bergeron 
Superintendente das Escolas 
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