
 
 

 
     

 
              

     
 

  
 

              
                 

                  
               

                  
  

 

 
 

 
            

           
           

            
   

        
     

             

           
       

     
            
            

           
            

 
                 

                 
                  

 
                 

                
            

    
  

27 de maio de 2020 

ASSUNTO: 4 de junho: Bem-vindo(a) à Sessão de Informações da Cambridge Public Schools (Escolas 
Públicas de Cambridge – CPS) 

Prezadas famílias: 

Agradecemos por escolherem a Cambridge Public Schools para o seu filho! Estamos ansiosos para 
conhecê-los. Para dar as boas-vindas à sua família e aos seus filhos em nossa comunidade, sua escola 
realizará uma Sessão de Informações virtual em 4 de junho. Consulte a lista abaixo para se inscrever e 
enviar suas dúvidas para que a equipe as esclareça. Após a inscrição, forneceremos informações sobre 
como fazer login ou entrar na sessão, que contará com o recurso de tradução simultânea para o seu 
idioma. 

Amigos School, 4 de junho, das 13 h às 14 h 
Baldwin, 4 de junho, das 19 h às 20 h 

Cambridgeport, 4 de junho, das 13 h às 14 h 
Dr. Martin Luther King, Jr., 4 de junho, das 16 h 

às 17 h 
Fletcher Maynard Academy, 4 de junho, das 

16 h às 17 h 
Graham & Parks, 4 de junho, das 19 h às 20 h 

Haggerty, 4 de junho, das 16 h às 17 h 
Kennedy-Longfellow School, 4 de junho, das 

13 h às 14 h 
King Open, 4 de junho, das 13 h às 14 h 

Morse School, 4 de junho, das 16 h às 17 h 
Peabody, 4 de junho, das 13 h às 14 h 

Tobin Montessori, 4 de junho, das 16 h às 17 h 

Entrar na escola pública é uma etapa emocionante na vida de uma criança pequena. Sabemos que deve 
ser um desafio pensar em como ajudar seu filho a se preparar para isso, especialmente no contexto 
atual. Embora os prédios das escolas estejam fechados, o aprendizado e a conexão se mantêm na CPS. 

É provável que você tenha dúvidas sobre como a escola funcionará quando for seguro reabrir os prédios 
das escolas. Embora ainda não saibamos de todas as informações sobre o funcionamento da escola no 
outono, estamos nos planejando. Continuaremos a manter a comunidade informada enquanto isso. 
Alguns pontos importantes: 

https://forms.gle/4594Tf8diMD97yHLA
https://forms.gle/Bi84kWW3XkejMcsBA
https://forms.gle/DUvBBMUxbjCsYXh7A
https://forms.gle/tSHRtn323dTeH5DA8
https://forms.gle/nS9CJSjH3zfoe3ck8
https://forms.gle/vYRjZJseRy6QEhDx8
https://forms.gle/hjUrJUqe8uoi5yR78
https://forms.gle/uCDpsY5YsND9JtFt6
https://forms.gle/xxMZQJPrxVWowiPG7
https://forms.gle/RYp2YYBwPaeaZZFL6
https://forms.gle/rzpTLmqK2N9pr22aA
https://forms.gle/WREN5abUxwZUqy5XA


 
 

              
              

                 
           

 
            

             
              

 
               

                
                

               
                  

         
 

                
             

               
                 

 
                  
                  

            
 

 
    

   
 
 
 
 

● Saúde e segurança: Estamos em constante comunicação com as autoridades de saúde e 
educação estaduais e locais, que nos dão as informações e orientações mais recentes para 
manter as escolas e comunidades seguras. Continuamos a ter a cautela e o cuidado em mente 
para as nossas decisões de planejamento para a reabertura das escolas. 

● Planejamento futuro: A CPS está planejando muitas mudanças possíveis no funcionamento 
das escolas no próximo ano letivo. Muitas coisas podem mudar, incluindo programações diárias, 
o calendário, rotas de ônibus, programas de refeições escolares e planos de tecnologia. 

● Comunicação com você: Sua escola entrará em contato em breve e você passará a receber 
notícias da escola e do distrito durante o verão. Haverá formulários a serem preenchidos e os 
professores se apresentarão em uma data mais próxima do início das aulas. À medida que isso 
muda, tentaremos manter o mínimo de surpresas para que você se sinta confiante e preparado 
para o primeiro dia do seu filho. Você também pode se manter atualizado no site www.cpsd.us, 
na seção Find It! Cambridge para mais recursos. 

Apesar de toda a incerteza, sabemos que os professores do seu filho estão realmente ansiosos para 
conhecê-lo. Gostaríamos de poder anunciar atividades específicas para visitar a escola ou conhecer 
outras crianças e famílias, mas essas decisões dependem da evolução da atual emergência de saúde 
pública. Qualquer que seja a forma adotada, faremos o possível para que você se sinta acolhido. 

Estamos muito felizes que seu filho e sua família se juntarão à comunidade CPS no próximo ano letivo. 
Estamos todos fazendo o possível para cuidar de nós mesmos e um do outro, e esperamos que você 
esteja fazendo o mesmo. Estou ansioso para conhecê-lo pessoalmente em breve. 

Atenciosamente, 
Kenneth N. Salim, Ed.D. 
Supervisor de Ensino 

http://www.cpsd.us/

