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         Delayed opening Parent letter 
Carta Para Os Pais - Adiamento do Início das Aulas 

 
Prezados Pais e Alunos das Escolas Públicas de Westborough, 
 

      Infelizmente, o início das aulas desde ano escolar será adiada para Quinta-feira, dia 6 de Setembro. Isso 
está acontecendo devido os atrasos nos projetos de construção das Escolas Hastings e Armstrong. Como 
disse na carta de abertura às famílias há duas semanas atrás, muitas das nossas escolas estão sendo 
renovadas durante este verão. Estamos fazendo reparos e melhorias para ampliar o espaço necessário nas 
nossas escolas. Embora as equipes de construção estejam trabalhando rápido e diligentemente, o tempo 
que temos para concluir as reformas de construção das escolas são curtos e a quantidade de chuva que 
tivemos atrasou significativamente os projetos. 
 
Levamos em consideração o melhor plano para o nosso distrito. Embora tenhamos  considerado a 
possibilidade de abrir as outras escolas a tempo, acreditamos que isso causará mais confusão e estresse 
para as famílias, professores e funcionários. O custo de transporte escolar, compartilhação do pessoal 
escolar e outras complicações financeiras e de organização nos levou a decidir que seria melhor abrir todas 
as escolas ao mesmo tempo. Fizemos isso durante a renovação do Westborough High School em 2001, e 
tivemos muito sucesso. 
 
Estou muito preocupada porque esta mudança poderá causar muita inconveniência para sua  família, no 
entanto, acredito firmemente que, dadas as circunstâncias, esse plano é a melhor opção para os nossos 
alunos. 
 
Aqui estão quatro coisas importantes para você manter em mente: 
 
1. As aulas começarão na Quinta-feira, dia 6 de Setembro. 

 
2. Nosso programa de esportes do ensino médio (WHS) não será afetado com o atraso do inicio das aulas. 

Todos os jogos e práticas agendados serão realizados conforme o agendamento prévio. Com exceção 
da Banda do Ensino Médio e “Rangers Give Back”, todos os clubes e atividades da escola Gibbons e 
WHS serão adiados até o primeiro dia de aula (6 de Setembro). 
 

3. O programa de educação comunitária (Community Education Program) irá providenciar pessoas para cuidar 
das crianças durante os cinco dias que a escola estiver fechada, dias 29, 30 e 31 de Agosto e 4 e 5 de 
Setembro. (O programa será realizado na Escola Mill Pond, das 7h30 às 18h00. As crianças do jardim de 
infância até o sexto série são elegíveis para participar. Somos capazes de acomodar com segurança 140 
crianças. As famílias que ainda não estão registradas para o  Programa de Dia Prolongado do WCEP 
2018-2019, de 20/08/2018, terão que pagar a taxa de US $ 25.00 de matrícula e US $ 46,50 por dia.) Por 
favor:  Clique no link abaixo para fazer a matrícula. 
https://www.familyid.com/westborough-community-education-programs/delayed-school-opening-full-day-progra
ms  
As matrículas estarão abertas a partir das 9:00 da manhã no dia  8/21/2018. 
 
 

https://www.familyid.com/westborough-community-education-programs/delayed-school-opening-full-day-programs
https://www.familyid.com/westborough-community-education-programs/delayed-school-opening-full-day-programs
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4. Antes de estabelecer a nova data para o último dia de aula, teremos que determinar como iremos pagar os 5 

dias perdidos. Este plano poderá afetar os dias de férias escolares ou aumentar a duração do horário dos dias 
de aula. O plano será desenvolvido em Outubro e terá de ser aprovado pelo Comitê Escolar local e pelo 
Departamento de Educação Fundamental e de Ensino Médio. 

 
Somos uma comunidade escolar resiliente e solidária, e tenho confiança de que esse contratempo não afetará o 
ensino e aprendizagem excepcional que ocorre em nossas salas de aula. Essas melhorias que estamos fazendo 
no nosso distrito são essenciais e uma mudança altamente positiva para o nosso ambiente educacional.  
 
Abrir todas as nossas escolas com segurança é uma prioridade que compartilhamos e agradeço seu apoio, pois 
estamos ansiosos para receber todos os alunos no dia 6 de Setembro. Por favor, sinta-se à vontade para entrar 
em contato com o meu escritório se você tiver quaisquer perguntas ou dúvidas sobre o adiamento do início das 
aulas desde ano escolar 

 
Muito obrigada, 
 
Amber Bock 
Superintendenta das Escolas de Westborough 
 
 


