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Enquanto o mundo se concentra na melhor maneira de atacar a pandemia de coronavírus,
precisamos reinventar nosso sistema de ensino público da noite para o dia para responder aos
desafios criados pelo transtorno em toda a sociedade.
Nossas escolas refletem os desafios estruturais e sociais que enfrentamos nesta democracia.
Quatro áreas se destacam nessa crise - insegurança alimentar, divisão digital, acesso a cuidados
infantis de qualidade e um frágil sistema de saúde. Aqui está a nossa resposta a esses problemas.
Uma em cada sete crianças, ou mais de 12 milhões nos Estados Unidos, enfrenta a insegurança
alimentar e a fome, sintomas de questões sociais maiores como a pobreza e a desigualdade. Mais
de 60% dos alunos que frequentam as Escolas Públicas do Condado de Broward (BCPS) se
qualificam para refeições gratuitas ou a preço reduzido. Para muitos alunos, nossas escolas
públicas são o único local confiável para receber duas refeições nutritivas - café da manhã e
almoço - todos os dias. Muitas de nossas escolas, bem como organizações comunitárias,
oferecem jantar para alunos de programas após o horário escolar.
Encontrar formas de continuar alimentando nossos alunos quando as escolas fecham por algum
motivo, seja furacões ou pandemia, é uma prioridade. Imediatamente após o fechamento das
escolas em resposta à disseminação do coronavírus, abrimos nove locais de alimentação em todo
o condado, onde as famílias podiam pegar com segurança refeições prontas, sem necessidade de
qualquer justificação. A partir de segunda-feira, 30 de março, abriremos 47 locais em todo o
distrito e adicionaremos mais locais, se necessário. Nossas escolas podem estar fechadas, mas
nossas cozinhas estão abertas.
Da mesma forma, embora nossos estabelecimentos escolares estejam fechados, o ensino e o
aprendizado ainda continuam (#LearningNeverCloses). Nos últimos três anos, temos desenvolvido
nossa capacidade de oferecer educação personalizada com uma combinação de ensino em sala
de aula com professores e recursos digitais on-line disponíveis a qualquer hora e em qualquer
lugar. Nosso Sistema de Gerenciamento de Aprendizado Canvas viabilizou uma ferramenta
comum que tornou isso possível e a maioria de nossos educadores o utiliza há alguns anos. O
Canvas oferece versões digitais de livros didáticos, links para programas e recursos educativos,
planos de aula e materiais de ensino para todos os níveis e disciplinas, incluindo recursos para
estudantes com necessidades especiais e aqueles que precisam de currículo/ensino bilíngue.

Após o recesso de primavera, nossos professores trabalharão através do Canvas para engajar
nossos alunos no ensino à distância.
Continuaremos a oferecer aprendizagem socioemocional e serviços de saúde mental e de bemestar por meio dessa plataforma de ensino à distância, enquanto estabelecemos a ligação entre os
nossos conselheiros escolares, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais de saúde
mental com alunos que necessitam de seu apoio.
Também iremos colaborar com os pais para determinar a melhor forma e o melhor prazo para
prestar serviços de ESE e serviços bilíngues.
Mais de 10% dos estudantes a nível nacional não têm acesso digital - uma estatística
surpreendente na era tecnológica do século XXI. Estamos fazendo duas coisas para lidar com
essa desigualdade. Primeiro, estamos fornecendo um laptop para qualquer aluno que não o
possua. Em 20 de março, distribuímos mais de 64.000 laptops para os alunos de Broward. Isso foi
possível graças aos contribuintes do Condado de Broward, que aprovaram o nosso referendo de
títulos SMART, o que nos permitiu adquirir mais de 95.000 computadores e reduzir a relação
aluno/computador de 6:1 para 2:1, e em muitos níveis escolares até 1:1. Devido a esse
investimento, somos ricos em tecnologia e estamos prontos, o que é necessário agora mais do
que nunca.
Faremos uma segunda distribuição no sábado, 28 de março, para pais e responsáveis que não
puderam ir à escola de seus filhos durante a primeira distribuição, ou se a escola ficou sem
laptops. Além disso, os nossos laptops e o ambiente de aprendizagem on-line são configurados
tendo em mente a segurança e a proteção de nossos alunos, incluindo restrições ao download e
instalação de programas de terceiros e filtragem de conteúdo para limitar o acesso a sites
inadequados.
Estima-se que entre cinco e 15% dos nossos profissionais de saúde talvez precisem ficar em casa
quando as escolas e as empresas fecharem. Isso pode criar uma dificuldade significativa em um
sistema de saúde já sobrecarregado. Para ajudar a reduzir o impacto que o fechamento das
escolas terá em nossa comunidade, a BCPS ofereceu temporariamente serviços gratuitos de
cuidado infantil em nove locais para famílias de socorristas e profissionais de saúde.
Também ouvimos falar de um problema adicional que nossos profissionais de saúde estão
enfrentando - garantir suprimentos. Alguns o comparam a estar "em guerra sem munição".
Nossos profissionais de saúde não deveriam ter que arriscar suas vidas para salvar outras
pessoas. Visando ajudar, começaremos a doar suprimentos médicos dos programas de saúde de
nossas escolas e dos programas médicos de nossas três faculdades técnicas da BCPS. Também
coletaremos suprimentos de clínicas escolares de nossas escolas de ensino fundamental,
intermediário e médio.
Estamos ainda lidando com muitas outras questões. Como o estado cancelou todos os exames
obrigatórios, incluindo as Avaliações de Padrões da Flórida (FSA) e os exames de final de curso
(EOC), como serão determinadas as notas de cursos e as decisões de promoção? Os exames
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SAT, ACT e AICE serão oferecidos? Como vamos lidar com as cerimônias de formatura do ensino
médio? Como os clubes e atividades, como aconselhamento e orientação por pares, discursos e
debates, banda e orquestra, teatro e vários esportes continuarão sendo oferecidos?
Haverá desafios e erros ao navegarmos essas águas desconhecidas. Nossa promessa a você é
que iremos corrigí-los e encontrar soluções para seguir em frente. Os nossos alunos não merecem
menos do que isso.
"É preciso uma aldeia para criar uma criança", é um provérbio africano que nunca foi tão relevante
quanto neste momento. Agradecemos a assistência e o apoio de nossas agências estaduais,
nossos municípios, especialistas em saúde pública e parceiros da comunidade, e agradecemos a
toda a comunidade por se unir à medida que enfrentamos essa crise sem precedentes. Cabe a
todos nós - trabalhando juntos - fazer o que for preciso para ajudar nossos alunos a continuar a
aprender e a crescer.
Que Deus lhe abençoe e mantenha você e sua família seguros e saudáveis.

Superintendente Robert W. Runcie
Escolas Públicas do Condado de Broward
Para obter informações sobre o coronavírus, acesse browardschools.com/coronavirus para
encontrar as informações mais atualizadas referentes a nossos alunos, famílias, professores e
funcionários.
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