
 

Dias de Início Tardio nas Escolas Públicas de Somerville  

Em que condições consideraríamos um Dia de Início Tardio? As previsões meteorológicas e os padrões 

do tempo podem ser imprevisíveis. Usaremos nosso melhor julgamento com base na revisão frequente 

das previsões meteorológicas da NOAA para determinar se as condições devem melhorar 

significativamente ao longo do dia, tornando o início tardio uma opção viável e segura. 

Quando e como notificaremos os pais/responsável de um Dia de Início Tardio? Tal como acontece com 

os Dias de Neve e outros cancelamentos de dias completos devido às condições do tempo, faremos o 

possível para notificar os pais e responsável de um Dia de Início Tardio às 19:00 horas da noite anterior, 

embora não possamos garantir que teremos sempre as informações necessárias para tomar 

confortavelmente uma decisão até esse momento. Como observamos anteriormente, os padrões do 

tempo podem ser imprevisíveis e nossa preocupação principal é a segurança. 

Os pais/responsáveis e membros da equipe serão notificados de um início tardio via telefone e e-mail. 

Os avisos do Dia de Início Tardio serão também publicados no nosso site (www.somerville.k12.ma.us), 

Facebook (www.facebook.com/SomervillePublicSchools) e Twitter - @svilleschools 

(www.twitter.com/svilleschools).  

A que horas a escola começaria nos Dias de Início Tardio? Haveria um atraso de 2 horas a partir da hora 

do início normalmente programado em sua escola ou seu programa.  

O café da manhã será servido? Se sim, a que horas? Um café da manhã composto de cereais frios, leite 

e frutas estará disponível em todas as escolas entre 9:30 e 10:00HR para os alunos que não puderem 

desfrutar de um café da manhã saudável em casa antes de chegar na escola. Por favor, não deixem ou 

permitam que seus filhos caminhem para a escola antes das 9:30HR porque as escolas não estarão 

abertas. 

Como o horário do ônibus será afetado? O horário do ônibus será ajustado em 2 horas. Todos os 

pontos, de pegar e deixar os alunos, permanecerão os mesmos. 

O almoço será servido? Se sim, a que horas? Sim. O almoço será composto de pizza e sanduíches. Todas 

as escolas terão sua programação modificada para os Dias de Início Tardio. 

Qual será o impacto na programação acadêmica? Os diretores das escolas criaram um horário escolar 

modificado para os dias de inicio tardío que foi compartilhado com toda a equipe. 

A programação após a escola será oferecida como normal durante os Dias de Início Tardio? Sim. Os 

programas e atividades após a escola ocorrerão como programados, a não ser que você seja notificado 

sobre alguma mudança naquele mesmo dia. Atividades de esportes ou outros programas realizados fora 

da cidade dependerá da programação da cidade em que o evento será realizado naquele dia. 

Teríamos que compensar o tempo no final do ano letivo por Dias de Início Tardio? Não. Um dia de 

início tardio contará como parte dos 180 dias necessários de instrução. 
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