
As Escolas Públicas de New Bedford não discriminam com base na idade, sexo, raça, cor, religião, etnia, origem nacional, deficiência, orientação 
sexual, ascendência, estar sem-abrigo, identidade sexual, expressão sexual ou estado de imigração. 

 

 

NEW BEDFORD PUBLIC SCHOOLS 
PAUL RODRIGUES ADMINISTRATION BUILDING 

455 COUNTY STREET 

NEW BEDFORD, MASSACHUSETTS 02740 

www.newbedfordschool.org 

(508) 997-4511 

“We are committed to developing a community of learners who 
are academically proficient, demonstrate strong character and 

exhibit self-confidence.” 

 

nbps 
THOMAS ANDERSON 

SUPERINTENDENT 

 

 
 

 
 KAREN A. TREADUP 

DEPUTY SUPERINTENDENT 

ANDREW O’LEARY 
ASSISTANT 

SUPERINTENDENT OF 

FINANCE & OPERATIONS 

HEATHER EMSLEY 
EXECUTIVE DIRECTOR OF 

HUMAN CAPITAL SERVICES  

JENNIFER FERLAND 
EXECUTIVE DIRECTOR OF 

STRATEGIC INITIATIVES & PARTNERSHIPS 

SANDRA FORD 
EXECUTIVE DIRECTOR OF 

SPECIAL EDUCATION & STUDENT SERVICES 

SONIA WALMSLEY 
EXECUTIVE DIRECTOR OF EDUCATIONAL 

ACCESS & PATHWAY

Estimados Pais e Encarregados, 

  
Compreendemos que estes são tempos extraordinários e o Departamento de Educação Especial está a trabalhar 
arduamente para que continuemos a apoiar as famílias durante esta crise de saúde nacional. Compreendemos 
que é bastante difícil apoiar a aprendizagem da sua criança em casa. O Departamento de Educação Especial quer 
prestar apoio e estrutura adequados, oferecendo flexibilidade suficiente para acomodar as realidades da 
situação que estamos a atravessar.  Estamos também a seguir os conselhos fornecidos pelo Departamento de 
Educação do Estado e do Governo Federal. A nossa principal preocupação é a saúde, segurança e bem-estar das 
famílias e do pessoal. 
  
Oportunidades de Aprendizagem à Distância  

  
As Escolas Públicas de New Bedford estão empenhadas em prestar serviços e apoios aos seus filhos na medida 
que é possível durante os atuais encerramentos escolares, no entanto, a forma como o distrito vai prestar serviços 
de educação especial será diferente durante este período. A aprendizagem à distância proporciona aos alunos 
oportunidades para demonstrar o que estão a aprender fora do ambiente tradicional da sala de aulas, utilizando 
materiais como pacotes académicos, livros, programas online, aulas por meio de telefone e vídeo, entre outros. 
Faremos todos os esforços para utilizar estratégias criativas para prestar serviços de educação especial em todos 
os sentidos possíveis.  Para tal, alguns dos nossos educadores, conselheiros e terapeutas podem estar a oferecer 
sessões "virtuais", ao vivo e online. 

  
Planos de Aprendizagem à Distância 

  
A sua criança tem o direito de receber adaptações e serviços estabelecidos no seu IEP de acordo com a 
necessidade de proteger a saúde e a segurança dos alunos com deficiências, dos professores e funcionários. De 
acordo com a Ordem do Governador, está proibido todo o ensino em pessoa  para evitar a propagação do vírus 
mortal COVID-19. 

  
O distrito irá contactá-lo para solicitar a sua participação na formulação de um plano de serviço remoto 
individualizado para o seu filho ou filha, num esforço de boa fé para fornecer ao seu filho(a) uma educação 
pública gratuita e adequada durante o período obrigatório de encerramento escolar . O IEP do seu filho(a) será 
um documento orientador para o plano de aprendizagem à distância, mas o IEP não foi escrito para 
implementação remota sem a capacidade do pessoal e os alunos se envolverem pessoalmente. Por isso, os 
serviços no plano de aprendizagem à distância serão diferentes do que se o seu filho ou filha estivesse a receber 
serviços e apoios na escola. O plano de aprendizagem à distância pretende ser temporário para o período de 
encerramento escolar e não altera nem emenda o atual IEP do aluno. 
  
Aviso sobre Aprendizagem Virtual e à Distância 

1. As lições não podem ser registadas, copiadas, divulgadas ou distribuídas a qualquer pessoa e/ou 
entidade.  
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2. As lições não podem ser registadas legalmente sem o consentimento de todos os participantes.  
3. As lições podem ser vistas por indivíduos nas casas dos nossos alunos, portanto, o distrito não pode 

garantir a confidencialidade ou privacidade do seu aluno.  
4. Ao permitir a participação do seu filho(a) na aprendizagem virtual/à distância, está a reconhecer as 

limitações de privacidade.  

5. A Política de Utilização Aceitável do Distrito e o Código de Conduta dos Estudantes permanecem em 
vigor, incluindo, mas não se limitando, às questões de aprendizagem virtual, dos dispositivos 
proporcionados pela escola e das redes escolares. 

 

 
Por último, serão convocadas reuniões da Equipa para os alunos que tiveram avaliações concluídas antes do 
encerramento da escola. Outras reuniões da equipa serão marcadas depois disso. 
  
Por favor, continue a trabalhar connosco na newbedfordschools.org para obter recursos e atualizações. 

  
Agradecemos a sua cooperação e paciência contínuas enquanto trabalhamos em conjunto para atravessar esta 
situação sem precedentes.  À medida que recebermos informações, continuaremos a responder às suas 
perguntas e preocupações. 

  
Atenciosamente, 

  

  
Sandra Ford 
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