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15 de junho de 2020 

Estimados Pais e Encarregados: 

Obrigado antecipadamente pela sua compreensão e cooperação, uma vez que temos estado a trabalhar juntos 
nas dificuldades causadas por esta pandemia.  Esta é uma atualização relativa à extensão dos serviços de 
educação especial do ano letivo  para o seu filho ou filha, que irá começar remotamente no dia 6 de julho. 

No dia 7 de junho, o Departamento de Ensino Primário e Secundário (DESE) declarou que o Estado vai impor 
protocolos rigorosos de saúde e segurança que devem estar em vigor antes que se possam  prestar serviços 
diretos em pessoa. Atualmente, a aprendizagem remota continua a ser a forma mais viável e segura de prestar 
serviços às crianças no programa de educação especial. Estamos, portanto, a planear serviços remotos durante a 
extensão do ano letivo  neste momento. Os detalhes sobre o plano de aprendizagem remota do serviço de verão 
para a sua criança serão partilhados consigo em breve. O professor da sua criança entrará em contacto consigo 
para obter a sua opinião sobre os serviços e planos de verão para o seu filho ou filha. 

Se a sua criança frequenta um programa fora do distrito, a determinação sobre se os serviços de ano letivo 
prolongado da sua criança serão ou não oferecidos em pessoa ou remotamente será feita com base na 
orientação do Gabinete do Governador, do Departamento de Ensino Primário e Secundário (DESE) e da 
escola/programa que a sua criança frequenta. Se tiver perguntas específicas sobre o que o programa/escola fora 
do distrito da sua criança irá oferecer este verão, por favor contacte o nosso gabinete de educação especial. 

Desejamos que saiba que estamos ansiosos para regressar à instrução em pessoa. O Departamento de Ensino 
Primário e Secundário está a divulgar orientações que definem os requisitos que os distritos devem cumprir para 
envolver os alunos na aprendizagem em pessoa. No entanto, neste momento deverá planear para a 
aprendizagem remota, e entraremos em contacto consigo quando estivermos prontos para começar a fornecer 
ensino direto em pessoa à sua criança este verão.  

Obrigado antecipadamente pela sua compreensão e cooperação enquanto trabalhamos juntos para resolver 
estas dificuldades. 

 
Atenciosamente, 
 
 
Thomas Anderson 
Superintendente 
Escolas Públicas de New Bedford  
455 County Street 
New Bedford, MA 02740 
www.newbedfordschools.org 
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