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Estimadas Famílias das Escolas Públicas de New Bedford: 
 
Sabemos que este continua a ser um momento muito estressante, uma vez que todas as escolas de Massachusetts 
estão fechadas pelo menos até 4 de Maio de 2020.  Estamos a fazer tudo o que é possível por nos apoiarmos uns aos 
outros.  Nas últimas semanas, todo o pessoal tem estado em transição para a aprendizagem à distância. Definimos a 
aprendizagem à distância como quando os alunos são oferecidos oportunidades para demonstrar a aprendizagem 
enquanto não se encontram no ambiente tradicional da sala de aulas recebendo instrução direta de um professor.  Os 
alunos envolvem-se com os materiais, incluindo pacotes académicos, livros, programas online, aulas de vídeo e muito 
mais. 
  
A transição a um ambiente de aprendizagem à distância, especialmente em curto prazo e em circunstâncias 
desafiantes, pode necessitar algumas adaptações para todos.  A nossa equipa das Escolas Públicas de New Bedford 
tem usado uma variedade de métodos para manter os alunos envolvidos na aprendizagem. Embora estejamos a usar 
instrumentos de aprendizagem à distância e materiais instrutivos, não espero que a aprendizagem remota reproduza o 
tradicional dia escolar. 

 

Alinhada com as recomendações do Departamento de Ensino Primário e Secundário, a Aprendizagem à Distância das 
Escolas Públicas de New Bedford centra-se em que TODOS os alunos sejam/estejam 

• Envolvidos na aprendizagem à distância durante pelo menos 3 horas por dia (quase metade do seu dia de 
escola regular) 

• Apoiados para reforçar as competências que já estudaram 

• Proporcionados com a oportunidade de se conectar com educadores, várias vezes por semana  

• Apoiados para reduzir o risco de perda de aprendizagem 

• Ajudados a aceder a várias horas de matéria académica por dia 

• Ajudados a aplicar e aprofundar as suas competências 
A Aprendizagem à Distância das Escolas Públicas de New Bedford abrange:  

• As rotinas diárias estruturadas incluem tempo para aprendizagem e tempo para descanso 

• Almoço e recreio à mesma hora todos os dias  

• Espera-se que todos os alunos façam algum trabalho sozinhos combinado com o apoio que receberão dos 
seus professores 

 
Recursos adicionais estão disponíveis no site das Escolas Públicas de New Bedford  New Bedford Public Schools . Mais 
uma vez, esperamos que os alunos passem pelo menos três horas por dia envolvidos em aprendizagem à distância, 
que pode ser feita da seguinte forma: 

Matéria  Tempo Sugerido (K-5) Tempo Sugerido ( (6 – 12) 

ELA/Alfabetização/Escrita  20 minutos  30 minutos  

Matemática  20 minutos  30 minutos  

Ciências  20 minutos  30 minutos  

Estudos Sociais  20 minutos  30 minutos  

Atividades Físicas 20 minutos  30 minutos  

Especialidades/Eletivos  20 minutos  30 minutos  

Leitura Independente  20 minutos  30 minutos  
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 Todos nós beneficiamos de ter estrutura e rotina, e isso ajudará os alunos a maximizar as suas variadas 
experiências com base nos seus estilos de aprendizagem individuais. Recomendamos que utilize os recursos 
disponíveis para si; o professor do seu filho e o site da escola são onde você pode encontrar os recursos que mais 
ajudam. Clique a seguir para saber como estruturar o seu dia Click here to see more on structuring your day 

 
A nossa prioridade é o bem-estar dos nossos alunos durante este período de incerteza.  Um dia estruturado com 
rotinas criará uma sensação de normalidade nas suas vidas e ajudará a reduzir a ansiedade e o medo. Se tiver 
alguma dúvida ou precisar de assistência durante este tempo, contacte a escola da sua criança.  Por favor, utilize 
este link Update email and phone number here para atualizar as suas informações de contacto (endereço de e-
mail e número de telefone).  Tenha conhecimento das últimas informações para nos ajudar a manter-nos 
seguros:  Information to help us stay safe 
 
As oportunidades para aprender estão à nossa volta. Então, lembre-se, a aprendizagem significativa pode 
ocorrer em qualquer lugar, mesmo quando não estamos à espera que isso aconteça. 
 
 
Atenciosamente, 

 
Thomas Anderson 
Superintendente 

https://www.verywellfamily.com/how-to-create-structure-in-your-childs-day-1094880
https://www.surveymonkey.com/r/23HGNZN
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

