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 Estimada Comunidade das Escolas Públicas de New Bedford, 
 
Este documento serve para fornecer detalhes sobre o plano de Reabertura no Outono das Escolas Públicas de New 
Bedford.  Esta atualização baseia-se em meses de discussão com muitas partes interessadas, incluindo o nosso Grupo de 
Trabalho de Regresso às Escolas, e colaboração com o Departamento de Ensino Primário e Secundário (DESE).  
Continuamos a usar orientação do Departamento de Saúde Pública da Harvard, da Academia Americana de Pediatria, 
dos Centros de Controlo de Doenças (CDC) e do Departamento de Saúde Pública de New Bedford. 
 
Como superintendente, a minha concentração continua a ser garantir que os nossos alunos recebam a melhor educação 
possível no ambiente mais seguro.  Ao longo dos últimos meses, temos conduzido e participado numa enorme 
quantidade de investigação, mantendo o nosso pensamento de maneira objetiva, e ao mesmo tempo priorizando tanto 
as necessidades e preocupações de saúde como as educativas durante este processo.  A nossa opção, aprovada por 
unanimidade pelo Comité Escolar a 12 de agosto, inclui componentes consistentes com muitos outros formatos que 
estão a ser implementados por vários outros distritos de Massachusetts.  A nível nacional, falámos com colegas de 
estados como Maryland, Geórgia, Washington, Tennessee e Carolina do Norte sobre os seus processos de reabertura do 
PreK-12 e da universidade para o outono.  Continuamos a utilizar orientações da Academia de Pediatria Americana, dos 
Centros de Controlo de Doenças, DESE, oficiais de saúde, médicos de doenças infeciosas, pediatras e outros 
especialistas em saúde pública. Utilizamos comentários de mais de 8.600 inquéritos dos pais – que representam cerca 
de 9.300 famílias – para além da informação da Associação de Professores de New Bedford, e reuniões com grupos de 
trabalho do pessoal que incluíam assistentes de professores, professores, secretárias, dirigentes sindicais, diretores e 
muito mais que têm ocorrido ao longo de meses. 
 
No nosso planeamento concentrámo-nos em todos os alunos, mas especialmente nos nossos alunos que são 
considerados como os alunos com mais elevadas necessidades (McKinney Vento/sem-abrigo, necessidades graves físicas 
e de desenvolvimento, alunos da língua inglesa de nível 1, alunos com educação limitada ou interrompida, e os de mais 
baixa percentagem 15-25%).  O nosso objetivo continua a ser estar preparado para servir todos os nossos alunos. 
 
O método em fases irá maximizar a plataforma de educação à distância para garantir a segurança tanto do pessoal como 
dos alunos.  Estamos a implementar medidas de segurança que excedam sempre que possível as orientações mínimas.  
Este plano aborda as áreas distritais, como a forma de abordar um caso positivo confirmado numa das nossas escolas e 
que os pais terão de ter planos de quarentena e isolamento em caso de casos positivos.  Para além do plano de 
reabertura em todo o distrito, cada escola está a apresentar um plano alinhado com as necessidades universais e com a 
sua disposição e necessidades específicas do edifício escolar. 
 
A ciência e os dados são os impulsionadores da nossa tomada de decisão durante este tempo altamente emocional e 
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fluido.  As métricas essenciais incluem: 

• As taxas de transmissão do vírus e a prontidão escolar (instalação/edifício escolar - concentradas no intercâmbio 

eficaz do ar e no fluxo do ar) - são as áreas críticas em que precisamos de influenciar e abordar.  

• A opção aprovada pelas Escolas Públicas de NB baseia-se na taxa média de transmissão do vírus reportada 

atualmente (menos de 2,0% em todo o Estado e aproximadamente 2,3% em New Bedford).  

• O nosso plano de avaliação e ação corretiva para melhorar as salas/locais das escolas com deficiências de 

intercâmbio de ar identificadas, que podem incluir grandes mudanças e pequenas mudanças, como unidades de 

intercâmbio de ar autónomas. 

 Isto inclui o distanciamento de 6 pés (1,80m) que dita uma taxa máxima de ocupação nas nossas salas de aula de 40 a 

50% da taxa normal, e um aumento gradual percentual do número de alunos em salas de aula e edifícios de uma só vez 

(ou seja, 35% inicialmente a um máximo de 50% de ocupação).  Deixe-me ser claro, se houver alguma questão sobre a 

eficácia do fluxo de ar ou intercâmbio de ar em locais específicos – esses espaços não serão utilizados para aulas até que 

sejam corrigidos. 

 
Sei que haverá exceções e adaptações necessárias tanto para os funcionários como para os estudantes. Sabemos que 
temos alunos que têm condições de saúde subjacentes e/ou estão imunocomprometidos. Há estudantes que vivem com 
familiares que têm condições de saúde subjacentes colocando-os em categorias de maior risco.   Entendemos que as 
famílias precisam de tomar decisões que sejam certas para elas.  Compreendo o impacto potencial no nosso pessoal e 
nas suas famílias, incluindo a minha. 
O nosso plano é iniciar o ano letivo 2020-2021 da forma mais segura possível, que inclui um modelo híbrido em fases que 
visa inicialmente as nossas populações mais vulneráveis e depois adiciona coortes de alunos de duas em duas semanas. 
Se as atuais métricas positivas de saúde pública se mantiverem, acreditamos que quando seguimos os requisitos críticos 
de saúde, podemos regressar em segurança à escola este outono com planos para proteger todos os membros da nossa 
comunidade educativa.  Os seguintes descrevem os nossos três cenários:    
  

• No Local: todos os alunos e funcionários nos edifícios escolares - regresso total com modificações/restrições  

• Híbrido: no edifício escolar e educação à distância combinados – uma mistura entre educação em pessoa e 
educação à distância  

• Educação à Distância Total: os estudantes e o pessoal continuariam num ambiente melhorado de educação 
robusta e totalmente à distância (remoto).   
 

Com base na situação médica atual e na trajetória da doença em Massachusetts, o nosso plano traça os componentes 
necessários para que os alunos se envolvam num modelo híbrido em setembro, no entanto, entendemos que pode 
mudar com base no desenvolvimento da situação médica.  Estamos em vias de ter uma empresa externa a avaliar todas 
as nossas escolas para corrigir quaisquer preocupações de saúde e segurança.  Embora este trabalho seja desafiante e 
possa exigir algumas modificações, o bem-estar dos nossos alunos e funcionários é essencial.   O seu apoio e parceria 
continuam a ser apreciados enquanto trabalhamos juntos nestes tempos desafiantes. 

  
Como sempre, sinta-se à vontade de nos contactar com quaisquer questões e/ou preocupações. 
Atenciosamente,  

  
 Thomas Anderson   


