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7 de Julho, 2020 

 

Estimada Comunidade das Escolas Públicas de New Bedford, 

  
Depois de uma primavera diferente de qualquer outra, estou a escrever-lhes para explicar os nossos 

planos para o outono com o bem-estar dos nossos alunos e funcionários firmemente em mente.  É 
difícil pensar no impacto do COVID-19 nas pessoas do nosso estado, na nossa nação e em todo o 

mundo.  As questões da justiça social dos últimos meses são o reflexo de uma série de incidentes e 

de uma longa história de desigualdade. No meio destas duas questões, estamos a planear a melhor 
forma de abrir as nossas escolas este outono. 

  

Baseado em semanas de discussão com muitas partes interessadas e colaboração com o 
Departamento de Ensino Primário e Secundário (DESE), incluindo os membros do nosso Grupo de 

Estudo para o Regresso às Aulas, médicos de doenças infeciosas, pediatras e outros especialistas de 

saúde pública, uma revisão aprofundada da literatura médica e a avaliação do que funciona melhor 

para os nossos alunos.  Queremos começar o ano letivo com o maior número possível de alunos a 

regressar em segurança às escolas em pessoa. Se as atuais métricas positivas de saúde pública se 
mantiverem, acreditamos que quando seguimos os requisitos críticos de saúde, podemos regressar 

com segurança à escola este outono com planos para proteger todos os membros da nossa 

comunidade educativa. A orientação de reabertura para o outono provém de um local de cuidados 
profundos e de preocupação, com foco na tradução dos dados de saúde pública e evidência em 

aplicação prática para as escolas. O nosso objetivo é proporcionar um ambiente escolar seguro que 

melhor atinge as necessidades académicas, sociais e emocionais dos alunos e apoia os nossos 

colaboradores a envolverem-se pessoalmente no ensino e na aprendizagem.   

No memorando que se segue, estamos a fornecer um esboço baseado na orientação inicial do DESE 

para a reabertura das aulas neste outono que prioriza a participação com segurança dos nossos 

alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem em pessoa. 

 
Estamos a preparar-nos para três cenários caso os dados médicos indiquem as mudanças necessárias 
a qualquer momento.  A orientação do DESE fornece um quadro para todas as escolas e apoia ainda 
mais o nosso trabalho ao longo das últimas semanas, uma vez que a equipa do NBPS tem colaborado 
para criar planos para abordar os seguintes cenários:   
 

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

• Mistura: combinação de aprendizagem na escola e aprendizagem à distância – uma mistura 
entre ensino em pessoa e aprendizagem à distância 

• Toda a Aprendizagem à Distância: os alunos e o pessoal continuariam num ambiente de 
aprendizagem melhorado - totalmente à distância (remoto) 

 
As recomendações dos pais/encarregados continuam a ser um componente crítico do nosso 
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planeamento e utilizaremos a informação dos inquéritos dos pais e outras recomendações que 
recebemos.   Por favor, reveja o relatório completo do DESE aqui: DESE Return to School Guidance 
(Orientação sobre o Regresso às Escolas do DESE). 
Sabemos que todas as preocupações ou tópicos não são abordados nestas orientações iniciais, mas é 
um processo em curso e mais orientações serão apresentadas pelo Departamento de Ensino 
Primário e Secundário (DESE) nas próximas semanas.  Abaixo encontram-se alguns componentes 
importantes da nova orientação: 

• A investigação médica atual apoia um regresso seguro à escola em pessoa, com medidas 
preventivas em vigor, uma vez que as taxas de infeção e de transmissão são mais baixas para 
as crianças do que para os adultos. 

• As medidas preventivas incluem máscaras/revestimentos faciais, distanciamento físico, 
lavagem das mãos e limpeza de superfícies frequentemente tocadas 

• As escolas devem maximizar a distância física a 6 pés (1,80 m), no entanto, com base na 
investigação médica atual, e em conjunto com outras medidas preventivas, 3 pés é a 
distância mínima exigida 
 

Baseado na situação médica atual e na trajetória da doença em Massachusetts, a expectativa hoje é 
que os alunos regressem à instrução em pessoa/no local em setembro; no entanto, entendemos que 
pode mudar com base na forma como a situação médica se desenvolve.  Estamos num processo 
contínuo de avaliação de todas as salas de aula para implementar as medidas de saúde e segurança 
delineadas.  Embora este trabalho seja desafiante e possa exigir alguns ajustes, o bem-estar dos 
nossos alunos e funcionários é essencial.  Sei que, neste momento, ainda temos muitas mais 
perguntas do que respostas; fique descansado que manteremos comunicações frequentes consigo 
durante as próximas semanas e meses. O seu apoio e parceria continuam a ser apreciados enquanto 
trabalhamos juntos nestes tempos desafiantes. 
 
Como sempre, sinta-se à vontade em nos contactar com quaisquer questões e/ou preocupações. 
 
Atenciosamente, 

 

Thomas Anderson  
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Os nossos educadores e funcionários das Escolas Públicas de New Bedford são essenciais para uma 

reabertura segura e bem sucedida. Reconhecemos que os educadores têm estado preocupados 

com os desafios da aprendizagem remota e da perda de aprendizagem dos alunos durante o 

encerramento da escola na primavera passada. Muitos educadores têm estado a equilibrar os seus 

deveres de ensino com as suas próprias necessidades familiares e pessoais. Alguns sentiram 
pessoalmente o impacto devastador do vírus.  Sabemos também que os nossos educadores estão 

ansiosos por voltar a envolver os alunos pessoalmente, e que os funcionários estão preocupados 

com a saúde e segurança dos estudantes, assim como a sua própria saúde e segurança.  

  

Baseado na combinação de requisitos de saúde e segurança e protocolos rigorosos, alinhados com 

a orientação das agências estatais e federais, que implementaremos no outono, acreditamos que o 
risco de transmissão nas escolas é provavelmente inferior aos riscos de transmissão em muitas 

outras situações.  Para termos um ano letivo bem sucedido, todos teremos de ser solucionadores 

de problemas, flexíveis e sensíveis aos dados, e dispostos a corrigir o curso, se necessário.  É 
igualmente importante reconhecer que haverá casos positivos do COVID-19 nas escolas, e teremos 

protocolos para ajudar a determinar os próximos passos adequados quando isso acontecer para 
manter a comunidade escolar segura.   

 

As considerações a seguir não são exaustivas, mas serão utilizadas com o planeamento 
operacional inicial nestas áreas. 

  

• Limpeza e suprimentos: Providenciaremos limpezas e saneamento frequentes de todas as 

instalações e, especialmente, superfícies que tocamos frequentemente (por exemplo, 

maçanetas, corrimãos). Providenciaremos higienização manual em locais essenciais do 

edifício (por exemplo, entradas, casas de banho, salas de aula) e teremos sinalização e 

equipamentos para permitir procedimentos eficazes de saúde e segurança. 

• Capacidade: Avaliaremos a capacidade da sala de aulas caso a caso, com base na capacidade 

máxima consistente com as orientações de saúde e segurança (por exemplo, 

distanciamento), incluindo espaço adequado para os professores.  Para as instalações em 

geral, vamos planear o tráfego, a chegada e a saída (por exemplo, saída a diferentes horas, 

se necessário). 

• Ventilação: Vamos considerar formas de aumentar a ventilação das instalações (por 
exemplo, abrir as janelas durante o outono, realizar uma inspeção de AVAC) e garantir que 

sejam seguidos protocolos de manutenção adequados em termos de mudança de filtros, 

etc. 

• Alimentação: Vamos esforçar-nos para ter o pequeno-almoço e/ou almoço nas salas de aula, 

em vez do refeitório ou nas áreas comuns. Se servirmos alimentos no refeitório, 
desenvolveremos diferentes horas que minimizem a mistura das classes e imponham 

protocolos de distanciamento físico, e apoiem o cumprimento da saúde e segurança. Para 

os alunos que continuem com a aprendizagem remota, providenciaremos refeições 
escolares conforme necessário para os dias em que não estão no edifício escolar. 
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O pessoal, em todas as funções, que estão em maior risco de doença grave por parte do COVID-19, 

quererá consultar os seus prestadores de cuidados de saúde sobre se e em que circunstâncias um 
regresso às escolas em pessoa seria medicamente desaconselhável. Trabalharemos com o nosso 

pessoal em questões de reabertura crítica, incluindo aqueles que estão em maior risco de doença 
grave por parte do COVID-19. 

  

As Máscaras/revestimentos faciais: Como a principal via de transmissão do COVID-19 é respiratória, 

máscaras ou revestimentos faciais estão entre os componentes mais críticos para a redução de 
risco. Máscaras/revestimentos faciais protegem o público em geral contra a infeção do COVID-19, 

com um estudo retrospetivo recente estimando perto de 80% de eficácia na redução da transmissão 
do COVID-19, especialmente quando usado antes do início dos sintomas.  Neste momento, os 

nossos requisitos iniciais e orientações conexas são os seguintes: 

● Os alunos do 2º ano de escolaridade ou superior são obrigados a usar uma 

máscara/revestimento facial que cubra o nariz e a boca. Os alunos do Jardim-escola 

(Kindergarten) e do 1º ano de escolaridade serão encorajados a usar uma 

máscara/revestimento facial. Os protetores faciais podem ser uma opção para os 
estudantes com problemas médicos, comportamentais ou outros que não possam usar 

máscaras/revestimentos faciais. Máscaras transparentes podem ser a melhor opção tanto 
para professores como alunos em aulas para alunos surdos e com dificuldades auditivas. 

Também podem ser úteis para professores e alunos mais jovens que dependem de pistas 

visuais/faciais. 

● Todos os adultos, incluindo educadores e pessoal, são obrigados a usar 

máscaras/revestimentos faciais.   

● Serão feitas exceções aos requisitos de máscara/ cobertura para o rosto para aqueles para 

os quais não é possível devido a condições médicas, impacto de invalidez ou outros fatores 

de saúde ou segurança.  

● Os descansos do uso das máscaras terão lugar ao longo do dia. As pausas ocorrem quando 
os alunos podem estar a 6 pés (1,80m) de distância e idealmente lá fora ou pelo menos com 

as janelas abertas. Serão apresentadas mais orientações sobre os descansos do uso das 
máscaras, incluindo o tempo e a frequência, assim como mais informações sobre a remoção 

e colocação adequadas das máscaras.   

● As máscaras/revestimentos faciais serão fornecidas pelo aluno/família. 

Máscaras/revestimentos reutilizáveis fornecidos pelas famílias devem ser lavados 

diariamente pelas famílias. As famílias que sofrem de dificuldades financeiras e que não 

podem pagar pelas máscaras/revestimentos faciais devem contactar o diretor da escola.   

● As máscaras/revestimentos faciais são necessárias para serem usadas por todos no 

autocarro durante o transporte por meio do autocarro escolar.   
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Distanciamento físico: O distanciamento físico é necessário, uma vez que é outra prática importante que 

ajuda a mitigar a transmissão do vírus. 

 

Os nossos requisitos iniciais e orientações relacionadas para o distanciamento físico são os seguintes: 

● Requisitos de distanciamento: Conforme revisto e aconselhado pelo Grupo Consultivo Médico 

do Centro de Comandos de Massachusetts do COVID-19, o distrito de Escolas Públicas de New 

Bedford (NBPS) terá como objetivo uma distância física mínima de 3 pés, no entanto a distância 

física de 6 pés será implementada sempre que possível.  Procuraremos maximizar a distância 
física entre indivíduos dentro dos nossos constrangimentos físicos e operacionais. 

● Configuração da sala de aula e da instalação: Na medida do possível, as mesas serão espaçadas 

com um mínimo de 3 pés (1 metro) de distância (assento para assento e virado para a mesma 
direção). 

● Espaços alternativos na escola (por exemplo, refeitório, biblioteca e auditório): todos os 

espaços estão a ser avaliados para permitir a máxima flexibilidade para aumentar o espaço 

disponível para o ensino. 

● São necessárias precauções de segurança adicionais para as enfermeiras da escola e/ou 

qualquer pessoal que apoie os alunos com deficiências nas proximidades, quando a distância 
não for possível: Estas precauções incluirão proteção ocular (por exemplo, protetor facial ou 

óculos) e uma máscara/ cobertura para o rosto. As precauções também podem incluir luvas e 

vestidos descartáveis ou camada de roupa exterior lavável, dependendo na duração do contacto 
e especialmente se o indivíduo puder entrar em contacto com fluidos corporais. 

  

Grupos de estudantes: Na medida do possível, as escolas primárias terão como objetivo manter os 

alunos no mesmo grupo ao longo do dia.  As escolas do ensino intermédio e secundário são encorajadas 

a minimizar a mistura de grupos de estudantes na medida do possível.    

 

Os nossos requisitos iniciais e orientação relacionada são os seguintes:   

• Grupos: As escolas devem dividir os alunos em pequenos grupos que permanecem uns com os 

outros ao longo do dia, dando preferência a grupos pequenos. As escolas farão o possível por 
isolar os grupos de alunos e impedir o contacto entre grupos o mais possível.   

 

Avaliação à entrada: É fundamental que todas as manhãs famílias e cuidadores sirvam como o principal 

mecanismo de avaliação para os sintomas do COVID-19. Forneceremos uma lista universal de sintomas e 

outras informações às famílias na sua língua primária para apoiá-las na realização deste exame de 

sintomas e as famílias não devem enviar crianças para a escola se apresentarem sintomas de COVID19.   

• Os procedimentos de avaliação não são necessários no ponto de entrada na escola. No entanto, 

os funcionários da escola (assim como os condutores de autocarros) devem observar os alunos 

ao longo do dia e enviar os alunos que possam ter sintomas à enfermeira ou ponto de contacto 

médico da escola. 

• A verificação da temperatura não é recomendada como avaliação para todos os alunos devido à 

elevada probabilidade de potenciais resultados falsos positivos e falsos negativos. 
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Higiene das mãos - Lavagem das mãos e higienização manual: A lavagem das mãos remove os agentes 

patogénicos da superfície das mãos.  A lavagem das mãos com sabão e água é a melhor opção, no 
entanto, o desinfetante à base de álcool (pelo menos 60% de etanol ou pelo menos 70% de isopropanol) 

será utilizado quando não é possível lavar as mãos. Como sempre foi o caso, a lavagem das mãos deve 

ser feita sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas e depois de utilizarem a casa de banho. 

 

Os nossos requisitos iniciais e orientação relacionada são os seguintes:   

• Os alunos e funcionários são obrigados a exercer higiene manual (lavar as mãos ou utilizar 

desinfetante à base de álcool)  ao chegar à escola, antes de comer, antes de pôr e tirar máscaras, 

e antes da saída. 

• Lavar as mãos: Quando lavam as mãos, os indivíduos devem usar sabão e água para lavar todas 

as superfícies das mãos durante pelo menos 20 segundos, devem esperar até ver a espuma, 

enxaguar bem e secar com uma toalha descartável individual. 

• Desinfetar as mãos: Se não é possível lavar as mãos, pode utilizar-se um desinfetante para as 
mãos com pelo menos 60% de etanol ou pelo menos 70% de isopropanol. O desinfetante para as 

mãos deve ser aplicado a todas as superfícies das mãos e em quantidade suficiente que dura 20 

segundos a esfregar as mãos antes que o desinfetante seque. O desinfetante para as mãos deve 
ser colocado em locais-chave (por exemplo, entradas dos edifícios, refeitório, salas de aula).   

  

Espaço de isolamento relacionado com o COVID-19: De forma a minimizar a transmissão do COVID-19, as 
nossas escolas vão garantir que temos um espaço isolado disponível para os alunos que apresentam 

sintomas do COVID-19.    

Os nossos requisitos iniciais e orientação relacionada são os seguintes:     

• Somos obrigados a designar um espaço de isolamento separado do gabinete da enfermeira. 
Um aluno que apresente sintomas de COVID-19 durante o dia escolar será transferido para a sala 

específica pré-designada para isolamento médico até que um membro da família o venha buscar. 

Componentes dos planos de reabertura do distrito/escola para o outono 

  

Abaixo está um esboço dos planos dos três cenários das Escolas Públicas de New Bedford para reabrir 
com segurança no outono (que inclui o ensino das populações especiais de estudantes em cada um 

destes modelos). 
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1) Aprendizagem em pessoa com novos requisitos de segurança 

2) Um modelo híbrido de aprendizagem em pessoa e remota 
3) Aprendizagem remota 

 

Aprendizagem em pessoa com novos requisitos de segurança alinhados com os requisitos do DESE:  

• Tempo de aprendizagem: As Escolas Públicas de New Bedford (NBPS) planeiam um regresso à 

escola em pessoa cinco dias por semana, se possível.    

• Utilização de espaços escolares alternativos: NBPS considerará a criação de espaços flexíveis 

utilizando bibliotecas, refeitórios, auditórios e outros espaços disponíveis adequados para realizar 

salas de aula adicionais e/ou permitir um distanciamento adicional ao mesmo tempo que estão a 

seguir as orientações de saúde e segurança.  

• Utilização de espaços de instalações externas: Temos estado a envolver parceiros comunitários 

para discutir as possibilidades de aceder a espaços fora do edifício escolar, como centros 

comunitários, para ter salas de aula adicionais para acomodar mais alunos, reduzir o tamanho das 

aulas e/ou permitir um distanciamento adicional ao mesmo tempo que seguimos as orientações 

de saúde e segurança. 

• Alternativas para o pessoal para considerar reduzir o tamanho das aulas: Se necessário, todos 

os professores, incluindo especialistas e outros educadores (por exemplo, técnicos instrutivos, 
especialistas em leitura e outros) que tenham certificações adequadas podem ser alistados para 

apoiar as necessidades instrutivas na sala de aula para reduzir o tamanho das aulas. 

• Redução da mistura de grupos de estudantes: Quando estão nas salas de aula, todos os alunos 

terão lugares atribuídos.  Ao nível primário, os alunos permanecerão com outros alunos do seu 
ano de escolaridade na medida do possível.  Ao nível do ensino intermédio, os alunos 

permanecerão com a sua classe ao longo do dia, na medida do possível.   

  

As escolas secundárias também vão considerar formas de agrupar os alunos, embora isso seja 

mais difícil ao nível do ensino secundário: 

• Colocação de alunos em coortes (grupos). Ao agrupar os estudantes em coortes, o NBPS 

considerará formas de manter as famílias/irmãos juntos (por exemplo, agrupar os alunos 

alfabeticamente, embora reconheça que alguns irmãos podem ter apelidos diferentes). 

• Limitar as passagens de aula para aula dentro da escola. As escolas secundárias podem tentar 

agrupar os alunos em agrupamentos na escola (uma "escola dentro de uma escola") para 

tentar reduzir as interações com outros grupos quando os alunos se mudam para a sua 

próxima aula.   

  

Modelos Híbridos para a Aprendizagem: 

 Ao planear um modelo híbrido para a aprendizagem, o NBPS utilizará um modelo de coorte que pode 

isolar dois grupos distintos de alunos que frequentam a escola em pessoa em semanas diferentes, dias 

diferentes da semana, ou meio dia cada dia. Como exemplo, um grupo frequentaria a escola em pessoa 

de segunda a sexta-feira durante a Semana 1, enquanto o outro aprende em casa remotamente. Na 

Semana 2, o Grupo 2 frequentaria a escola em pessoa e o Grupo 1 dedicava-se à aprendizagem à distância 

em casa.   
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Recomendações adicionais para modelos híbridos incluem:   

• Os alunos de alta necessidade serão priorizados para a aprendizagem em pessoa o dia inteiro 

quando possível. Ou seja, mesmo que a maioria dos alunos não esteja na escola todos os dias,  

NBPS considerará a criação de pequenos programas que teriam lugar diariamente para um ou 

mais grupos de alunos de alta necessidade, incluindo alunos com deficiências e alunos da língua 

inglesa que mais precisam de serviços em pessoa. 

• Os alunos que não tenham acesso à Internet e/ou computador em casa devem vir à escola e/ou 
a um parceiro local ou organização comunitária, com supervisão adequada, para completar os 

seus dias de aprendizagem remota. 

 

O Nosso Plano de Aprendizagem à Distância é um processo fluido e é continuamente melhorado à 

medida que as necessidades surgem.  Não é individualizado para cada aluno ou professor, mas é um 

projeto para todas as Escolas Públicas de New Bedford. Este plano considera que o acesso à tecnologia 

varia para os nossos alunos e entendemos que os alunos com necessidades diversas podem exigir 

métodos instrutivos diferenciados.  O processo de aprendizagem à distância mudará a natureza de como 

nos envolvemos uns com os outros, uma vez que a tecnologia é ainda mais crítica.   

A Aprendizagem à Distância Completa concentra-se em: 

• Proporcionar oportunidades para os alunos demonstrarem a aprendizagem enquanto não estão na 
sala de aula tradicional recebendo instrução direta de um professor. 

• Envolver os alunos com aulas e materiais sincronizados e assíncronos, incluindo pacotes académicos, 
livros, programas online, aulas de vídeo. 

• Os alunos passam pelo menos quatro a cinco horas por dia envolvidos na aprendizagem à distância. 
As rotinas diárias estruturadas estarão em vigor. 

• O "dia escolar" começará e terminará à mesma hora todos os dias para os alunos, com pausas para 

almoço e recreio. Ao longo do dia, os alunos vão fazer trabalho dirigido pelos professores, assim como 

algum trabalho autodirigido. 

 

Planeamento para o treino 

• Será incorporado tempo no calendário do outono para sessões de treino para os funcionários, 

estudantes e famílias. O treino incluirá temas de saúde e segurança (como a utilização de 

suprimentos de segurança/ Equipamento de Proteção Individual (EPI), avaliação visual de sintomas e 

práticas de saúde e higiene) e temas educativos (como o reforço da aprendizagem à distância). 

• Educação Especial: NBPS garantirá tempo de treino adicional para os educadores que fornecerão 

apoio físico direto aos estudantes com deficiências na utilização dos suprimentos de proteção 

adicionais de que necessitam, incluindo vestidos descartáveis, protetores faciais, etc. 

       

Orientação Inicial de Educação Especial para o Outono   

Os serviços de educação especial serão prestados de forma diferente durante o ano letivo 2020-2021 em 

comparação com os anos anteriores. Conforme foi afirmado na ficha suplementar de 21 de março de 2020 do 

Departamento de Educação dos Estados Unidos, "os distritos escolares devem proporcionar uma educação 

pública gratuita e adequada (FAPE) consistente com a necessidade de proteger a saúde e a segurança dos alunos 
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com deficiências e das pessoas que prestam educação, instrução especializada e serviços relacionados a estes 

alunos." O Departamento de Ensino Primário e Secundário (DESE) fornecerá mais orientações para apoiar a 

nossa educação especial.   

  

Pessoal, Material Especializado de Segurança/EPI e Formação  

Seguiremos as instruções para o pessoal, material de segurança especializado/EPI e treino descrito na 

Orientação do DESE sobre os Serviços de Educação Especial para o verão de 2020 enquanto nos preparamos 

para este outono. 

Considerações para Populações Específicas de Estudantes  

Serão dadas considerações especiais aos alunos com condições médicas de alto risco, aos alunos surdos ou 

com dificuldades auditivas e aos alunos de idade pré-escolar. Instruções adicionais podem ser encontradas na 

Orientação do DESE sobre os Serviços de Educação Especial para o verão de 2020.   

  

Considerações para alunos de idade pré-escolar  

Os alunos de idade pré-escolar com deficiências necessitam particularmente de serviços em pessoa para que 

possam desenvolver as competências de socialização, motoras e comunicação que são de grande importância 

nesta idade. Daremos prioridade ao ensino em pessoa para os nossos alunos da pré-escola e estaremos 

preparados para nos adaptarmos aos serviços de aprendizagem à distância, se necessário.   

  

Prestação de Serviços do PEI 

Os estudantes receberão todos os serviços de acordo com o seu PEI através de ensino em pessoa ou remoto, 

com ênfase em fornecer ensino em pessoa a esta população particularmente vulnerável de estudantes 

sempre que possível. Em particular, o DESE recomenda que se proceda a disposições adicionais para fornecer 

o máximo de ensino em pessoa possível para alunos com deficiências moderadas a graves. Ao prestar serviços 

remotos, continuamos a seguir as instruções fornecidas no boletim de Perguntas Frequentes sobre o 

Coronavírus/COVID-19 para as Escolas e Distritos em relação à Educação Especial (Atualizado a 15 de maio de 

2020).   

  

Monitorização do Progresso dos Estudantes 

As escolas e os distritos continuarão a fornecer Relatórios de Progresso pelo menos com a mesma frequência 

com que os boletins de classificação ou relatórios de progresso são fornecidos aos alunos sem deficiências. Os 

educadores e prestadores de serviços recolherão dados, em pessoa ou remotamente, e utilizarão os dados 

para monitorizar o progresso de cada aluno e desenvolver relatórios de progresso. 

  

Serviços de Transição  

Embora a participação em pessoa em programas de base comunitária e programas de inscrição simultânea 

inclusiva em instituições de ensino superior possa ser limitada neste momento, vamos esforçar-nos por 

desenvolver planos em colaboração com fornecedores de base comunitária, faculdades, pais/encarregados e 

estudantes para que os alunos possam aceder ao máximo de programação possível. 

  

Avaliações Iniciais, Reavaliações e Reuniões das Equipas do PEI 

Continuaremos a seguir as instruções para cumprir os prazos de educação especial, conforme descrito na 

Implementação dos Cronogramas de Educação Especial do DESE durante o Estado de Emergência do COVID-

19. 


