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Estimada Comunidade das Escolas Públicas de New Bedford, 
 
A nossa concentração tem sido garantir que continuamos a atualizar e partilhar os nossos passos no nosso 
plano de abrir as escolas com segurança no outono.  Na recente atualização do Superintendente, forneci mais 
detalhes sobre o nosso trabalho de planeamento até à data.  A preparação dos nossos edifícios e o 
desenvolvimento de protocolos de segurança continua a progredir à medida que trabalhamos para finalizar 
opções onde os alunos possam regressar com segurança a uma versão de ensino em pessoa. Alguns alunos 
podem necessitar de uma plataforma de aprendizagem à distância e estaremos preparados para providenciar 
isso conforme necessário.  Isto baseia-se no modelo exigido pelo Departamento de Ensino Primário e 
Secundário de Massachusetts (DESE) para ilustrar o nosso plano que reflete os três formatos, incluindo:    

1) Ensino em pessoa com novos requisitos de segurança (distanciamento de 3 a 6 pés) 
a. Inclui aprendizagem à distância e locais fora da escola 

2) Híbrido (uma combinação de aprendizagem em pessoa e à distância) 
3) Aprendizagem à distância completa para todas as escolas 

a. Existirá também como necessário para alguns alunos no modelo de ensino em pessoa 
 
Na segunda-feira, 27 de julho, o comissário do DESE, o Sr. Riley, partilhou que reduzirá os requisitos de 180 dias 
e tempo de aprendizagem dos alunos para o ano letivo 2020-2021 para 170 dias e 850 horas (para escolas 
primárias) e 935 horas (para escolas secundárias).  As Escolas Públicas de New Bedford (NBPS) estão a adaptar 
o nosso planeamento em conformidade para ter todas as escolas em sessão após a conclusão dos 10 dias de 
formação de pré-serviço.  
 
O nosso processo de planeamento do outono, embora muito minucioso, permanece fluido.  O planeamento  
do Departamento das Escolas Públicas de NB para o regresso à escola até agora demonstra que podemos 
servir a maioria dos alunos em pessoa e a tempo inteiro com a distância adequada, de 3 a 6 pés (1 metro a 
1,80m).  Cada dia estamos mais preparados à medida que planeamos as especificidades para abrir em 
segurança num ambiente que conduza a um processo eficaz de ensino e aprendizagem.   O nosso 
planeamento preliminar aborda como vamos maximizar os nossos recursos para garantir um regresso seguro 
à escola para todos com todas as precauções em vigor, incluindo, mas não se limitando a, revestimentos 
faciais, distanciamento físico, lavagem das mãos, ventilação melhorada, maior limpeza e desinfeção de 
superfícies, e limpezas de casas de banho mais frequentemente programadas. 

http://www.newbedfordschool.org/


 

The New Bedford Public Schools do not discriminate on the basis of age, gender, race, color, religion, ethnicity, national origin, disability, sexual orientation, ancestry, 
homelessness, gender identity, gender expression or immigration status. 

 

 

 
As nossas decisões mantêm-se baseadas nos nossos valores fundamentais que promovem a saúde e a 
segurança das nossas comunidades escolares. Dada a nossa diversidade, a densidade da nossa comunidade, 
os muitos pais e encarregados de segurança que são trabalhadores essenciais, e os resultados de saúde 
díspares que temos visto a partir do vírus Covid-19, cabe-nos a nós assegurar que consideramos todos os 
cenários possíveis à medida que procuramos a forma mais segura de todos os alunos regressarem às nossas 
salas de aula. Ao longo desta situação, a complexidade e imprevisibilidade deste vírus significa que qualquer 
plano ou decisão que tomamos deve ser fluida para responder a uma rápida mudança de informação de saúde 
sobre o vírus e a sua propagação. 
 
Os panos das Escolas Públicas de New Bedford permitirão a máxima flexibilidade caso as orientações dos 
funcionários locais e estatais de saúde mudem a qualquer momento durante o próximo ano letivo. A nossa 
direção baseia-se na investigação médica atual que apoia um regresso seguro à escola em pessoa, com 
medidas preventivas em vigor no que diz respeito ao que está a acontecer em Massachusetts 
 
O nosso plano mais detalhado mostrará o alinhamento com o que funciona melhor para as nossas famílias e 
funcionários em NBPS. Por favor, saiba que as nossas decisões estão baseadas no melhor interesse da 
segurança e do bem-estar do corpo estudantil e do pessoal escolar, tendo em conta situações individuais e 
especiais baseadas numa variedade de fontes válidas. 
 
Estamos a trabalhar para abordar todos os tópicos e preocupações, uma vez que continuamos a colaborar 
com várias agências para garantir que cada detalhe seja abordado. Este é um processo em curso e recebemos 
atualizações do DESE várias vezes por semana.  Estamos a avaliar todos os protocolos atuais para adaptar e 
partilhar de maneira proativa estes passos com os funcionários, pais e alunos.  O bem-estar dos nossos alunos 
e funcionários é essencial e estamos continuamente a avaliar todas as escolas para implementar medidas de 
saúde e segurança.  Em tempos "normais" a segurança é uma prioridade e continuarei a sublinhar essa 
mensagem e a demonstrar o nosso empenho. 

 

Tenho a certeza de que todos compreendemos que há muitas complexidades pelas quais temos de trabalhar à 
medida que os nossos planos de reabertura continuam a ser desenvolvidos.  No entanto, quero responder a 
preocupações imediatas e fornecer atualizações mais concretas, para que sejam informados sobre o nosso 
pensamento e progresso. Embora algumas coisas ainda sejam muito fluidas, e não temos todas as respostas 
neste momento, posso garantir a transparência, uma vez que compreendemos a preocupação baseada na 
incerteza neste momento. As nossas informações dos inquéritos feitos e outras fontes de informação 
forneceram informações que podem ser partilhadas com todos os pais durante este processo. 
 
Como exigido pelo DESE, continuamos o nosso trabalho no desenvolvimento de um plano para o distrito que 
inclui três possíveis modelos de aprendizagem: ensino completo à distância, um híbrido de ensino à distância e 
em pessoa, e ensino totalmente em pessoa na escola. 
 
O nosso plano para um regresso seguro às salas de aula inclui muitos fatores. A nossa prioridade é exceder 
sempre que possível as medidas mínimas de segurança. Foram implementadas ou estão a ser finalizadas as 
seguintes medidas (de acordo com as orientações em curso do DESE): 
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• Com base no CDC e na orientação do estado: manter-se-á sempre um distanciamento físico de 3 a 6 pés 
(1,80m a 1,80m) em todas as escolas. 

• Atualizar os móveis e as secretárias dos alunos, sempre que necessário, para garantir a distância 
máxima em todas as salas de aula. 

• Planos de entrada e saída por seções, assim como sinalização nos corredores e escadas para controlar 
o distanciamento físico. 

• As visitas escolares serão pré-programadas e muito limitadas, e estão a ser desenvolvidos protocolos 
específicos. 

o Coberturas faciais necessárias para todos os alunos (2º-12º ano) e funcionários, serão feitas 
adaptações especiais para alunos e funcionários com condições que possam impedir o uso 
seguro de uma máscara facial. Os alunos do pré-K (pré-escola), do Jardim-escola e do 1º ano 
serão obrigados a usar máscaras se viajam no autocarro escolar. 

o Os alunos do Pré-K, do Jardim-escola e do 1º ano podem ser encorajados a usar máscaras em 
determinadas situações. 

• Divisores de acrílico instalados em escritórios e outros locais necessários, como refeitórios. 

• Um programa de formação para funcionários, alunos e pais sobre os novos protocolos de saúde e 
segurança. 

• Protocolos consistentes para lavar as mãos com regularidade, higienização das mãos e utilização da 
casa de banho. 

• Equipamento de proteção individual para estudantes e funcionários: 
o Inclui máscaras faciais, máscaras transparentes para o ensino de desenvolvimento linguístico e 

habilidades de desenvolvimento social, protetores faciais e desinfetante das mãos. 
o Outros artigos especializados estarão disponíveis no gabinete da enfermeira em cada escola. 

• Partilha de materiais de forma limitada entre os alunos: 
o Os alunos terão os seus próprios materiais para utilizar enquanto estiverem na sala de aula e no 

seu próprio recipiente de armazenamento e espaço para estes materiais.  
o Algumas disciplinas também vão enviar materiais para casa para os alunos usarem. 

• O processo para servir o almoço nas salas de aula, os espaços abertos e ao ar livre na escola ainda estão 
em revisão. 

• Tecnologia: Os Chromebooks/portáteis estarão disponíveis para todos os alunos que precisarem deles 
este outono. 

Considerações adicionais e próximos passos:: 
Nas atualizações do Superintendente ao longo das últimas semanas, partilhámos via vídeo e por escrito, 
muitos dos seguintes pontos.  A nossa tomada de decisão continua a basear-se na revisão das tendências 
locais, regionais e nacionais desta pandemia, uma vez que afeta o nosso planeamento. Como sabemos, 
existem numerosas áreas que ainda estamos a trabalhar para resolver com base nas melhores investigações, 
orientações e práticas disponíveis.  Estas áreas incluem, mas não se limitam ao seguinte: 
 

• Continuidade da Aprendizagem: Estão a ser desenvolvidos planos para equilibrar melhor a continuidade 
da aprendizagem com os protocolos que terão de ser implementados em caso de um caso positivo 
confirmado numa das nossas escolas.   

o Os pais terão de ter planos de quarentena e isolamento em caso de casos positivos.  
o Estão a ser desenvolvidos planos escolares para acomodar as ausências de professores devido à 

quarentena e ao isolamento. 
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• Pessoal: A disponibilidade do pessoal pode ser afetada e imprevisível devido a vários fatores, incluindo a saúde 
do pessoal, a exposição do pessoal ao vírus que requer quarentena ou isolamento e o acesso a creches. 

o Como foi mencionado acima, o desenvolvimento de planos referentes ao pessoal que mantenham a 
continuidade da instrução enquanto tomam em conta as necessidades do pessoal é uma prioridade. 
 

• Ventilação e Filtração do Ar: Estamos a avaliar e a atualizar os sistemas de ventilação e filtragem de edifícios 
em cada uma das nossas escolas e a identificar modificações que possam ter de ser feitas aos edifícios 
escolares para cumprir todos os protocolos de saúde e segurança recomendados. 

 

• Transporte: O transporte para a escola exigirá que todos os alunos usem revestimentos faciais e cumpram 
os requisitos de distanciamento físico enquanto estão nos autocarros escolares. 

o Atualmente estamos a ter discussões com os nossos fornecedores sobre protocolos de segurança. 
o Se os nossos parceiros de transporte não puderem adicionar autocarros às nossas vias, trabalharemos 

com a nossa comunidade para encontrar soluções alternativas como ir a pé e ir de bicicleta. 

 
• Considerações dos Sindicatos: Estamos em discussões em curso com todos os nossos sindicatos para criar e/ou 

atualizar acordos sobre eventuais adaptações às condições de trabalho. Nesta situação, não existe um acordo 
sindical a nível estatal e cada distrito deve discutir com os seus sindicatos individuais os impactos da reabertura 
no outono, para que seja mutuamente beneficial às necessidades das suas comunidades escolares. 

 

• Divulgação e comunicação com os familiares: Continuamos a recolher dados das opiniões das famílias e do 
pessoal sobre os vários modelos e horários. 

o Nos próximos dias, cada escola irá enviar inquéritos aos pais para determinar quais os alunos que 
irão frequentar a escola em pessoa no outono. 

o Como necessário, o pessoal escolar irá comunicar com as famílias para obter informações adicionais. 
 

• Excursão Virtual: Estamos a criar uma visão virtual das escolas para mostrar aos pais e funcionários a 
configuração interna das salas de aula e espaços comuns. 

 

• Visão geral de reabertura: Estamos em processo de criar um vídeo narrativo de NBPS que delineie o 
processo de reabertura de todas as escolas, incluindo expectativas para aulas em pessoa, transição para a 
escola, requisitos e processos de segurança, e expectativas gerais para cada um dos três cenários. 

 
Estamos a trabalhar diligentemente para enfrentar os complexos desafios que o distrito enfrenta para garantir que os 
alunos das Escolas Públicas de New Bedford possam progredir com segurança na sua educação este outono. A nossa 
realidade atual é diferente de tudo o que já experimentámos e não há uma solução perfeita para esta situação. Consulte 
o nosso site: newbedfordschools.org ou contacte a sua escola para obter informações adicionais. 

 
Atenciosamente, 

 

 
 

Thomas Anderson 
Superintendente 
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