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16 de Agosto de 2021 
 
 

Caros Alunos, Pais/Encarregados e Pessoal das Escolas Públicas de New Bedford, 
 
Vários dos nossos alunos vão começar a escola dentro de dias, enquanto a maioria entrará nos nossos edifícios no dia 2 

de setembro. A excitação e energia nesta época do ano é sempre refrescante enquanto nos preparamos para um novo 

ano letivo. 

Apesar de termos tido tremendas dificuldades devido a esta pandemia ao longo do último ano e meio, esta fortaleceu  

a nossa comunidade escolar, aproximando as pessoas de muitas formas. Conseguimos esta tarefa aparentemente 

impossível de ter alunos fisicamente na escola desde setembro de 2020.   Juntos, reunimo-nos e provámos que 

sabemos ser compassivos e colaborativos. 

Com base nos recentes relatos do aumento da transmissão da nova cepa Delta do vírus COVID-19, é evidente que a 

pandemia continuará por aí, e enfrentaremos desafios contínuos no próximo ano letivo. Depois de mais de um ano e 

meio, os protocolos e restrições do Covid-19 parecem cansativos e sem fim. Como muitos de vós, gostaria de retirar as 

máscaras e voltar à vida antes da pandemia.  Estou confiante de que eventualmente chegaremos lá, mas vai levar mais 

tempo. Como sempre, a saúde e a segurança continuam a ser a nossa principal prioridade nas Escolas Públicas de New 

Bedford, e dirigir com segurança o processo de ensino e aprendizagem sem interromper o ensino em pessoa é o nosso 

objetivo. 

Embora seja evidente que haverá uma variedade de métodos para lidar com a segurança e o bem-estar nas escolas 

localmente e em todo o país, a saúde individual não será comprometida.  Apesar dos diferentes métodos para garantir 

a saúde e segurança nos distritos escolares públicos da área, as Escolas Públicas de New Bedford vão voltar ao uso de 

máscaras dentro do interior.  

• A partir do dia 25 de agosto de 2021, todos os alunos, funcionários e visitantes , independentemente do seu 

estado de vacinação, devem usar máscaras enquanto estiverem dentro de qualquer estabelecimento das 

Escolas Públicas de New Bedford. 

• Não serão necessárias máscaras faciais: (1) quando estiverem lá fora; (2) Quando um indivíduo trabalha 

sozinho ou num espaço segregado; ou (3) existem condições subjacentes ou circunstâncias atenuantes, tal 

como delineadas no ano passado.  

Esta orientação atualizada sobre o uso de máscaras é consistente com as recomendações do Centro de Controlo e 

Prevenção de Doenças (CDC). Se tiver dúvidas sobre o próximo ano letivo ou pra mais informação, consulte o site das 

Escolas Públicas de New Bedford: newbedfordschools.org. 

Mesmo que a pandemia continue a desafiar-nos, vamos ter muitas coisas boas no próximo ano letivo!  Temos uma 

comunidade escolar tão carinhosa e sinto-me abençoado por trabalhar com os alunos e funcionários das nossas 

escolas. Estou ansioso para vos receber em breve, e espero que aproveitem o resto do verão!  

Por favor, ligue para a escola do seu aluno com quaisquer perguntas ou reveja o seguinte link para obter informações 
adicionais:  

• https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html 

• https://www.doe.mass.edu/covid19/faq/ 
 
Atenciosamente, 
 
Thomas Anderson 
Superintendente 
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