Informações Importantes e Atualizações Sobre o Retorno ao Ensino
Presencial
Calendário de Retorno ao Ensino Presencial
• ✓ 22 de fevereiro – Alunos em programas de educação especial substancialmente
separados que estavam participando anteriormente de nosso modelo de ensino presencial
(aqueles alunos que ainda frequentavam o ensino presencial em dezembro).
• ✓ 1 de março – Alunos que não estão em programas de educação especial
substancialmente separados, mas estavam em serviços presenciais no outono como parte de
nosso plano original de reabertura de escolas.
• 5 de abril – Alunos das séries K-5 retornam à instrução presencial integral com a opção para
os pais de remoto integral.
• 26 de abril – Alunos das séries 6-8 retornam à instrução presencial integral com a opção para
os pais de remoto integral.
• 26 de abril – Modelo híbrido na LHS com dispensa na hora do almoço. (O estado ainda está
finalizando as orientações para o ensino médio. Enquanto aguardamos mais orientações
regulamentares do DESE, Departamento de Educação Elementar e Secundária, o distrito
continua a planejar um modelo de ensino híbrido utilizando uma programação diária rotativa ou
em cascata. Isso está sendo feito para acomodar os desafios únicos em relação ao tamanho da
população estudantil e à continuidade dos quadros na Lowell High).
• Pré-Escola – Alunos da pré-escola designados ao Cardinal O'Connell Early Learning Center
que atualmente são alunos remotos podem retornar ao ensino presencial a partir de 5 de abril.
Alunos remotos da pré-escola em todas as outras escolas permanecerão no ensino remoto por
enquanto. Depois que as séries K-5 retornarem ao ensino presencial em 5 de abril, a LPS irá
reavaliar as instalações escolares para determinar se o ensino presencial pré-escolar pode
ocorrer em outras escolas além de Cardinal.

Fórum Comunitário de Ensino Remoto em Expansão
A LPS organizou sessões virtuais de informações para abordar atualizações importantes sobre
o plano do distrito para expandir o ensino presencial em abril. Para obter mais detalhes sobre o
plano, veja a apresentação de slides e o vídeo dessas sessões de informação:
•
•

Apresentação de Slides do Fórum Comunitário de Ensino Remoto em Expansão
Vídeo da sessão de 16 de março

Transporte para Alunos Presenciais
Conseguimos expandir com segurança o nosso serviço de transporte sem ônibus superlotados
e agora podemos fornecer ônibus para alunos do K-8 que moram a pelo menos 1,75 milhas da
escola.
As famílias dos alunos que retornam presencialmente em 5 de abril receberam informações
específicas sobre os horários dos ônibus de seus filhos por e-mail, incluindo locais de
embarque e desembarque. Os alunos do jardim de infância e da primeira série receberão um
passe físico de ônibus. Os passes de ônibus foram enviados no início desta semana. Os alunos
da 2ª à 5ª série não receberão um passe de ônibus e receberão apenas as informações do
ônibus por e-mail.
Informações sobre os ônibus também podem ser encontradas clicando no ícone de ônibus na
página inicial do site da Lowell Public Schools. Você precisará do número de identificação de
estudante de seu filho para acessar essas informações. Este é o número de 6 dígitos que seu
filho usa para fazer logon no computador da escola.
Nós enviaremos informações sobre o transporte de ônibus para alunos da 6ª à 8ª série na
semana de 12 de abril.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a sua escola ou ligue para o Escritório de
Transporte no número 978-674-4333.

Serviço de Alimentação para Alunos Remotos
A partir de segunda-feira, 5 de abril, nós iniciaremos a seguinte programação de serviço de
alimentação para os alunos remotos:
Os seguintes locais oferecerão o serviço de alimentação diária aos nossos alunos do ensino
remoto:
● STEM Academy: 11h – 13h
Os seguintes locais oferecerão o serviço de alimentação às segundas, quartas e sextas aos
nossos alunos do ensino remoto:
● Lowell High: 8h – 9h
● Morey: 11h – 12h
● Robinson: 11h30 – 12h30
● Butler: 12h – 13h
● Wang: 12h – 13h
● Murkland: 12h30 – 13h
● Lincoln: 13h – 13h30
● Greenhalge: 14h30 – 15h
● Stoklosa: 15h15 – 16h

Os alunos receberão dois cafés da manhã e dois almoços às segundas e quartas nesses
locais.
Os alunos também receberão refeições para os dias do fim de semana às sextas em todos os
nossos locais de alimentação.

Dados da COVID-19
Os últimos dados, atualizações e informações sobre a COVID-19 podem ser encontrados no
Painel de COVID-19 da LPS. Verifique este ótimo recurso. O mais recente relatório de
monitoramento de COVID-19 pode ser encontrado aqui.

Programa de Testes de COVID-19
Como parte do processo de reabertura, oferecemos testes de COVID-19 semanais gratuitos e
voluntários. Este teste irá diminuir o risco de propagação de COVID-19, ajudando a identificar
os casos positivos em pessoas que não apresentam quaisquer sintomas de COVID-19. Para
participar, os pais/responsáveis terão que assinar um formulário de consentimento para seu
filho. Clique aqui para acessar o formulário de consentimento.
Este teste de COVID-19 é rápido, fácil e não dói. É um teste nasal que toca suavemente a
narina interna inferior. Vamos acomodar todas as necessidades dos alunos para ajudá-los a se
sentirem confortáveis durante o teste.
O teste é gratuito. Você não precisa pagar pelo teste ou ter convênio para fazer o teste.
Quanto mais alunos e funcionários participarem, mais seguras nossas escolas ficarão. Clique
aqui para ler mais sobre este programa de testes.

Vacina de COVID-19
Massachusetts está atualmente na Fase 2 do plano de vacinação contra a COVID-19, que
agora inclui trabalhadores de K-12. Muitos de nossos funcionários foram vacinados ou estão
em vias de receber sua primeira ou segunda dose. Para obter mais informações sobre a vacina
contra a COVID-19 e ver quando você pode se qualificar para ser vacinado, visite o site do
estado.
Além disso, verifique estes recursos úteis do Lowell Community Health Center e da Greater
Lowell Health Alliance:
•
•

Saiba O Que é Verdadeiro ou Falso Sobre as Vacinas de COVID-19
Agora temos duas vacinas para nos protegerem da COVID-19 – Aqui está o que você
precisa saber

Protocolo e Orientações sobre Máscaras Faciais
Alunos, funcionários e qualquer pessoa que entrar nas instalações da escola são obrigados a
usar uma cobertura facial, a menos que haja uma exceção documentada. As máscaras podem
retardar a propagação do vírus e proteger contra a transmissão de pessoas que podem ter o
vírus e estarem assintomáticas. Leia o Protocolo e Orientações sobre Máscaras Faciais da
LPS.

Orientações sobre Distanciamento Social
O Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) de Massachusetts emitiu novas
orientações sobre o distanciamento social com base nas informações mais recentes da
comunidade médica e isso muda significativamente o modo como o distanciamento social nas
salas de aula da LPS será realizado daqui para frente. Anteriormente, com base em nosso
plano de reabertura original, o distanciamento social era definido em um mínimo de 6 pés para
todos os alunos. Em 5 de abril, os requisitos de distanciamento social serão alterados para o
mínimo de 3 pés. Sempre que possível, procuraremos proporcionar mais do que os 3 pés
necessários.

Protocolo de Limpeza Devido à COVID-19
Conforme os alunos retornam à escola, vamos nos certificar de continuar seguindo as rígidas
orientações de segurança para manter nossos alunos e funcionários em segurança. Os
purificadores de ar serão checados para garantir que estejam funcionando corretamente, as
estações de desinfecção de mãos e os dispensadores das salas de aula serão reabastecidos e
as mesas e todas as superfícies serão limpas regularmente.
Nossa equipe de limpeza continuará implantando tratamentos adicionais de desinfecção em
nossas instalações, como o uso de máquinas de desinfecção por nebulização/pulverização,
especialmente quando um caso positivo de COVID-19 for identificado.

O Que Fazer Quando Estiver Doente
Você se sente doente ou tem sintomas de COVID-19? Consulte este gráfico útil e fácil de
seguir para obter orientações sobre se deve ir à escola e por quanto tempo deve realizar o
isolamento ou quarentena se tiver sintomas ou tiver sido exposto à COVID-19. Por favor,
certifique-se de entrar em contato com a enfermeira da escola se seu filho desenvolver
sintomas de COVID-19, for identificado como um contato próximo ou tiver realizado um teste
com resultado positivo para COVID-19.

