
Atualizações Importantes e Informações sobre Aprendizagem Presencial 
 
Com o nosso primeiro grupo de alunos pronto a regressar ao ensino presencial na 
Segunda-feira, 22 de Fevereiro, e o nosso próximo grupo a regressar presencialmente 
no dia 1 de Março, aqui estão algumas atualizações e lembretes para ajudar a orientar 
as famílias durante a transição: 
 
Quem Irá Regressar à Aprendizagem Presencial? 
• 22 de Fevereiro - Alunos em programas do ensino especial substancialmente 
separados que participavam anteriormente no nosso modelo de aprendizagem 
presencial (os alunos que ainda frequentavam o ensino presencial em Dezembro) 
 
• 1 de Março - Alunos, que não estão num programa do ensino especial 
substancialmente separado, mas que frequentaram presencialmente neste Outono 
como parte do nosso plano original de reabertura da escola. 
 
• 1 de Abril - A nossa data prevista para expandir a aprendizagem presencial para 
mais alunos para além daqueles que foram atribuídos à aprendizagem presencial no 
início deste ano letivo. Continuaremos a mantê-lo informado com mais detalhes e sobre 
a viabilidade de satisfazer esta próxima data prevista. 
 
 
Transporte 
Para aqueles alunos que regressam presencialmente a 22 de Fevereiro e a 1 de Março 
que recebem transporte, o horário de transporte permanecerá o mesmo que da última 
vez que frequentaram a escola presencialmente no início deste Outono. 
 
 
Painel COVID-19 da LPS 
Os últimos dados, atualizações e informações sobre a COVID-19 podem ser 
encontrados no Painel COVID-19 da LPS. Por favor, consulte este excelente recurso. 
 
 
Programa de Testes à COVID-19 
Como parte do processo de reabertura, iremos disponibilizar testes à COVID-19 
semanais gratuitos e voluntários. Estes testes reduzirão o risco de propagação da 
COVID-19, ajudando a identificar os casos positivos em pessoas que não apresentem 
quaisquer sintomas da COVID-19. Para participar, os pais/tutores terão de assinar um 
formulário de consentimento para o seu filho. Clique aqui para o formulário de 
consentimento. 
 
Este teste à COVID-19 é rápido, fácil e indolor. É um teste nasal que suavemente 
insere uma zaragatoa na parte interna inferior da narina. Iremos acomodar todas as 
necessidades dos alunos para os ajudar a estarem confortáveis durante o teste. 
 
O teste é gratuito. Não é necessário pagar o teste ou ter seguro para fazer o teste. 

https://www.lowell.k12.ma.us/coviddashboard
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNj7PAuLsoMMIS5jGvFUix7zWkWchBA-H2xilc8n_MeqQRcQ/viewform


Quanto mais alunos e funcionários participarem, mais seguras serão as nossas 
escolas. Por favor, clique aqui para ler mais sobre este programa de testes. 
 
 
Vacina da COVID-19 
Massachusetts está atualmente na Fase 2 do seu programa de vacinação COVID-19. 
Desde a sua publicação, os seguintes grupos são elegíveis para obter a vacina da 
COVID-19: todos na Fase 1; indivíduos com 75 anos ou mais; indivíduos com 65 anos 
ou mais; residentes e funcionários de alojamentos para idosos a preços acessíveis; 
pessoas com mais de 2 condições médicas. As pessoas que acompanham residentes 
com 75 ou mais anos de idade às consultas de vacinação também podem receber uma 
vacina. Os funcionários da Educação Inicial (Early Education) e Jardim-de-Infância - 
12º ano (K-12) estão atualmente elegíveis para a vacinação mais tarde na Fase 2. Para 
mais informações sobre a vacina da COVID-19, visite o website do estado. 
 
Verifique também estes recursos úteis do Lowell Community Health Center (Centro de 
Saúde Comunitário de Lowell) e da Greater Lowell Health Alliance (Aliança de Saúde 
da Grande Lowell): 
 

• Saiba o Que é Verdadeiro e Falso Sobre as Vacinas da COVID-19 
• Temos agora duas vacinas para nos proteger da COVID-19 - Aqui está o que 

precisa de saber 
 
 
Protocolo e Orientações sobre Máscaras Faciais da LPS 
Alunos, funcionários e qualquer pessoa que entre nos nossos edifícios escolares são 
obrigados a usar uma cobertura facial, exceto se existir uma exceção documentada. As 
máscaras podem retardar potencialmente a propagação do vírus e podem proteger 
contra a transmissão do vírus de pessoas que possam ter o vírus e ser assintomáticas. 
Por favor, reveja o Protocolo e as Orientações sobre Máscaras Faciais da LPS. 
 
 
Protocolos de Higienização COVID-19 
À medida que os alunos regressam à escola, iremos certificar-nos de que continuamos 
a seguir orientações de segurança rigorosas, de modo a manter os nossos alunos e os 
nossos funcionários em segurança. Os purificadores de ar serão verificados para 
assegurar que estão a funcionar em condições adequadas, as estações de 
higienização das mãos e os dispensadores das salas de aula serão cheios e as mesas 
e todas as superfícies serão limpas regularmente. 
 
Os nossos funcionários de manutenção e limpeza continuarão a implementar 
tratamentos de desinfeção adicionais nos nossos edifícios, tais como a utilização de 
máquinas de desinfeção por pulverização, especialmente quando tiver sido identificado 
um caso positivo de COVID. 
 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4570
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine
https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/GLHA_vaccine_myths.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/GLHA_vaccine_fact_sheet.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4525


O Que Fazer Quando se Sentir Doente 
Sente-se doente ou tem sintomas da COVID-19? Consulte esta tabela útil e fácil de 
seguir para obter orientações sobre se deve ir para a escola e quanto tempo deve 
isolar-se ou ficar de quarentena se tiver sintomas ou se tiver sido exposto à COVID-19. 
Não se esqueça de contactar o enfermeiro da escola se o seu filho desenvolver 
sintomas da COVID ou se tiver sido identificado como um contacto próximo ou se o seu 
resultado for positivo para a COVID. 
 
 
Despacho Sobre Viagem de Massachusetts no âmbito da COVID-19 
Tenha em mente o Despacho de Viagens do estado no âmbito da COVID-19 se viajou 
para fora do estado durante a semana de férias de Fevereiro, especialmente no caso 
das famílias dos alunos que regressam a 22 de Fevereiro ou a 1 de Março. Ter os 
nossos números da COVID-19 a diminuir continuamente é fundamental para poder 
manter os nossos alunos nos nossos edifícios escolares. 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/Covid%20Charts%20January%20Updated.pdf
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order



