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do Superintendente-Diretor mensagem
Over nos últimos meses, sob a direção do Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts                
(DESE), a administração da Escola Técnica Profissional Regional de Greater New Bedford tem trabalhado nos               
planos para nossa reabertura no outono. Os planos descritos neste documento baseiam-se na orientação que o DESE                 
vem divulgando regularmente para todas as escolas da Comunidade desde o final de junho. 

Resumidamente, o DESE exige que os alunos e funcionários que frequentam aulas presenciais mantenham              
distâncias sociais de três a seis pés, usem máscaras e organizem os alunos em grupos para minimizar o risco de                    
exposição. Felizmente, para nós, o grupo recomendado, também chamado de modelo de coorte, é um complemento                
à nossa estrutura de ensino profissionalizante existente, uma vez que nossos alunos passam a carreira do ensino                 
médio com sua respectiva coorte de programa, independentemente de estarmos passando por uma pandemia. A               
orientação do DESE, endossada por profissionais médicos, estabelece a expectativa de que as crianças precisam               
estar de volta à escola neste outono, minimizando o risco.  

A escola está se preparando para reabrir a escola em fases, começando com a Fase I detalhada no plano de                    
reabertura incluído nesta comunicação, que será de forma híbrida com os alunos aprendendo pessoalmente              
para parte de sua experiência e remotamente para o restante. O distrito escolar passará por suas fases de                  
reabertura de acordo com as mudanças nos dados de ciência / saúde pública no estado e localmente.  

Reconhecemos que a orientação da Commonwealth para a educação presencial é preocupante para alguns.              
Conforme planejamos nosso retorno à escola, pedimos que nossa comunidade continue a seguir as ordens de ficar                 
em casa em caso de sintomas ou doença, use máscaras faciais em público e respeite as diretrizes de distanciamento                   
social descritas nas orientações a seguir. Essas medidas de segurança parecem fazer a diferença. Continuaremos a                
fazer nossa parte para fornecer um ambiente educacional seguro, ao mesmo tempo em que seguimos as orientações                 
dos funcionários do estado enquanto navegamos pela estrada à frente.  

As complexidades associadas à reabertura de escolas são extensas. Os níveis de conforto de nossos alunos e famílias                  
variam significativamente. Temos discutido nossa reabertura no outono por meses e continuamos a manter o               
bem-estar de nossos alunos, tanto emocional quanto fisicamente, na vanguarda de nossa tomada de decisão.  

Embora tenhamos um plano para reabrir, ao mesmo tempo, reconhecemos que podemos experimentar um              
ressurgimento do vírus e devemos nos preparar para a possibilidade de que o aprendizado será totalmente remoto                 
neste outono. Esta “Visão Geral da Reabertura de Tecnologia de Vocação da Grande New Bedford em 2020” leva                  
muitas variáveis em consideração e fornece uma estrutura abrangente de como será um retorno às aulas seguro. Este                  
continua sendo um processo fluido, e a administração é grata por todas as contribuições que recebemos dos alunos,                  
funcionários, pais e comunidade enquanto nos preparamos para começar as aulas no outono. Juntos vamos               
perseverar com a paixão que é a marca registrada de nossos artesãos GNBVT. 
 
Atenciosamente,  
 
 

James L. O'Brien, Superintendente-Diretor 
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Resumo Executivo 
Este documento oferece uma visão abrangente do Plano de Reabertura do Ano Escolar de              
Greater New Bedford Voc-Tech 2020-2021. No final de junho / julho, administradores,            
funcionários e equipes de professores de Greater New Bedford Voc-Tech se reuniram            
semanalmente para discutir a reabertura de nossas instalações educacionais. Este sumário           
executivo foi gerado para fornecer uma visão geral do conteúdo contido neste documento.  
 
Em primeiro lugar, a saúde e a segurança de nossa comunidade escolar continuam sendo a maior                
prioridade para cada um de nós. Sabemos que o vírus COVID-19 se espalha rapidamente por               
meio da transmissão na comunidade, portanto, a vigilância e a adesão a todas as diretrizes de                
saúde social são essenciais para gerenciar a comunidade escolar. Haverá pouca tolerância para             
professores e / ou alunos individuais que não sigam as diretrizes. Se um aluno ou funcionário                
estiver apresentando sintomas de COVID-19, é obrigatório que ele fique em casa. Os alunos com               
preocupações relacionadas à exposição terão a oportunidade de escolher uma opção de            
aprendizagem totalmente remota.  
 
As seguintes diretrizes de segurança serão estritamente observadas durante as operações           
escolares: 

● Máscaras faciais serão exigidas desde o momento em que o aluno entrar no ônibus e               
durante todo o tempo na escola. “Quebras de máscara” serão fornecidas para alunos e              
funcionários de acordo com as Diretrizes DESE. 

● Alunos, professores e administradores cumprirão as recomendações de distanciamento         
social descritas nas orientações do Departamento de Educação Elementar e Secundária.  

● Móveis e espaços serão reorganizados para que alunos e professores estejam dentro dos             
requisitos de distanciamento físico recomendados. Embora o DESE tenha aprovado um           
distanciamento social de três pés, Greater New Bedford Voc-Tech está se esforçando            
para manter a orientação de seis pés para a primeira fase de nossa reabertura.  

● Nossas instalações foram exaustivamente avaliadas e são amplamente discutidas neste          
relatório. De particular preocupação durante nossos grupos de foco foram as informações            
sobre ventilação. Nosso sistema HVAC opera e detecta o nível correto de ar externo para               
trazer, utilizando amortecedores internos. Após o retorno à escola, os amortecedores           
serão 100% abertos no outono.  

● Seguindo a orientação do DESE, todos os níveis apropriados de EPI, plexiglass e             
estações de lavagem / higienização das mãos foram adquiridos e estão localizados em             
todo o prédio da escola. Os alunos e funcionários receberão uma máscara e os              
funcionários também terão a opção de proteção facial.  

Page 5 



 

 

Em segundo lugar, nosso programa educacional foi projetado para garantir um plano multifásico             
baseado em dados que iniciará o ano letivo na Fase I utilizando nosso modelo híbrido projetado.                
O plano é discutido em detalhes abaixo e destaca as mudanças nas expectativas para a frequência                
dos alunos à medida que fazemos a transição por meio de uma reabertura híbrida. As               
expectativas e horários dos alunos e professores são descritos para a primeira fase. Forneceremos              
instruções vocacional ao vivo e presencial para todos os alunos durante cada dia durante uma               
parte de sua rotação técnica vocacional. Os calouros que concluírem o processo exploratório do              
capítulo 74 participarão das rotações de loja em cada um dos seis dias de rotação pelas lojas                 
exploratórias. Os alunos do segundo ano, do segundo ano e do último ano serão divididos em                
grupos verdes / dourados dentro da loja e participarão de três (3) dias de trabalho presenciais e                 
(3) dias de aprendizado remoto. Todos os acadêmicos na Fase I serão remotos e os alunos terão                 
acesso a horários acadêmicos sincronizados e apoio do professor para atender aos padrões de              
aprendizagem. A experiência educacional em setembro será muito diferente da experiência de            
aprendizado remoto da primavera passada. Estamos preparados para avançar em nossos planos            
de reentrada em fases ou retornar a uma versão anterior de nosso plano com base em dados                 
científicos / de saúde em nossa área relativos à pandemia COVID-19. Conforme as orientações              
de saúde mudam, mais alunos entraram novamente no prédio da escola diariamente, de acordo              
com nosso plano de reabertura em fases descrito abaixo.  
 
Finalmente, todos os aspectos do plano de reabertura do outono de Greater New Bedford estão               
sujeitos a alterações, à medida que consideramos orientações adicionais do Estado e recebemos             
dados científicos / de saúde atualizados sobre a pandemia COVID-19. 
 

Plano de reabertura em fases 
Greater New Bedford Voc-Tech apresentou três planos de reabertura consistentes com a            
orientação do comissário para todas as escolas públicas. Neste momento, Greater New Bedford             
Voc-Tech está avançando com seu plano de reabertura de Fase I para começar o ano letivo em                 
16 de setembro de 2020. Este ano letivo representará desafios como as transições escolares entre               
ensino presencial, híbrido e remoto planos devido à mudança de dados científicos e de saúde.  
 
No Greater New Bedford Voc-Tech, os alunos alternam entre sua carreira e educação técnica              
com seus cursos acadêmicos. Cada rotação é de seis dias e os alunos alternam entre a instrução                 
profissional e a acadêmica. Além de serem atribuídos a uma determinada divisão (1 ou 2), este                
ano os alunos também serão atribuídos a uma coorte verde ou dourada. Essas coortes serão               
empregadas durante um horário escolar “híbrido”. Durante a Fase I de nossa reabertura, Greater              
New Bedford Voc-Tech operará sob sua programação híbrida (descrita abaixo). Os alunos            
calouros irão relatar pessoalmente para suas divisões de loja, pois estarão participando de seu              
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programa exploratório do Capítulo 74. Alunos do segundo ano, do segundo ano e do último ano                
participarão de sua rotação de loja de seis dias nessas duas coortes (verde e ouro), onde a coorte                  
verde participará de suas áreas vocacionais / técnicas nos primeiros três (3) dias do ciclo (dias 1                 
-3) e aprender remotamente os dias restantes (dias 4-6) enquanto a coorte de ouro aprenderá               
remotamente durante os primeiros três dias (dias 1-3) do ciclo e relatar para os últimos três dias                 
do ciclo para pessoalmente aprendizagem (dias 4-6). 
 
As tabelas abaixo destacam o plano de reabertura em fases para o distrito escolar por série.                
Abaixo das tabelas, você também encontrará um calendário escolar atualizado para o distrito,             
consistente com o calendário escolar de 170 dias do comissário para o ano letivo de 2020-2021.  
 

FRESHMAN- CLASSE de 2024 - ALL FASE PLANO DE 

FASE PROFISSIONAL 
programas 

acadêmicos 
PROGRAMAS 

Número de alunos 
Fisicamente 
In-Pessoa 

FASE I PESSOA 
COMPLETA 

REMOTO 285 

FASE II PESSOA 
COMPLETA 

REMOTO 285 

FASE III PESSOA 
COMPLETA 

HÍBRIDO - 
COHORTOS 
VERDES / OURO 

427 

FASE IV PESSOA 
COMPLETA 

PESSOA 
COMPLETA 

570 

 
SOPHOMORES- CLASSE DE 2023 - ALL FASE PLANO DE 

FASE PROGRAMAS 
VOCACIONAIS 
PROGRAMAS 

ACADÊMICOS Número de alunos 
Fisicamente 

FASE I HÍBRIDO - 
COHORTOS 
VERDES / OURO 

REMOTO 135 

FASE II PESSOA REMOTO 270 
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COMPLETA 

FASE III PESSOA 
COMPLETA 

HÍBRIDO - 
COHORTOS 
VERDES / OURO 

405 

FASE IV PESSOA 
COMPLETA 

PESSOA 
COMPLETA 

539 

 
JUNIORS- CLASSE DE 2022 - ALL FASE PLANO DE 

FASE PROGRAMAS 
VOCACIONAIS 
PROGRAMAS 

ACADÊMICOS Número de Alunos 
Fisicamente 

FASE I HÍBRIDO - 
COHORTOS 
VERDES / OURO 

CONTROLO 
REMOTO 

131 

FASE II PESSOA 
COMPLETA 

CONTROLO 
REMOTO 

262 

FASE III PESSOA 
COMPLETA 

HÍBRIDO - 
COHORTOS 
VERDES / OURO 

393 

FASE IV PESSOA 
COMPLETA 

PESSOA 
COMPLETA 

525 

 

 

SENIORES- CLASSE DE 2021 - ALL FASE PLANO DE 

FASE PROGRAMAS 
VOCACIONAIS 

PROGRAMAS 
ACADÊMICOS 

Número de alunos 
fisicamente 
presenciais 

FASE I HÍBRIDO - 
COHORTOS 
VERDES / OURO 

REMOTO 126 

FASE II PESSOA REMOTO 251 
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COMPLETA 

FASE III PESSOA 
COMPLETA 

HÍBRIDO - 
COHORTOS 
VERDES / OURO 

377 

FASE IV PESSOA 
COMPLETA 

PESSOA 
COMPLETA 

501 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL- CLASSE 2021-2024 

FASE PROFISSIONAL 
programas 

académicos 
PROGRAMAS 

número de 
estudantes 
Fisicamente 
Na-Pessoa 

FASE I PESSOA 
COMPLETA 

REMOTO 677 

FASE II PESSOA 
COMPLETA 

REMOTO 1068 

FASE III PESSOA 
COMPLETA 

HÍBRIDO - 
COHORTOS 
VERDES / OURO 

1602 

FASE IV PESSOA 
COMPLETA 

PESSOA 
COMPLETA 

2135 

 
Calendário do ano letivo 2020-2021: Calendário escolar GNBVT 2020-2021  
Calendário do ciclo 2020-2021: Calendário do ciclo 2020-2021 GNBVT_ 
 
O plano de reentrada em fases será alterado de acordo com a mudança de dados de saúde /                  
ciências, bem como orientações atualizadas de transporte / reabertura escolar fornecidas pelo            
Departamento de Educação Elementar e Secundária durante a queda. 
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Fase I 
 
Acadêmicos 
Em um ambiente de aprendizado híbrido ou remoto onde os acadêmicos são conduzidos             
completamente remotamente, os alunos deverão participar de aulas ao vivo (síncronas) durante            
o dia letivo, seguindo o cronograma abaixo. Todos os alunos precisarão de acesso a um               
dispositivo tecnológico e wi-fi para salas de aula de aprendizagem remota.  
 
O dia letivo para os alunos é das 7:30 a.m até às 2:31 p.m. Durante a fase 1, as aulas ao vivo                      
acontecerão diariamente das 8:30 a.m. até às 12:00 p.m. com quinze (15) minutos entre as               
aulas de uma hora. A presença será registrada no início de cada aula programada. Durante o                
ciclo acadêmico, os alunos participarão de três períodos de aulas ao vivo (síncronas) todos os               
dias. Após o almoço, espera-se que os alunos concluam as tarefas em um formato independente               
(assíncrono), com o apoio do professor, desde que os alunos apresentem os trabalhos dentro do               
prazo e atendam aos conceitos da série. A pedido do professor, alguns alunos serão obrigados a                
participar em pequenos grupos ou sessões individualizadas. O professor reserva-se o direito de             
exigir a participação do aluno se os alunos estiverem atrasados em seus trabalhos ou não               
compreenderem os conceitos do nível da série. 
 
Cronograma de Aprendizado Acadêmico 
Este cronograma só será seguido durante a Fase 1, quando os estudos forem realizados de               
forma totalmente remota. 
 
 

Tempo / Dia 
do Ciclo 

Dia 1  Dia 2  Dia 3  Dia 4 Dia 5 Dia 6  

7:30 a.m.- 
8:30 a.m. 

Tempo de 
aprendizagem 

independente do 
aluno (Assíncrono) 

Tempo de 
aprendizagem 

independente do 
aluno (Assíncrono)  

Tempo de 
aprendizagem 

independente do 
aluno (Assíncrono)  

Aprendizagem 
independente do 

aluno Tempo 
(Assíncrono)  

Tempo de 
aprendizagem 

independente do 
aluno 

(Assíncrono)  

Tempo de 
aprendizagem 

independente do 
aluno (Assíncrono)  

8:30 a.m.- 
9:30 a.m. 

Bloco 1 Bloco 4 Bloco 1 Bloco 4 Bloco 1 Bloco 4 

9:45 a.m.- 
10:45 a.m. 

Bloco 2 Bloco 5 Bloco 2 Bloco 5 Bloco 2 Bloco 5 
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11:00 a.m. - 
12:00 p.m. 

Bloco 3 Bloco 6 Bloco 3 Bloco 6 Bloco 3 Bloco 6 

12:00 p.m.- 
12:30 p.m. 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

12:30 p.m.- 
1:00 p.m. 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
Aprendizagem / 

Sessões de Tutoria 
do Professor para o 

Bloco 1 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
Aprendizagem / 

Sessões de Tutoria 
do Professor para o 

Bloco 4 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
Aprendizagem / 

Sessões de Tutoria 
do Professor para o 

Bloco 1 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
Aprendizagem / 

Sessões de Tutoria 
do Professor para 

o Bloco 4 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
Aprendizagem / 

Sessões de Tutoria 
do Professor para 

o Bloco 1 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
Aprendizagem / 

Sessões de Tutoria 
do Professor para 

o Bloco 4 

1:00 p.m.- 
1:30 p.m. 

Aprendizagem em 
Formato 

Independente do 
Aluno 

(Assíncrono) 
Tempo / Sessões 

de tutoria do 
professor para o  

Bloco 2 

Formato 
independente do 

aluno (assíncrono) 
Tempo de 

aprendizagem / 
Sessões de tutoria 
do professor para o 

Bloco 5 

Formato 
independente do 

aluno (assíncrono) 
Tempo de 

aprendizagem / 
Sessões de tutoria 
do professor para o 

Bloco 2 

Formato 
independente do 

aluno (assíncrono) 
Tempo de 

aprendizagem / 
Sessões de tutoria 
do professor para 

o Bloco 5 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
Aprendizagem / 

Sessões de Tutoria 
do Professor para 

o Bloco 2 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
Aprendizagem / 

Sessões de Tutoria 
do Professor para 

o Bloco 5 

1:30 p.m.- 
2:00 p.m. 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
Aprendizagem / 

Sessões de tutoria 
do professor para o 

Bloco 3 

Formato 
Independente do 

Aluno  
(Assíncrono) 

Tempo de 
aprendizagem / 

Sessões de tutoria 
do professor para o 

Bloco 6 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
Aprendizagem / 

Sessões de Tutoria 
do professor para o 

Bloco 3 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
aprendizagem / 

Sessões de tutoria 
do professor para o 

Bloco 6 

Formato 
Independente do 

Aluno 
(Assíncrono) 

Tempo de 
Aprendizagem / 

Sessões de Tutoria 
do professor para 

o Bloco 3 

Formato 
Independente do 

Aluno  
(Assíncrono) 

Tempo de 
aprendizagem / 

Sessões de tutoria 
do professor para o 

Bloco 6 

2:00 p.m.- 
2:31 p.m. 

Apoio ao Aluno Apoio ao Aluno Apoio ao Aluno Apoio ao Aluno Apoio ao Aluno Apoio ao Aluno 
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Profissional / Técnico 
Durante o ciclo profissional / técnico, todos os alunos calouros se reportarão à escola durante               
a Fase I por seus ciclos exploratórios. O processo exploratório será conduzido pessoalmente             
para os alunos assim que iniciarmos nosso plano de reabertura.  
 
Durante o ciclo vocacional / técnico de seis dias, os alunos do segundo ano, do primeiro e do                  
segundo ano terão três dias de aprendizado presencial e três dias de aprendizado remoto.              
Cada carreira e área técnica terá seu plantel subdividido em coortes verde e ouro para reduzir o                 
número de alunos no prédio da escola. A coorte verde se reportará à escola e participará de suas                  
áreas vocacionais / técnicas nos primeiros três dias do ciclo (dias 1-3) e aprenderá remotamente               
os dias restantes (dias 4-6), enquanto a coorte ouro aprenderá remotamente para o primeiros três               
dias (dias 1-3) do ciclo e apresentar-se à escola nos últimos três dias do ciclo para aprendizagem                 
técnica profissional presencial (dias 4-6). 
 
Durante os dias de aprendizagem presencial do ciclo profissional / técnico, os alunos             
compareceram à escola às 7h30 e estarão em suas salas de aula profissionalizantes durante todo o                
dia letivo. Os turnos de almoço, cuidadosamente planejados para garantir a segurança dos alunos              
e funcionários, serão estabelecidos de acordo com as diretrizes escritas pelo Departamento de             
Educação Elementar e Secundária. Todos os alunos deverão seguir todas as precauções de             
segurança, conforme recomendado pelos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC)            
e pela Comunidade de Massachusetts. As quebras da máscara serão agendadas durante o dia              
escolar. Os alunos devem esperar durante seu tempo vocacional / técnico presencial se envolver              
em atividades de aprendizagem “práticas” para maximizar seu tempo de instrução presencial.  
 
Durante os dias de aprendizagem profissional / técnica à distância, os alunos realizarão tarefas              
relacionadas às experiências “práticas” em sala de aula do CVTE, conforme orientado por seus              
instrutores e apoiado por assistentes de ensino. O aprendizado técnico / vocacional remoto             
consistirá em tarefas ao vivo (síncronas) e independentes (assíncronas). Durante os dias de             
aprendizado remoto, os alunos terão uma reunião de classe agendada (s) e terão tempo para               
concluir as tarefas que serão avaliadas usando todas as rubricas / diretrizes vocacionais / técnicas               
aplicáveis. Os assistentes de ensino do CVTE apoiarão os alunos durante as aulas de              
aprendizagem remota vocacional / técnica independente (assíncrona). Os professores do ensino           
profissionalizante trabalharão pessoalmente com seus grupos de alunos em sala de aula e             
apoiarão os assistentes de ensino para alunos remotos.  
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Profissional / Técnico Em-Pessoa Aprender Dias 

Hora / Dia 
do Ciclo 

Dia 1  Dia 2  3  Dia 4 Dia 5 Dia6  

7:30 a.m.- 
8:30 a.m. 

aulas 
vocacionais 

aulas  
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

8:30 a.m.- 
9:30 a.m. 

aulas 
vocacionais 

aulas 
 vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

9:45 a.m.- 
10:45 a.m. 

aulas 
vocacionais 

aulas  
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

11:00 a.m.- 
12:00 p.m. 

aulas 
vocacionais 

aulas 
 vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

12:00 p.m.- 
12:30 p.m. 

Almoço 
(tempos podem 

variar) 

Almoço 
(os horários podem 

variar) 

Almoço 
(os horários podem 

variar) 

Almoço 
(os horários podem 

variar) 

Almoço 
(os horários podem 

variar) 

Almoço 
(os horários podem 

variar) 

12:30 p.m.- 
1:00 p.m. 

aulas 
vocacionais 

aulas  
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

1:00 p.m.- 
1:30 p.m. 

aulas 
vocacionais 

aulas 
 vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

1:30 p.m.- 
2:00 p.m. 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

2:00 p.m.- 
2:31 p.m. 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

aulas 
vocacionais 

2:31 p.m.- 
3:00 p.m. 

Ajuda extra para 
Coortes Verde e 

Ouro 

Ajuda extra para 
Coortes Verde e 

Ouro 

Ajuda extra para 
Coortes Verde e 

Ouro 

Ajuda extra 
para Coortes 
Verde e Ouro 

Ajuda extra 
para Coortes 
Verde e Ouro 

Ajuda extra 
para Coortes 
Verde e Ouro 
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Vocacional /Técnico Remoto Dias de Aprendizagem 
Hora / Dia 
do Ciclo 

Dia 1  Dia 2  Dia 3  Dia 4 Dia 5 Dia 6  

7:30 a.m.- 
8:30 a.m. 

Check-in do 
aluno * 

Check-in do 
aluno * 

Check-in do 
aluno * 

Check-in do 
aluno * 

Check-in do 
aluno * 

Check-in do 
aluno * 

8:30 a.m.- 
9:30 a.m. 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

9:45 a.m.- 
10:45 a.m. 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

11:00 a.m.- 
12:00 p.m. 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

atribuição 
vocacional 

12:00 p.m.- 
12:30 p.m. 

Almoço 
(os horários podem 

variar) 

Almoço 
(os horários podem 

variar) 

Almoço 
(os horários podem 

variar) 

Almoço 
( os horários podem 

variar) 

Almoço 
(os horários podem 

variar) 

Almoço 
(os horários podem 

variar) 

12:30 p.m.- 
1:00 p.m. 

Check-in do 
aluno 

Check-in do 
aluno 

Check-in do 
aluno 

Check-in do 
aluno 

Check-in do 
aluno 

Check-in do 
aluno 

1:00 p.m.- 
1:30 p.m. 

 
atribuição 
vocacional 

 
atribuição 
vocacional 

 
atribuição 
vocacional 

 
atribuição 
vocacional 

 
atribuição 
vocacional 

 
atribuição 
vocacional 

1:30 p.m.- 
2:00 p.m. 

 
Check-in do 

aluno 

 
Check-in do 

aluno 

 
Check-in do 

aluno 

 
Check-in do 

aluno 

 
Check-in do 

aluno 

 
Check-in do 

aluno 

2:00 p.m.- 
2:31 p.m. 

 
atribuição 
vocacional 

 
atribuição 
vocacional 

 
atribuição 
vocacional 

 

 
atribuição 
vocacional 

 
atribuição 
vocacional 

 
atribuição 
vocacional 

2:31 p.m.- 
3:00 p.m. 

Ajuda extra 
para Coortes 
Verde e Ouro 

Ajuda extra para 
Coortes Verde e 

Ouro 

Ajuda extra para 
Coortes Verde e 

Ouro 

Ajuda extra 
para Coortes 
Verde e Ouro 

Ajuda extra para 
Coortes Verde e 

Ouro 

Ajuda extra 
para Coortes 
Verde e Ouro 

 
 
* Os check-ins dos alunos serão atribuídos pelo Administrador da Academia e Professora             
Profissional. 
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Apoio pós-escola 
Em uma situação de instrução acadêmica remota, as sessões acadêmicas ao vivo acontecerão das              
8:30 a.m. - 12:00 p.m., com pequenos intervalos entre as aulas. O almoço ocorrerá das 12:00                
p.m. - 12:30 p.m. À tarde, das 12:30 p.m. - 2:00 p.m., os professores se encontrarão com os                  
alunos em horário de expediente e sessões de tutoria online e podem estar disponíveis              
pessoalmente para se encontrarem com esses alunos atualmente no prédio em suas áreas             
profissionais, que podem precisar de assistência adicional. O distrito ainda está finalizando a             
organização desta iniciativa e mais informações estarão disponíveis antes do início do ano letivo.  
 
Abaixo, você encontrará informações mais detalhadas sobre os planos de reabertura que o             
distrito apresentou ao Departamento de Educação durante seu estudo de viabilidade inicial.  
 

Modelo de aprendizagem presencial 
Reconhecendo que a ênfase da Comunidade de Massachusetts foi colocada em um retorno             
integral à educação presencial para todos os alunos, o Voc-Tech Regional de Greater New              
Bedford conduziu de forma cuidadosa e diligente uma avaliação do potencial de - módulo de               
aprendizagem de pessoas sob as orientações atuais sobre cuidados de saúde.  
 
Um retorno ao ensino presencial completo exigiria modificações significativas para atender           
adequadamente aos requisitos de saúde e segurança como resultado da pandemia de COVID-19.             
A orientação da Comunidade de Massachusetts exige pelo menos três (3) pés de distância social               
para conduzir o aprendizado presencial em sua orientação de 25 de junho para todas as escolas,                
embora se prefira seis pés (6) de distância.  
 
Nossas salas de aula técnicas vocacionais também demonstram grande variabilidade em nosso            
estudo de viabilidade. Sob a orientação de distanciamento social de um metro e oitenta, apenas               
cerca de metade dos alunos poderia participar da instrução profissional em sala de aula.  
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Oficina Profissional / Técnica de Assistência Médica 

      Pré-COVID-19 Distância Atual distância de seis (6) pés 

 

Cosmetologia Oficina Profissional / Técnica    

 Pré-COVID-19 Distância               Atual de seis (6) pés 
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Algumas lojas vocacionais têm espaço suficiente para acomodar os alunos na diretriz de             
distanciamento social de seis (6) pés, mas a maioria das áreas profissionais e técnicas enfrentam               
desafios significativos para cumprir as diretrizes de distanciamento social de seis (6) pés ao              
incluir todos os alunos matriculados todos os dias. Isso é ainda agravado pelos programas              
técnicos vocacionais com alta participação em educação / colocação cooperativa durante o            
último ano do ensino médio. Embora a matrícula em áreas de oficina técnica vocacional varie de                
acordo com a série, a maioria dos programas técnicos e de carreira matricula cerca de 16 a 20                  
alunos em cada rotação / divisão. A maioria das áreas vocacionais / técnicas poderia acomodar               
todos os alunos matriculados nas diretrizes de distanciamento social de três pés, mas as questões               
de saúde e segurança exigiram cautela na abertura neste nível.  
 
As salas de aula acadêmicas podiam acomodar com segurança 11-13 carteiras (na maioria das              
salas de aula) na orientação de distanciamento social de seis (6) pés e a seção média de classe                  
para salas de aula acadêmicas durante os últimos dois anos letivos (2018-2019 e 2019-2020) era               
de 22 alunos por classe. A coorte de turmas acadêmicas no ensino médio continua sendo um                
obstáculo significativo.  

 
 
 

 

Sala de aula a três (3) pés de distância social 

 

A seis (6) pés de distância social, a maioria 
dos alunos caberia na sala de aula, mas 

existem desafios significativos para mover 
alunos / professores por todo o prédio. 
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Com a orientação do estado pedindo às escolas que se esforcem por seis ( 6) pés de                 
distanciamento social, mas permitindo distâncias sociais de três (3) pés, Greater New Bedford             
Voc-Tech está considerando uma reabertura em fases cautelosa. Isso permitiria à escola avaliar o              
número de alunos que podem estar com segurança no local com base nos dados científicos e de                 
saúde mais recentes. Se as tendências continuarem de maneira positiva e as infecções na área se                
estabilizarem ou reduzirem, a escola consideraria avançar em sua reabertura em fases.  
 
Além disso, conforme mencionado acima, nosso estudo de viabilidade interno descobriu que            
poderíamos alimentar entre 1.075-1150 alunos por dia usando nossos existentes, quatro turnos de             
almoço e tanto o refeitório quanto a casa de campo fossem utilizados como locais de               
alimentação. Um turno adicional de almoço poderia criar uma distância segura de assentos para              
260-280 alunos adicionais. Além disso, as orientações sobre transporte (discutidas abaixo em            
maiores detalhes) do Departamento de Educação Elementar e Secundária divulgadas em 23 de             
julho demonstram que a escola também pode transportar com segurança 630 a 665 alunos de /                
para a escola. Das 1.100 famílias / alunos que responderam à nossa pesquisa de transporte               
(detalhada abaixo), 74% necessitam de transporte para a escola diariamente. Com um corpo             
discente de mais de 2130 alunos, essas estimativas concluem que aproximadamente 1575 alunos             
precisam de transporte diário. Com dezesseis (16) alunos atualmente sendo capazes de se             
transportar com segurança em um ônibus, a escola precisaria de noventa e oito (98) ônibus de                
corrida única para realizar esta tarefa - atualmente tem trinta e cinco (35). O contratante do                
ônibus não tem a capacidade de escalonar as viagens de ônibus ou construir sua frota com o                 
número necessário para realizar essa tarefa. Com mais de 2130 alunos atualmente matriculados             
na escola, os protocolos de transporte e alimentação segura se juntam a salas de aula lotadas                
como motivos para não começar o ano letivo em um modelo de instrução totalmente presencial.  
 
Igualmente importante, a escola conduziu uma pesquisa inicial onde aproximadamente metade           
da população de alunos da escola respondeu. Prevemos, de acordo com os dados da pesquisa               
interna, que aproximadamente 10% dos alunos não retornarão ao ensino presencial neste            
momento. A escola fará uma pesquisa adicional quando o plano final for divulgado ao público. 
 
Este é o modelo que apresenta o maior desafio para o distrito escolar. O distrito está tentando                 
desenvolver um cronograma que funcione em todos os modelos de reabertura, de acordo com os               
requisitos locais de promoção e formatura dos alunos, caso algum de nossos planos de reabertura               
seja necessário durante o ano letivo. Embora desejemos trazer todos de volta para o prédio para                
começar o ano letivo, a probabilidade de isso acontecer na Greater New Bedford Voc-Tech              
inicialmente, conforme iniciamos o ano letivo, é extremamente baixa.  
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Modelo de aprendizado híbrido 
retorno à escola por meio de um modelo de aprendizado “híbrido”, durante a Fase I do nosso                 
plano de reabertura, envolveria educação técnica profissional ao vivo e instrução acadêmica            
remota em um ambiente de aprendizado ao vivo. Os alunos se alternavam, como fariam durante               
o horário escolar tradicional, entre as divisões de acordo com o calendário escolar (atualmente              
rotações de 6 dias - consulte o calendário para datas escolares). A escola elaborou um plano de                 
reingresso em fases para melhor garantir que pode fornecer um ambiente seguro e protegido para               
alunos e funcionários, enquanto gerencia os dados de ciência / saúde em constante mudança              
relacionados à pandemia COVID-19.  
 
Dada a importância do processo exploratório de calouros do capítulo 74 para a eventual              
colocação técnica vocacional do aluno, todos os estudantes calouros participarão de exploratório            
de carreira / técnico por meio de instrução pessoal durante a rotação na loja. Os alunos do                 
segundo ano, do terceiro ano e do último ano da oficina serão atribuídos a uma divisão (1 ou 2);                   
então subdividido em coorte “verde” ou “ouro”. Alunos do segundo ano, do terceiro ano e do                
último ano participarão de sua rotação de loja de seis dias nessas duas coortes (verde e ouro),                 
onde a coorte verde participará de suas áreas vocacionais / técnicas nos primeiros três dias do                
ciclo (dias 1-3 ) e aprenderá remotamente os dias restantes (dias 4-6), enquanto a coorte de ouro                 
aprenderá remotamente durante os primeiros três dias (dias 1-3) do ciclo e relatará os últimos               
três dias do ciclo para aprendizado presencial ( dias 4-6). A fim de garantir o retorno à instrução                  
profissional presencial para todos os alunos, de acordo com as orientações atuais de saúde e               
segurança, apenas metade da lista de cada oficina técnica profissional pode estar fisicamente             
presente de cada vez. Conforme mencionado acima no plano de reabertura em fases, nas fases               
posteriores nos esforçamos para que todos os alunos voltem para a loja ao mesmo tempo. Essa                
decisão será pautada por mudanças nos dados de saúde pública.  
 
Durante a rotação acadêmica na fase I do plano de reingresso, os alunos participarão durante a                
fase I do plano de reingresso por meio de instrução ao vivo, síncrona e remota. A escola está                  
focada em fornecer aprendizagem em todos os cursos exigidos para manter a integridade dos              
requisitos locais e estaduais de graduação. A programação acadêmica remota de reabertura da             
Fase I está listada acima. Os alunos participarão de aulas síncronas ao vivo durante o dia escolar.  
 
Os alunos terão seu período de primeira aula a partir das 8:30 a.m. e devem estar presentes na                  
sala de aula online. Os alunos terão tempo antes das 8:30 a.m. de cada dia para concluir as                  
tarefas do dia letivo anterior ou procurar comunicar preocupações ou perguntas aos professores             
antes de iniciar seu horário de aula estruturado. Após o almoço (12:00 p.m.- 12:30 p.m.), os                
alunos podem solicitar ou ser direcionados por seus professores para sessões de tutoria / apoio               
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para concluir o trabalho perdido ou para instrução individualizada / em pequenos grupos (12:30              
p.m.- 1:30 p.m.). O professor reserva-se o direito de exigir a participação do aluno se os alunos                 
estiverem atrasados em seus trabalhos ou não compreenderem os conceitos do nível da série. O               
pessoal de apoio também pode ser designado para auxiliar os professores em seus esforços para               
apoiar os alunos. Pode haver necessidade de apoio direcionado a grupos menores das 1:30 p.m.               
às 2:00 p.m. também, especialmente para alunos com necessidades especiais.  
 
Os alunos que não são instruídos a se reportar para suporte adicional direcionado dado a eles                
para manter e acompanhar todas as tarefas exigidas, terão a oportunidade de trabalhar e concluir               
as tarefas, solicitar ajuda de seus professores e se preparar para o próximo dia de aprendizagem                
em um formato assíncrono das 12:30 p.m. às 2:30 p.m. 
 
Aproximadamente 70% dos entrevistados em nossa pesquisa inicial interna revelou que os            

alunos se sentem muito ou quase sempre à vontade no ambiente de aprendizado remoto. Isso nos                

dá alguma confiança de que o início do ano letivo em um modelo de reabertura de alunos híbrido                  

e em fases oferece a oportunidade de aclimatar os alunos ao ensino técnico profissionalizante              

presencial e, ao mesmo tempo, atender às necessidades acadêmicas de maneira segura e remota.              

Reconhecemos que os alunos precisarão de suporte adicional em um ambiente de aprendizado             

remoto mais robusto. 

 

A escola teve conversas iniciais sobre a participação presencial de alunos ELL e Educação              

Especial. As salas de aula foram avaliadas e com outras aulas acadêmicas remotas ocorrendo              

fora do local, os alunos ELL poderiam ser apoiados no prédio para garantir o sucesso dos alunos                 

em suas aulas acadêmicas remotas. Conversas semelhantes ocorreram para alunos com           

deficiência que podem precisar de suporte adicional em suas aulas acadêmicas remotas. Embora             

nenhuma decisão específica esteja pronta para ser anunciada hoje, estamos planejando a            

possibilidade de que alguns alunos precisam de instrução completa em pessoa para ter sucesso              

acadêmico. 

 

Aprendizagem Remota 
Quase ¾ dos alunos no ano passado que responderam à nossa pesquisa inicial estavam muito ou                
quase totalmente confortáveis no ambiente de aprendizado remoto. Embora o fechamento           
abrupto de escolas em março passado representasse desafios significativos desde o início, a             
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escola passou rapidamente das atividades de enriquecimento em março para as inscrições de             
trabalhos avaliados no terceiro trimestre no início de abril. Sabemos que para um número              
substancial de nossos alunos (25%), mais intervenções serão necessárias em um ambiente de             
aprendizagem remoto para que eles tenham sucesso educacional. Estamos trabalhando para           
identificar todos os alunos que tiveram dificuldades no terceiro trimestre para considerar            
maneiras de fornecer suporte adicional remotamente este ano. É importante observar que a escala              
de classificação empregada na primavera passada não será utilizada neste outono. O Comissário             
afirmou claramente que as notas serão diferentes durante este ano letivo e serão entregues              
durante o ano letivo de 2020-2021, independentemente do modo de ensino. 
 
Um dos maiores desafios em um ambiente de aprendizado remoto será a frequência. A              
frequência foi monitorada durante o último trimestre do ano letivo de 2019-2020 usando uma              
planilha e trabalho enviado semanalmente a cada professor individualmente. Reconhecendo que           
o aprendizado remoto em 2020-2021 exigirá instrução remota mais robusta, direta e ao vivo,              
Greater New Bedford Voc-Tech está fazendo experiências com salas de aula do Google ao vivo               
durante o programa de recuperação de crédito da escola de verão e pretende receber feedback               
dos professores no início de agosto sobre essas experiências . Os alunos matriculados nesses              
cursos não foram bem-sucedidos no último ano letivo (2019-2020) e precisarão do máximo de              
apoio na preparação para o sucesso em um ambiente de aprendizado remoto, caso seja              
necessário. Acreditamos que a experiência de verão atenuar os desafios que esses alunos             
enfrentam. O Comissário está determinando que a participação seja feita em todas as aulas. 
 
 
Greater New Bedford Voc-Tech irá realocar o pessoal existente (se necessário) para o escritório              
de atendimento durante as fases iniciais do ano escolar de 2020-2021. Rastrear a frequência              
remota é um componente vital para garantir uma experiência de aprendizado bem-sucedida neste             
ano letivo. O oficial de frequência escolar tem práticas para monitorar a frequência diária em               
salas de aula remotas / virtuais e o pessoal adicional ajudará a corrigir os problemas de                
frequência dos alunos. A presença do aluno na sala de aula online será rastreada de acordo com a                  
manutenção da escola em sessão. Os alunos que não comparecerem às aulas serão marcados              
como ausentes e responsabilizados por faltarem às aulas. 
 
Todas as tarefas serão avaliadas de acordo com o manual do aluno da escola. Assim como na                 
educação presencial, os alunos terão a oportunidade de melhorar suas notas depois de receber o               
feedback do professor. Atualmente, os alunos podem refazer qualquer tarefa para melhorar sua             
pontuação e as pontuações são calculadas juntas para uma nova série. 
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Todas as atribuições remotas serão relacionadas a estruturas de estado. As tarefas serão criadas              
em salas de aula remotas alinhadas diretamente aos objetivos do curso. Os Administradores             
Acadêmicos e Profissionais garantirão que todas as aulas postadas na plataforma de            
aprendizagem remota se alinhem diretamente aos padrões do estado de conteúdo e sejam             
personalizadas para medir a competência. Os alunos receberão trabalho remoto suficiente para            
demonstrar domínio dos padrões de conteúdo. 
 
Os professores / administradores garantirão a comunicação regular com as famílias sobre o             
aprendizado e desempenho dos alunos, convidando e respondendo prontamente às comunicações           
das famílias, ao mesmo tempo que demonstram compreensão e respeito pelas diferentes línguas             
maternas, culturas e valores consistentes com as expectativas delineadas na avaliação do            
professor / administrador de Massachusetts rubrica. Todos os alunos que não atenderem às             
expectativas receberão comunicação dos professores e equipe de apoio para identificar os            
obstáculos e planejar os serviços de remediação para garantir o sucesso do aluno. Relatórios de               
progresso serão distribuídos durante cada trimestre. O cronograma para relatórios de progresso            
será atualizado em setembro, já que o novo calendário escolar está sendo finalizado este mês               
pelo Comitê Escolar. 
 
A escola está construindo um cronograma que permitirá que todas as aulas funcionem             
pessoalmente, remotamente ou em um formato híbrido. A equipe será treinada e trabalhará em              
colaboração para funcionar em qualquer um desses ambientes. O desenvolvimento profissional           
em sala de aula do Google foi fornecido durante o terceiro trimestre do ano passado e incluiu as                  
seguintes ofertas: Introdução ao Google Classroom, Introdução ao Google Meet, Google           
Classroom Q & A, Introduction to ScreenCastify, Google Meet Q & A, Aspen Student              
Information System, Organização seu Google Drive, Google docs e e-mail em Aspen, Primeiros             
passos com Formulários Google e Formulários Google Avançados, suporte diferenciado em sala            
de aula google - incluindo sala de aula básica, dicas e truques para usuários mais avançados de                 
sala de aula google, Design universal para um ambiente de aprendizagem remoto, Bitmoji Sala              
de aula virtual, extensões do Chrome: leitura, escrita e fluência. Mais de 200 participantes              
participaram do desenvolvimento profissional de distrito remoto do trimestre 3 oferecido de abril             
a junho de 2020. 
 
Usar os dez dias de desenvolvimento profissional para iniciar o ano letivo permitirá que o distrito                
escolar colabore e trabalhe com todos os professores para ter acesso às ferramentas instrucionais              
necessárias para operar nas plataformas de aprendizagem híbrida e remota. A escola utiliza o              
Google Classroom, o Google Meet e também está integrando o Cisco WebEx em nossa              
plataforma educacional online. 
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Saúde e Segurança 
A pandemia COVID-19 afetou drasticamente a saúde pública e nossa segurança e bem-estar.             
Reconhecemos que estamos no meio de uma pandemia global e aprendendo constantemente            
sobre o vírus. Em primeiro lugar, a segurança de todos os membros de nossa comunidade               
continua sendo a maior prioridade. 
 
O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts divulgou que os coronavírus são vírus             
respiratórios transmitidos por secreções respiratórias (gotículas de tosse e espirros) de uma            
pessoa infectada para outra. O Departamento também observa que, embora não possamos            
eliminar o risco em sua totalidade, podemos minimizar o risco tomando medidas específicas e              
proativas. 
 
Em primeiro lugar, todos devemos lavar as mãos de maneira adequada, usar coberturas para o               
rosto, manter distâncias sociais adequadas, evitar tocar nos olhos, nariz, boca e rosto e              
permanecer em casa quando estivermos doentes. 
 
Em segundo lugar, Greater New Bedford Voc-Tech tem trabalhado incansavelmente para           
garantir Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suprimentos para se preparar para a             
reabertura da escola. A escola tem: 

●  Luvas compradas 
●  Máscaras e protetores faciais adquiridos 
●  Estações de higienização das mãos construídas 
●  Plexiglass instalado 
●  Colocou lenços higiênicos em todo o prédio da escola 

 
Em terceiro lugar, a equipe administrativa da Greater New Bedford Voc-Tech estabeleceu            
protocolos para manter nossos alunos e funcionários seguros. As visitas às instalações foram             
realizadas semanalmente sob consulta com os conselhos locais de saúde e autoridades escolares.             
A equipe se reunirá com todos os funcionários da escola antes do início do ano letivo para                 
revisar os protocolos de segurança. 
 
Conforme recomendado pelos Centros de Controle de Doenças (CDC), os protocolos de            
segurança estão sendo desenvolvidos para abordar o seguinte: 

● Protocolos para responder ao COVID-19 
● Lavagem das mãos e higiene respiratória adequada 
● Instruções sobre máscaras / coberturas faciais (como fazer, usar, remover e armazenar) 
● Opções de transporte de alunos e capacidades 
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● Maneiras seguras para os alunos entrarem e saírem do prédio da escola e das salas de                 
aula 
● Maneiras seguras para os alunos almoçarem (provavelmente em áreas distantes do lado             
de fora, ginásio, 
ou refeitório) 
● Planos para monitorar banheiros, desativar secadores de ar, fontes de água, fornecer             
toalhas de papel 
● Administrar protocolos e / ou procedimentos de segurança - o que fazer se eles não                
forem seguidos 
● Verificações frequentes de avaliação de risco por administradores para garantir que            
todas as medidas de segurança estão sendo seguidas e os suprimentos estão em estoque 
 

 
Em quarto lugar, a Greater New Bedford Voc-Tech garantiu uma “área doente” designada             
localizada em um prédio modular remoto para qualquer caso suspeito de COVID-19. Os alunos e               
funcionários doentes serão separados dos alunos e funcionários saudáveis. Haverá procedimentos           
para retirada desta unidade modular para evitar superlotação e congestionamento. 
 
Finalmente, e mais importante, a equipe das instalações desinfetar regularmente todo o prédio da              
escola. Continuamos seguindo as orientações abaixo dos Centros de Controle de Doenças            
(CDC), que inclui a manutenção contínua dos banheiros, garantindo que eles tenham banheiros             
funcionais, superfícies limpas e desinfetadas e material para a lavagem das mãos. Continuaremos             
tomando as seguintes precauções: 

● Garantir que operamos com banheiros funcionais 
● Limpe e desinfete regularmente usando desinfetantes registrados na EPA que são            
eficazes contra SARS-CoV-2, o vírus que causa COVID-19, especialmente superfícies de           
alto contato, como torneiras, vasos sanitários, maçanetas e interruptores de luz 
● Limpe e desinfete banheiros diariamente ou com mais frequência, se possível 
● As instruções para a lavagem adequada das mãos serão publicadas nos banheiros 
● Siga as Orientações para Limpeza e Desinfecção para desenvolver, implementar e            
manter um plano para realizar limpezas regulares para reduzir o risco de exposição ao              
COVID-19 
● Estoque regularmente com suprimentos para a lavagem das mãos, incluindo sabão e             
toalhas de papel para secar as mãos ou desinfetante para as mãos com pelo menos 60% de                 
álcool e latas de lixo que não tocam 
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Almoço durante a Reabertura da Fase I 
O estudo de viabilidade da Greater New Bedford Voc-Tech também descobriu que poderíamos             
alimentar com segurança 180 alunos por turno de almoço em nossa lanchonete, ao mesmo tempo               
em que seguíamos as diretrizes de distanciamento social de quase dois metros. Teríamos também              
a capacidade de alimentar um adicional de 80-100 alunos em nossa casa de campo para cada                
turno de almoço, utilizando metade da casa de campo. Seria uma estimativa segura que a escola                
pudesse alimentar entre 1.075-1150 alunos por dia usando seus quatro turnos de almoço             
existentes. Um turno adicional de almoço poderia criar uma distância segura de assentos para              
260-280 alunos adicionais. 
 
Isso é significativo, pois nossa pesquisa interna com todas as famílias de Greater New Bedford               
Voc-Tech (respondida por pouco mais de 50% de nossas famílias - aproximadamente 1.100)             
indicou que o almoço servido nas salas de aula (ou de outra maneira segura) era muito                
importante para 83% dos entrevistados. Equilibrar a necessidade de tempo seguro "sem            
máscara", alimentação e gerenciamento do almoço do professor é um enorme desafio para as              
escolas e a utilização da cafetaria existente permite a segurança dos alunos, intervalos para o               
almoço dos professores e a capacidade de supervisionar com segurança a hora do almoço dos               
alunos. 
 
Essa configuração seria empregada durante o plano de aprendizagem “híbrido” para a escola. O              
retorno ao ensino integral em pessoa representaria desafios ao utilizar os espaços existentes e o               
distrito precisaria considerar modelos alternativos de horário de almoço. 

 

Transporte 
O Departamento de Educação Elementar e Secundária divulgou orientações sobre transporte para            
todas as escolas para o ano letivo de 2020-2021 em 22 de julho de 2020, para reabertura do                  
ensino fundamental e médio sobre transporte. Nesta orientação, o departamento enfatiza a            
necessidade de devolver o maior número possível de alunos ao aprendizado presencial e             
incentiva os distritos a desenvolverem uma estratégia de transporte segura e eficaz para atingir              
esse objetivo. É importante primeiro revisar os principais componentes da orientação sobre            
transporte do Departamento de Educação Elementar e Secundária e, em seguida, discutir os             
impactos para a Grande New Bedford Voc-Tech. 
 
Primeiro, práticas de segurança. Como o prédio da escola física, garantir que os alunos entrem e                
saiam da escola com segurança é a principal prioridade. Aqui estão as medidas de segurança               
destacadas, conforme descrito pelo departamento: 
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● Máscaras: Todos os funcionários e alunos no ônibus, independentemente da idade, são            

obrigados a usar máscaras o tempo todo. Isenções para alunos devido a razões médicas e /                
ou comportamentais, incluindo protocolos associados - são descritas posteriormente neste          
guia. 

● Distância: Os alunos devem estar sentados, no máximo, um aluno por banco, alternando             
os lados para cada fileira, o que permite que os alunos mantenham aproximadamente um              
metro de distância física. Os alunos da mesma família podem sentar-se juntos e mais              
próximos (por exemplo, dois alunos por banco). Diagramas incluídos abaixo. Os ônibus            
escolares da Grande New Bedford têm capacidade para 48 alunos - o diagrama representa              
mais de perto os desafios. 

● Ventilação: As janelas serão mantidas abertas o tempo todo durante a operação, a menos              
que não seja possível devido a condições climáticas extremas 

● Atribuição de assentos: Os alunos serão atribuídos a um assento em cada ônibus escolar. 
● Se um aluno não cumprir as expectativas de transporte de ônibus, ele / ela não terá                

permissão para viajar de ônibus. 
 

Atribuição de assentos e embarque 
A atribuição de ônibus, rotas e assentos específicos para alunos e funcionários com antecedência              
limitará a exposição potencial e tornará o rastreamento de contatos mais fácil de conduzir. Além               
disso, para evitar aglomeração e minimizar a interação, os alunos e a equipe de transporte devem                
seguir os protocolos descritos abaixo ao entrar ou sair do veículo. 
 

● Mantenha as atribuições da equipe de ônibus o mais estáticas possível, atribuindo            
motoristas e outros funcionários de transporte a um único ônibus e uma rota específica. 

● Designe os alunos a um único ônibus e a um assento designado. Os alunos das mesmas                
famílias devem receber assentos juntos. Os arranjos de assentos também devem levar em             
consideração os alunos com deficiência que requerem contato próximo dos adultos. 

● Conforme os alunos embarcam no ônibus, ocupe os assentos começando na parte traseira             
do ônibus e encha-os sequencialmente na frente. Na chegada à escola, o ônibus deve ser               
descarregado de forma controlada, começando pela frente do ônibus e esvaziando           
sequencialmente na parte de trás. 

● Atribua assentos com a ordem de embarque acima e o processo em mente (ou seja, com                
base em quando os alunos embarcaram durante o trajeto). Por exemplo, os alunos que              
embarcam no ônibus no início da rota devem ter assentos na parte traseira do ônibus, e os                 
alunos que embarcam no ônibus no final da rota devem ter assentos na frente. 
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Protocolos de coleta e entrega 
Nossos protocolos de chegada e partida limitam a aglomeração na entrega e retirada dos alunos.               
Os alunos que são deixados pela manhã devem entrar rapidamente nas instalações. O pessoal de               
segurança garantirá que os alunos estejam socialmente distantes na chegada. 
 
Chegada 

● Os alunos com ônibus entrarão pela porta (próximo à instalação / escritório de             
atendimento) e seguirão diretamente para o refeitório / salas de aula. 

● Os motoristas de alunos ou os alunos que são deixados entraram pela entrada do              
professor acadêmico e seguirão diretamente para o refeitório / salas de aula. 

● Demissão 
● Os motoristas estudantes serão dispensados pela oficina às 14h15. Os alunos devem            

imediatamente se dirigir aos seus veículos e deixar as instalações. 
● Os alunos recolhidos serão dispensados às 14h20 e deverão seguir diretamente para o             

veículo de transporte da escola. 
● Os alunos caminhando para casa serão dispensados às 14h25. 
● Os alunos que pegarem o ônibus serão dispensados pelo número do ônibus começando às              

14h30 
 

Triagem de sintomas 
A verificação de sintomas todas as manhãs pelas famílias e cuidadores, antes que os alunos               
cheguem ao ponto de ônibus, é crítica e servirá como o mecanismo de triagem principal para os                 
sintomas do COVID-19. 

● Motoristas de ônibus ou monitores de ônibus (se aplicável) devem ser devidamente            
treinados para observar os alunos na entrada. Se os alunos parecerem sintomáticos e um              
pai / responsável estiver presente para levá-los para casa, eles não devem ter permissão              
para entrar no ônibus escolar. Se um pai / responsável não estiver presente para levá-los               
para casa, os monitores do ônibus devem encaminhar os alunos que possam ser             
sintomáticos ao ponto de contato de saúde da escola imediatamente após a chegada. 

● Se um aluno que pode ser sintomático tiver que embarcar no veículo, eles devem ficar               
afastados pelo menos seis pés dos outros alunos, se possível. Feche as áreas usadas pelo               
aluno e não use essas áreas novamente antes de limpar e desinfetar. 

● Serão colocados sinais nas entradas dos ônibus indicando claramente que ninguém pode            
entrar se apresentar sintomas de doença respiratória ou febre. 
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● Se as crianças adoecerem durante o dia, não devem ser autorizados a viajar para casa no                
ônibus escolar. Mediante notificação da enfermeira da escola, os pais / responsáveis irão             
buscar e dispensar o aluno da escola. 

 
Máscaras 
Todos no ônibus e esperando nos pontos de ônibus devem usar máscaras que cubram o nariz e a                  
boca o tempo todo.Everyone on the bus and waiting at bus stops must wear masks that cover the                  
nose and mouth at all times. 

● Adultos, incluindo motoristas e outros funcionários de transporte (por exemplo,          
monitores de ônibus), são obrigados a usar máscaras. 

● Os alunos são obrigados a usar máscaras, independentemente da idade, quando estiverem            
no ônibus. 

● Exceções às máscaras para alunos: os protetores faciais podem ser uma opção para alunos              
com problemas médicos, comportamentais ou outros que não podem usar máscaras.           
Consulte a seção “distanciamento físico” abaixo para obter os protocolos sobre como            
trabalhar com famílias de alunos que não podem usar máscaras devido a problemas             
médicos, comportamentais ou outros. 

● As máscaras devem ser fornecidas pelo aluno / família, mas os distritos devem garantir              
que máscaras descartáveis extras sejam disponibilizadas em todos os ônibus para           
qualquer aluno que precisar. 

 

Distanciamento Físico 
Conforme revisado e aconselhado pelo Grupo de Aconselhamento Médico do Centro de            
Comando COVID-19 de Massachusetts, os alunos devem manter uma distância mínima de três             
pés dos outros, a menos que sejam membros da mesma família. Para transporte, isso significa um                
aluno por banco, alternando os lados para cada linha. 
 
Conforme revisado e aconselhado pelo Grupo de Aconselhamento Médico do Centro de            
Comando COVID-19 de Massachusetts, os alunos devem manter uma distância mínima de três             
pés dos outros, a menos que sejam membros da mesma família. Para transporte, isso significa um                
aluno por banco, alternando os lados para cada linha. 
 
Os seguintes padrões de distanciamento devem ser implementados em conjunto com o            
cumprimento estrito dos requisitos de saúde e segurança: 

● Os requisitos de distância aplicam-se tanto à espera nas paradas de ônibus quanto durante              
o trânsito. 
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● Os alunos da mesma casa devem sentar-se juntos e podem sentar-se dois ou mais alunos               
por banco (a menos de três pés). 

● Os alunos devem estar sempre voltados para a frente e evitar comer, gritar, cantar ou               
compartilhar itens durante o trânsito. 

● Determine e publique a ocupação máxima para cada ônibus enquanto segue essas            
diretrizes de distanciamento. 

● Os alunos que não podem usar máscara enquanto andam de ônibus devem manter seis pés               
de distância entre eles e os outros alunos. Se possível, o aluno deve usar uma proteção                
facial enquanto estiver no ônibus. Os distritos devem trabalhar com as famílias dos             
alunos que normalmente não podem usar máscara em relação a possíveis arranjos de             
transporte alternativo (ou seja, caminhar para a escola ou a família que transporta o              
aluno). 
 

Desinfetante de mãos 
Dispensadores de desinfetante para as mãos serão instalados nos ônibus para que os alunos e               
motoristas limpem as mãos ao embarcar e sair. Desinfetante para as mãos à base de álcool com                 
pelo menos 60 por cento de etanol ou pelo menos 70 por cento de conteúdo de isopropil pode ser                   
usado. 
 
Desinfetante para as mãos deve ser aplicado em todas as superfícies das mãos em quantidade               
suficiente para que sejam necessários 20 segundos de fricção das mãos para que o desinfetante               
seque. 

● Os dispensadores de desinfetante para as mãos devem ser colocados apenas na entrada             
dos ônibus escolares, dentro do campo de visão do motorista ou monitor do ônibus para               
garantir o uso apropriado. Os alunos e funcionários são obrigados a praticar a higiene das               
mãos (lavagem ou higienização das mãos) na chegada à escola. 

● Durante os meses de inverno, os alunos que usam luvas ao entrar devem ser incentivados               
a mantê-las sempre que possível durante o trânsito. Se o aluno deseja remover as luvas,               
ele deve seguir os protocolos de higienização das mãos descritos acima ao entrar e sair. 

 
Ventilação 
Mitigar a transmissão aérea aumentando a ventilação do ar externo. Isso ajuda a diluir a               
concentração ou a deslocar a presença de um vírus transportado pelo ar. Abrir as janelas pode                
aumentar muito o nível de ventilação dentro de um ônibus escolar e, portanto, reduzir o risco de                 
transmissão do COVID-19. 
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● Mantenha as janelas abertas o tempo todo durante a operação, a menos que não seja               
possível devido a condições climáticas extremas. Mesmo em clima frio ou chuvoso, as             
janelas dos ônibus devem ser mantidas abertas pelo menos parcialmente (alguns           
centímetros), se possível. 

● Considere manter as escotilhas do telhado abertas nos ônibus durante a operação para             
ventilação adicional. 

 

Limpeza e desinfecção 
Greater New Bedford Voc-Tech coordena com o provedor de transporte contratado para garantir             
que os veículos sejam limpos e desinfetados adequadamente. No mínimo, as superfícies de alto              
contato (veja os exemplos abaixo) devem ser limpas e desinfetadas completamente após cada             
rota matinal e após cada rota vespertina usando desinfetantes aprovados pela EPA. O interior de               
cada veículo deve ser limpo e desinfetado minuciosamente pelo menos uma vez por dia. 

● Limpe as superfícies de alto contato primeiro e com mais frequência, incluindo botões,             
alças, cabos de tração, travas de janela, trilhos, volantes, maçanetas, botões de mudança,             
controles do painel e escoras. 

● Realize a limpeza de rotina completa dos veículos, incluindo espanar e esfregar o chão              
dos veículos, remover o lixo, limpar o calor e as aberturas do ar condicionado, limpar as                
paredes e assentos no local, limpar o pó das superfícies horizontais, limpar            
derramamentos, etc. 

● A limpeza de rotina descrita acima deve ser concluída antes da desinfecção para remover              
toda a superfície. 

● As portas e janelas devem permanecer abertas durante a limpeza do veículo. 
● A equipe deve ser treinada para usar desinfetantes de maneira segura e eficaz e para               

limpar materiais potencialmente infecciosos e derramamentos de fluidos corporais. Todas          
as soluções de higienização e desinfecção devem ser devidamente rotuladas para           
identificar o conteúdo e mantidas fora do alcance dos alunos. 

● Os motoristas e monitores devem ter suprimentos adequados de sabonete, toalhas de            
papel, lenços de papel, desinfetante para as mãos, sacos de lixo e outros suprimentos              
essenciais de limpeza. 
 
A imagem abaixo destaca as orientações de segurança na configuração de assentos de             
ônibus. Os ônibus escolares na Greater New Bedford Voc-Tech comportam 48           
passageiros. 
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As diretrizes de transporte divulgadas em 22 de julho de 2020 são particularmente importantes              
para cidades urbanas como New Bedford. Os dados da pesquisa interna da Greater New Bedford               
Voc-Tech revelaram que quase 75% dos alunos precisam de transporte de ônibus de ida e volta                
para a escola. Ônibus orientação de transporte do Departamento de Educação Elementar e             
Secundária dita que podemos transportar dezesseis (16) alunos em cada um de nossos trinta e               
cinco (35) ônibus escolares. Sob essa configuração e com base nas orientações do estado atual               
sobre transporte na pandemia, podemos transportar com segurança (560) quinhentos e sessenta            
alunos de / para a escola. Os gráficos abaixo indicam as respostas das famílias em relação ao                 
transporte dos alunos e à configuração dos assentos nos ônibus escolares, conforme descrito nas              
orientações do DESE. 
 

Serviço de alimentação 
À medida que reabrimos a escola para o ano letivo de 2020-2021, nossa equipe de nutrição /                 
alimentação está se preparando para todos os três cenários de reabertura. 
 
O serviço de alimentação enfrentaria um desafio sob um retorno totalmente pessoal às aulas no               
refeitório e / ou no campo. O Escritório de Negócios conduziu uma revisão do café da manhã e                  
almoços servidos nas três semanas anteriores ao início do fechamento da escola em março              
passado. Esta revisão concluiu que de toda a população de mais de 2.130 alunos, 16% dos alunos                 
compraram café da manhã e 64% compraram almoço todos os dias. Esses pontos de dados               
fornecem orientação para a escola no preparo das refeições com uma coorte reduzida de alunos               
no prédio da escola a cada dia. 
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O refeitório pode acomodar com segurança 720 alunos com uma distância social de seis pés,               
permitindo que os alunos façam uma pausa da sala de aula e almoçam de uma maneira segura                 
que permite quebras de máscara e uma sensação de normalidade. Isso não seria possível com a                
retomada da aprendizagem integral na escola. Dependendo dos ajustes a esta orientação, as salas              
de aula precisam ser consideradas como o local para o almoço em um retorno ao aprendizado                
totalmente presencial. Utilizar as salas de aula criaria problemas de equipe / supervisão no              
monitoramento dos almoços dos alunos e acomodação do corpo docente / equipe com um              
período de almoço livre de impostos. Se as condições de saúde melhorarem para permitir a               
retomada do aprendizado totalmente presencial, a escola fará os ajustes necessários para            
supervisionar o almoço para todos. Na Fase I do plano de reabertura do híbrido, com 600-700                
alunos fisicamente na escola, a cafetaria poderia acomodar com segurança todos os alunos para              
café da manhã e almoço. 
 

Café da manhã 
O café da manhã estará disponível para os alunos na entrada no prédio da escola no período da                  
manhã entre 7h00 e 7h30. Os alunos que escolherem tomar café da manhã entraram no refeitório                
para selecionar sua opção de café da manhã para viagem. Essas refeições serão servidas em               
recipientes individualizados para fornecer distanciamento social durante a transição para seus           
assentos de refeitório. As opções de pagamento para refeições são em dinheiro e sem dinheiro               
para famílias que depositam fundos no número de identificação do aluno. 
 
Com 16% da população estudantil participando do programa de café da manhã, no plano de               
reingresso da Fase 1, as 180 vagas do refeitório social a distância poderiam acomodar os cerca de                 
115 alunos que poderão participar. Os administradores e a equipe de segurança estarão no              
refeitório para monitorar os alunos e as orientações de distanciamento social antes de entrar no               
ambiente de aprendizagem CVTE para o dia escolar. A equipe das instalações garantirá que              
todas as superfícies do café da manhã sejam bem limpas quando o aluno terminar de comer. 
 

Almoço 
O almoço será oferecido em quatro turnos de almoço de forma segura e socialmente distanciada.               
Os turnos de almoço permaneceram trinta (30) minutos de duração com quinze (15) minutos              
entre eles para garantir a limpeza pela equipe de custódia antes do início do próximo turno de                 
almoço. A equipe de instalações irá garantir que todas as superfícies do almoço sejam              
completamente limpas entre os turnos de almoço. Os administradores e a equipe de segurança              
serão responsáveis pela supervisão dos turnos de almoço. As opções do menu de almoço serão               
uma refeição leve para levar para fornecer distanciamento social enquanto os alunos fazem a              
transição para seus assentos no refeitório. Todas as refeições serão servidas em recipientes             
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individuais com talheres embalados individualmente. Haverá opções para pagamentos em          
dinheiro e a opção sem dinheiro para pagamentos por famílias que depositam fundos no número               
de identificação do aluno. 
 
Durante um cenário de aprendizado remoto completo, o distrito desenvolverá um plano para             
fornecer refeições rápidas aos alunos. 
 

Instalações escolares 
Preparando o prédio da escola 
Durante uma recente pesquisa com alunos e famílias, perguntou-se às famílias "Quão confortável 
você se sente em mandar seu filho para a escola todos os dias neste outono se as medidas de 
saúde e segurança recomendadas, como distanciamento social e máscaras estiverem em vigor?" 
Aqui estão os resultados dessa pesquisa: 
 

 
Greater New Bedford Voc-Tech conduziu um estudo em toda a escola para avaliar as medidas de                
segurança da escola e implementou medidas destinadas a minimizar o risco para todos os              
membros de nossa comunidade escolar. Entendemos que o risco COVID-19 permanece e que a              
vigilância será exigida por todos os alunos, funcionários, professores e administradores. A            
avaliação das necessidades de nossas instalações incluiu todas as salas de aula, lugares comuns e               
escritórios administrativos. 
 
Visitar todas as salas de aula e espaços comuns em toda a escola foi essencial para determinar as                  
medidas de segurança apropriadas que permitiriam que os alunos voltassem a estudar com             
segurança. Cada espaço de ensino foi medido para a metragem quadrada adequada, com base nas               
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diretrizes de distanciamento social de 1,80 metros e aprovadas pelo DESE. Analisamos nossos             
sistemas de ventilação e filtração para garantir ventilação adequada, segura e de alta qualidade              
em espaços de ensino. Realizamos visitas guiadas para expandir nossos postos de enfermagem             
para separar os alunos e funcionários doentes de outros. Um trailer de escritório externo foi               
instalado para acomodar qualquer aluno / funcionário que apresente sintomas de COVID-19. Por             
fim, trabalhamos para identificar, medir e adquirir proteção de plexiglass para áreas de alto              
tráfego, como nosso saguão e escritórios administrativos, proporcionando maior segurança para           
funcionários e alunos. 

 
Avaliação da qualidade do ar 
Um artigo recente da NPR, “Em meio à confusão sobre a reabertura, um especialista explica               
como avaliar o risco COVID-19”, Terry Gross caracteriza o problema desta forma: Há uma frase               
antiga no movimento ambientalista: "A solução para a poluição é a diluição." E, na verdade, em                
doenças infecciosas, a mesma coisa é verdadeira. ... Quando você e eu conversamos, enchemos              
uma sala cheia de aerossóis. Se você realmente tivesse uma câmera especial (que existe e você                
pode fazer isso), você pode ver aerossóis enchendo a sala e essas pequenas partículas depois de                
apenas 20 ou 30 minutos de conversa. Portanto, qualquer coisa que mova o ar e saia mais                 
rapidamente é certamente útil ... 
Gotículas respiratórias e aerossóis transportados pelo ar são os responsáveis pela disseminação            
da doença COVID-19. Os controles do telhado do sistema HVAC estão em boas condições de               
funcionamento e são mantidos durante todo o ano. Os sistemas são projetados para fazer circular               
o ar fresco nos edifícios. Nosso sistema HVAC opera com um economizador. Ele detecta o nível                
certo de ar externo para entrar e utiliza amortecedores internos para controlar a quantidade de ar                
que entra, recirculando e exaurindo de acordo com as circunstâncias normais. Após o retorno à               
escola, os amortecedores serão 100% abertos no outono. Os planos para o inverno serão              
discutidos, já que os amortecedores abertos afetarão nossa capacidade de aquecer o edifício. 
 

Visitantes e uso de edifícios 
O acesso de visitantes ao edifício será limitado a interações essenciais, conforme determinado             
pela equipe administrativa. As máscaras devem ser usadas na entrada e em todos os momentos               
enquanto estiver no prédio. Prevê-se que medidas de segurança adicionais estejam em vigor no              
início de agosto. Nossas portas exigirão que todo o tráfego faça o check-in no Balcão de                
Segurança, onde medidas de proteção serão implementadas para maximizar a segurança da            
equipe de segurança durante as interações. 
 

Page 34 



 

 

As reuniões serão realizadas virtualmente sempre que possível. Oportunidades para passeios           
virtuais, alternativas inovadoras para acesso às lojas de produção e esforços de admissão serão              
discutidos como parte do processo de planejamento. A orientação relativa a uma reabertura             
gradual do edifício será determinada em correlação com a fluidez da pandemia e tendências              
associadas. Uso de instalações não será permitido para o restante do ano civil. Apenas algumas               
aulas de educação de adultos serão permitidas neste momento. 
 
O Departamento de Gestão de Instalações tem trabalhado para preparar as instalações de acordo              
com as diretrizes de reabertura do COVID-19 e em consulta com o conselho de saúde local.                
Algumas das medidas preventivas implementadas em todo o edifício durante o fechamento            
incluem: 

● Filtros de ventilação MERV 9 em todo o edifício. Um filtro de mídia de densidade de                
gradiente de camada dupla: Camfil High-Capacity MERV 9A Panel Filter Specs 

● PPE 
● Todos os alunos e professores receberão um crocodilo ou máscara de pano no início da escola 
● Todos os professores, funcionários e alunos que não podem usar uma máscara terão             

protetores faciais à sua disposição. Neste momento, temos 600 no total 
● Temos mais de 104.000 máscaras faciais descartáveis em estoque 
● Existem 10.000 luvas 
● Trailer do escritório comercial adjacente ao escritório da enfermeira para apoiar os indivíduos             

COVID-19 que demonstram sintomas 
● Unidades de parede de higienização manual em todas as salas de aula, juntamente com              

desinfetantes de bomba manual 
● Estações de lavagem de mãos móveis e permanentes localizadas em todo o prédio da escola 
● Mais de 30 novos locais além de todos os nossos banheiros 
● Barreiras de plexiglass em todas as áreas sensíveis e de alto risco 
● Divisores sendo instalados em todas as áreas de pia nos banheiros e entre os mictórios 
● Realinhamento da cafeteria para estar em conformidade com as diretrizes de distanciamento            

social de 1,80 metros 
● Sinalização em todo o edifício para minimizar o fluxo congestionado de pedestres nos             

corredores. Os alunos seguirão um fluxo de direção publicado 
● Sinalização em todo o edifício incentivando a lavagem das mãos e o uso de máscaras 
● Todas as torneiras do banheiro foram reformadas em toda a escola para permitir o fluxo de                

água suficiente durante a lavagem das mãos 
● Os alunos terão mais de um ponto de entrada no prédio na chegada pela manhã. Eles terão                 

bancos de pias preparados para eles lavarem as mãos 
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Atualizações de instalações para COVID-19 

 

 

 

 

Estações de lavagem das mãos foram instaladas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trailer para alunos ou funcionários exibindo 

sintomas de COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreiras de plexiglass instaladas em áreas de 

alto tráfego, como o Welcome Center 
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Sinalização afixada em toda a instalação 

lembrando os alunos e funcionários a sempre 

usar uma máscara e lavar as mãos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Os escritórios têm acrílico instalado, que 

frequentemente interage com alunos e pais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 37 



 

 

Educação especial, alunos de inglês e grandes 
necessidades 
Atender aos alunos com altas necessidades continua sendo um dos maiores desafios em um              
ambiente de aprendizado remoto para todas as escolas, incluindo Greater New Bedford            
Voc-Tech. Tão importante quanto são as necessidades educacionais dos alunos economicamente           
desfavorecidos, alunos da McKinney Vento, alunos adotivos e nossos alunos de inglês. Esses             
subgrupos de alunos foram impactados pelo fechamento abrupto da escola em março passado e              
exigirão apoio adicional para garantir o sucesso neste ano letivo em uma plataforma de              
aprendizagem remota. 
 
A escola designará funcionários para todas as seções de aula de alunos de ELL e Educação                
Especial para fornecer suporte direto aos alunos. No caso de apoio direto adicional ser necessário               
para alunos individuais ou pequenos grupos de alunos, a escola fornecerá transporte para os              
alunos participarem de salas de aula de aprendizagem remota diretamente na escola com suporte              
presencial fornecido pela equipe distrital. 
 
Greater New Bedford Voc-Tech atualmente matrícula 222 alunos em um Programa Educacional            
Individual (IEP). O distrito escolar de Greater New Bedford Voc-Tech é uma escola de inclusão               
total. Esses alunos estão inseridos no programa de educação regular com apoio de Educação              
Especial no modelo Co-didata, Consulta Colaborativa ou Consulta. No momento, nenhum de            
nossos alunos é classificado como “Alta necessidade” em seu IEP PL3. De acordo com a               
orientação de Educação Especial emitida em 9 de julho de 2020 Comprehensive Special             
Education Guidance.pdf, continuaremos a oferecer serviços de Educação Especial no Ambiente           
Menos Restritivo. No entanto, sabemos que temos um pequeno número de alunos com             
necessidades moderadas que se beneficiarão com a oportunidade de algum ensino presencial.            
Assim que a equipe de Educação Especial estiver de volta à escola, nos encontraremos para               
discutir os alunos sobre os casos individuais. Uma vez que o plano híbrido do distrito é ter alunos                  
no prédio para parte de seu programa de CVTE, os serviços de fala e linguagem, serviços                
terapêuticos individuais, bem como grupos de habilidades sociais serão executados conforme           
planejado. Caso tenhamos que recorrer a um modelo totalmente remoto, esses serviços ocorrerão             
via Google Meet ou videoconferência. 
 
O distrito emprega treze (13) professores de Educação Especial, bem como quatro (4)             
Assistentes de Ensino. Quando em uma programação híbrida ou remota, os alunos participarão             
de suas aulas com seus professores de Educação Regular e Especial. Nossos alunos com              
deficiência têm um contato de educação especial designado que é o contato direto para os alunos                
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em seus casos. O número de alunos em cada número de casos varia entre 15-22. Os contatos                 
mantêm uma estreita relação positiva com alunos, pais e professores. Eles se certificam de que os                
professores estão em conformidade com os IEPs. A comunicação com o pessoal em toda a escola                
(professores acadêmicos / CVTE, conselheiros, enfermeiras, etc.) é de extrema importância para            
manter a consistência dos serviços. 
 
Continuaremos a seguir todos os cronogramas de educação especial. As avaliações dos alunos e              
as reuniões da equipe continuarão a ocorrer conforme prescrito nos IEPs. Como pode ser difícil               
avaliar todos os alunos quando eles estão programados para estar aqui na escola, o distrito está                
planejando transportar os alunos para o prédio quando necessário para completar as avaliações.             
Isso permitirá o máximo possível de avaliações presenciais. O psicólogo escolar se preocupa             
com a confiabilidade e validade das avaliações remotas, por isso continuaremos nos preparando             
para as avaliações presenciais. A fim de limitar a quantidade de pessoas de fora no prédio,                
planejamos realizar reuniões de equipe via WebEx. Caso seja necessária uma reunião de Equipe              
no prédio da escola, utilizaremos um amplo espaço para manter o distanciamento social             
adequado. 
 

Greater New Bedford Voc-Tech atualmente matrícula 76 alunos aprendizes de inglês. Sabemos            
que os alunos de inglês se beneficiarão com a oportunidade de algumas aulas presenciais. Assim               
que o departamento EL retornar à escola, as necessidades individuais dos alunos EL serão              
avaliadas. Os alunos de inglês são apoiados por (2) professores de ESL em tempo integral e (5)                 
assistentes de ensino em tempo integral. O plano híbrido de reabertura do distrito escolar terá               
alunos no prédio para uma parte do programa CVTE, os contatos do EL atenderão e apoiarão as                 
necessidades dos alunos diretamente com todos os alunos do EL. Os contatos mantêm             
relacionamentos positivos próximos com alunos, pais e professores. 
 
No momento, temos alunos classificados como de alta necessidade com base na orientação             
enviada aos distritos em 9 de julho de 2020. Embora possam não ser de alta necessidade de                 
acordo com seus IEPs, eles são alunos com deficiência e aprendizes da língua inglesa. Esses               
alunos com altas necessidades serão identificados e incentivados a frequentar a escola            
pessoalmente, quando possível. Alguns desses alunos tiveram dificuldades com o aprendizado           
remoto que ocorreu de março a junho de 2020, mesmo com a comunicação contínua que ocorria                
entre funcionários e famílias. Continuaremos a fornecer serviços de tradução para toda a             
comunicação escrita e oral, bem como reuniões de equipe. 
 
Uma área de preocupação para o distrito tem sido Alunos com Deficiências e MCAS. Os alunos                
que entram no primeiro ano farão o teste em novembro e dezembro de 2020 e exigirão                
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preparação. O distrito planejava trazer esses alunos ao prédio para instrução em pequenos             
grupos. 
 
Durante o período de aprendizagem remota na primavera passada, a equipe de apoio do ELL e da                 
Educação Especial se engajou em conversas regulares e documentadas com os alunos e famílias              
para avaliar a aprendizagem dos alunos e os impactos sobre o ensino. O distrito identificou               
grupos de alunos que podem ser desafiados em um ambiente de aprendizagem estritamente             
remoto (ou ambiente híbrido) e que podem precisar do apoio direto presencial descrito acima. 
 

Suportes especializados 
Além de nossos alunos com deficiência e aprendizes da língua inglesa, há muitos alunos na               
Greater New Bedford Voc-Tech que consideramos de alto risco devido à falta de moradia,              
assistência social, pobreza, transgênero, etc. Embora esses alunos exijam acadêmicos adicionais           
e / ou suporte emocional social durante um ano escolar normal, descobrimos que eles exigiam               
serviços ainda mais aprimorados em um modelo de aprendizagem remota. Como tal, o Grupo de               
Foco de Apoio Social-Emocional e Populações Especializadas identificou várias maneiras pelas           
quais Greater New Bedford Voc-Tech pode melhorar o suporte durante modelos de            
aprendizagem presencial, híbrida e remota. 

Greater New Bedford Voc-Tech colabora de perto com uma miríade de instituições e programas              
comunitários (DCF, Child & Family Services, New Bedford Crisis Center, South Coast            
Behavioral Health, bancos de alimentos, etc.). Esses recursos da comunidade serão essenciais            
para garantir serviços e apoios em casa e na comunidade que a escola não pode fornecer. 

Há oito e meio (8½) Orientadores de Orientação na Greater New Bedford Voc-Tech. Existem              
dois conselheiros da 9ª série que se concentram no processo exploratório de CVTE e seis               
conselheiros e meio da classe alta que são designados aos alunos por oficinas a fim de fornecer                 
consistência a longo prazo e uma pessoa familiar para os alunos do 10º - 12 º ano. Além de                   
trabalhar com os alunos a respeito de suas necessidades de preparação para a faculdade e               
carreira, esses conselheiros geralmente lidam com questões familiares e relacionadas a colegas.            
Durante um modelo híbrido, os conselheiros manterão todas as diretrizes de segurança            
(plexiglass nas mesas, máscaras, protetores faciais, etc.) e trabalharão diretamente com os alunos             
no prédio enquanto se comunicam simultaneamente com os alunos que trabalham em casa.             
Durante o modelo de aprendizado remoto, os orientadores manterão conexões com os alunos por              
meio de ligações, e-mails, sessões WebEx e horário comercial do Google Meet. 
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Existem dois e meio (2½) Conselheiros de Ajustamento Escolar (SACs) e um (1) Psicólogo              
Escolar que são atribuídos a alunos que requerem um maior nível de apoio social / emocional e                 
de saúde mental com base em seu diagnóstico psiquiátrico, entrega de serviço IEP,             
recomendações de hospitais, etc. Além de seus casos atuais, cada um deles receberá alunos              
considerados uma população especial (alunos com deficiência, Aprendizes da Língua Inglesa,           
McKinney-Vento sem-teto e alunos adotivos, alunos LGBT e outros jovens em risco . Além dos               
contatos SPED / ELL, os SACs também farão o check-in com cada aluno em sua carga de casos                  
de população especial, pelo menos uma vez a cada dois ciclos (12 dias). Acreditamos que isso                
seja importante, pois aprendemos muito sobre muitos alunos durante o período de aprendizagem             
à distância que nos ajudou a identificar necessidades, perdas / mortes recentes devido a COVID,               
despejos e outras barreiras ao envolvimento e aprendizagem que não conhecíamos anteriormente.            
No caso de um estudante Se não for seguro ou suicida, os SACs seguirão o protocolo /                 
procedimentos de Avaliação de Crise Voc-Tech de Greater New Bedford e encaminharam a             
criança para o New Bedford Crisis Center ou St. Luke's Hospital. Durante um modelo de               
aprendizado híbrido / remoto, os conselheiros de ajuste escolar manterão conexões com os             
alunos por meio de telefonemas, e-mails, sessões individuais e em grupo WebEx e horário              
comercial do Google Meet. Os SACs também manterão comunicação frequente com a equipe de              
apoio dos alunos (incluindo assistentes sociais do DCF e terapeutas comunitários) para discutir             
novas informações e fazer recomendações para apoios adicionais baseados na escola ou na             
comunidade. 

As três e meia (3½) Enfermeiras Escolares da Greater New Bedford Voc-Tech também             
desempenharam um papel vital na identificação dos alunos que precisam de apoio adicional, pois              
serão os primeiros a saber se os alunos não podem comparecer ou concluir o trabalho devido a                 
problemas médicos pessoais ou familiares problemas. As enfermeiras da escola continuarão a            
atender às necessidades médicas do corpo discente e da equipe, ao mesmo tempo que cumprem               
todos os regulamentos em relação à resposta COVID-19. Em antecipação ao aumento das             
necessidades médicas, GNBVT garantiu cinco novas enfermeiras substitutas licenciadas para          
fornecer maior cobertura quando necessário. 

O Supervisor de Atendimento trabalha em estreita colaboração com os conselheiros escolares e             
enfermeiras diariamente. O primeiro passo para apoiar os alunos em risco é determinar suas              
necessidades individuais, bem como seu nível de envolvimento, garantindo a frequência diária.            
O Supervisor de Presença trabalhará com os professores dia a dia e classe a classe em um                 
modelo híbrido / remoto para determinar os alunos que não estão comparecendo ou fazendo              
logon em suas aulas. O não comparecimento é geralmente o primeiro sinal de alerta de que um                 
aluno pode estar lutando ou tentando administrar uma situação difícil. No caso de descobrirmos              
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que os alunos não estão participando de nenhuma forma, a equipe de professores, enfermeiras,              
conselheiros e / ou o Supervisor de Atendimento entrará em contato com o aluno e os pais /                  
responsáveis para determinar as necessidades do aluno e desenvolver um plano de            
reengajamento. 

Calouro de entrada 
A transição do ensino médio para o ensino médio é difícil para qualquer aluno. Este ano letivo                 
trará ainda mais incertezas e ansiedade para a Turma de 2024 e suas famílias. Acreditamos que                
seja vital desenvolver um plano especializado para orientar e preparar os mais de 565 calouros               
que estão cursando a Greater New Bedford Voc-Tech em setembro. Isso é fundamental para              
compreender e atender às necessidades desses alunos, pois eles vêm de treze escolas de ensino               
fundamental diferentes, todas com graus variados de aprendizagem remota durante os últimos            
meses do ano letivo de 2019-2020. 

Orientação para Calouros - Classe de 2024: A administração junto com os dois orientadores da               
9ª série estão preparando uma versão condensada do Orientação para Calouros no final de              
agosto para ajudar a aclimatar os alunos ao prédio e responder a perguntas que os alunos e                 
suas famílias possam ter. O processo de orientação incluirá apresentações presenciais seguindo            
todas as diretrizes de segurança explicadas anteriormente, bem como sessões remotas de            
perguntas e respostas via Zoom. Mais informações em breve. 

Comentários, classificação e avaliações 
Alunos e professores compartilham uma responsabilidade coletiva no processo de aprendizagem.           
Para que os professores forneçam feedback significativo que possa melhorar os resultados            
educacionais, os alunos devem ser participantes voluntários nesse processo. Todos nós sabemos            
que o ensino presencial oferece a melhor oportunidade para conexões significativas entre            
educadores e alunos. Dada a crise e os desafios da saúde hoje, precisaremos equilibrar o ensino                
presencial com o aprendizado ao vivo, abrangente e remoto. Para que os professores atendam às               
necessidades individualizadas de aprendizagem dos alunos, os alunos também devem fazer sua            
parte. 
 
Embora o currículo e a instrução sejam diferentes neste ano letivo, as notas serão fornecidas no                
trabalho do aluno. O sistema de notas em vigor no terceiro trimestre do ano letivo passado será                 
substituído pelo sistema de notas delineado no manual do aluno. O Comissário repetidamente  
frisou que é necessária uma experiência de aprendizagem mais robusta neste ano letivo,             
independentemente do método de entrega. Consistência e continuidade entre os cursos e o nível              
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de ensino serão os principais elementos da avaliação. Nossa equipe se reunirá regularmente para              
garantir a continuidade em todas as classes. Isso garantirá que os alunos recebam instrução sobre               
os padrões de conteúdo básicos essenciais para alcançar o sucesso educacional. 
Também estamos cientes dos impactos educacionais que resultaram do fechamento prolongado           
de março a junho de 2020. Estaremos trabalhando de forma colaborativa para identificar pontos              
de referência para a posição dos alunos atualmente, em nossos esforços para ajustar o currículo e                
corrigir o avanço. A aprendizagem é um processo contínuo. Nossa equipe trabalha            
diligentemente para avaliar o impacto da pandemia do Coronavírus em cada aluno            
individualmente e trabalhará com alunos engajados para corrigir lacunas e fazer progresso            
educacional. 

Comunicação 
A Escola Técnica Regional Vocacional de Greater New Bedford enfatiza a importância da             
comunicação consistente e contínua com todos os alunos e famílias. Durante este ano letivo,              
reconhecemos a importância de uma comunicação multimodal bidirecional eficaz com todas as            
famílias. Além disso, nossa equipe entende a importância de comunicar e respeitar os diferentes              
idiomas, culturas e valores de nossas famílias. 

Primeiro, os professores continuam sendo a principal linha de comunicação para os alunos por              
meio de sua interação diária com os alunos. Os professores se comunicam regularmente com as               
famílias sobre o aprendizado e o desempenho dos alunos de maneira proativa. Se os pais / alunos                 
tiverem dúvidas ou preocupações específicas, entre em contato com o professor de seu filho. 

Em segundo lugar, os alunos que fazem parte de uma população estudantil designada terão              
pessoas de apoio adicionais no local. Os alunos com deficiência em um programa de educação               
individual serão designados a um contato de educação especial que manterá comunicação regular             
com as famílias a respeito do IEP e dos serviços de seus alunos. Antes do primeiro dia de aula, as                    
famílias terão as informações de contato de seu representante de educação especial. O             
coordenador 504 da escola será o ponto de contato para todos os alunos em um plano de                 
acomodação. Além disso, os alunos do EL serão designados a um contato do departamento de               
ESL que se comunicará diretamente com as famílias em seu idioma principal. 

Embora esperemos que nossas famílias sigam todas as orientações médicas sobre quando manter             
os alunos em casa, entendemos que alguns alunos ficaram doentes na escola. Quando isso              
ocorrer, nossas enfermeiras escolares precisarão estar em contato imediato com todos os pais e              
responsáveis. Portanto, pedimos que todas as famílias mantenham informações de contato           
atualizadas com a escola em arquivo o tempo todo. 

Page 43 



 

 

Utilizando as informações de contato atuais no arquivo, a escola usa o School Messenger para               
fornecer chamadas, e-mails, mensagens de texto e mensagens instantâneas entre pais, alunos,            
professores e administradores para todas as informações de contato em nosso sistema Aspen.             
Além do mensageiro da escola, a comunicação e as informações bidirecionais são            
compartilhadas publicamente por meio das plataformas de mídia social da escola, incluindo            
Facebook, Instagram e Twitter. O site e o aplicativo móvel do distrito são atualizados              
regularmente com informações atuais. 

Pessoal e Apoio da Equipe 
Greater New Bedford Voc-Tech está focado em manter todos os membros do corpo docente e               
funcionários bem e seguros. Nossa equipe fez um trabalho fantástico durante o fechamento             
abrupto da escola na primavera passada e continuará a enfrentar alguns grandes desafios na              
educação dos alunos neste ano letivo. O Comissário enfatizou a “flexibilidade” desde o início da               
pandemia - e este ano letivo exigirá que professores, administradores, equipe de apoio e              
assistentes de ensino trabalhem em colaboração para atender às necessidades exclusivas de todos             
os nossos alunos. 
 
A administração escolar continuará a se comunicar regularmente com todas as partes            
interessadas, incluindo professores e funcionários durante o ano letivo de 2020-2021. A escola             
entende que muitos membros da equipe também estão preocupados com o próximo ano letivo e               
farão o melhor que pudermos para garantir que os funcionários estejam cientes de seus direitos               
perante a lei. A escola forneceu uma pesquisa inicial de retorno à escola para todos os membros                 
do corpo docente em 24 de julho e planeja fazer um novo levantamento dos funcionários durante                
a semana seguinte à publicação do plano de retorno às aulas. 
 

Aprendizagem Profissional 
Greater New Bedford Voc-Tech entrará no último ano de nosso plano estratégico de melhoria              
distrital durante o ano letivo de 2020-2021. Embora os elementos do plano estratégico de              
melhoria do distrito tenham sofrido o impacto da pandemia global na primavera passada e              
continuem a representar desafios, a administração, o corpo docente e a equipe trabalharão             
diligentemente para progredir e cumprir as metas estabelecidas e aprovadas pelo comitê escolar             
do distrito. Atualizações do comitê escolar são fornecidas pelo menos 2 vezes por ano e               
continuarão a ser fornecidas durante o ano letivo de 2020-2021. O distrito também começará os               
preparativos para o próximo plano de melhoria do distrito escolar de três anos, programado para               
começar no ano letivo de 2021-2022. 
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Perguntas frequentes para os pais 
1. Com que frequência posso esperar que meu aluno participe de sessões síncronas (ao vivo) no                
modelo de aprendizado híbrido? 
Durante o período acadêmico, os alunos devem participar de três horas de instrução ao              
vivo síncrona por dia. Os professores irão agendar suporte de instrução adicional com             
alunos que precisam de correção ou não estão ativamente e com sucesso atendendo às              
expectativas na plataforma de aprendizagem remota. Durante a programação vocacional,          
os alunos estarão completando três dias de aulas presenciais (exceto para calouros que             
terão seis dias presenciais) e três dias de ensino à distância com check-ins programados              
durante o dia. 
 
2. Quais são as expectativas de aprendizagem em um ambiente remoto? 
Os alunos devem estar presentes com suas câmeras e microfones o tempo todo. Espera-se              
que os alunos sejam participantes ativos no aprendizado. Vestimentas adequadas,          
expectativas comportamentais e etiqueta continuam sendo uma expectativa, assim como          
acontece com a instrução pessoal. Os alunos que não cumprirem o padrão terão um tempo               
de instrução pessoal / em pequenos grupos, conforme delineado na programação, para se             
reunirem com os professores. 
 
3. Como o dia é estruturado em um ambiente remoto? 
As aulas acadêmicas remotas serão ministradas no Google Classroom e no Google Meet de              
acordo com uma versão ligeiramente compactada de nossa programação escolar. As           
reuniões obrigatórias do dia escolar “ao vivo” começarão às 8h30 e terminarão às 12h00.              
Os alunos (e professores) terão almoço das 12h00 às 12h30 antes de retomar os períodos de                
meia hora para apoiar os alunos na aprendizagem pequenos grupos ou instrução            
individualizada a critério do professor. Os requisitos de tempo de aprendizagem serão            
atendidos por meio de uma combinação de estruturas de aprendizagem síncronas e            
assíncronas. As aulas vocacionais remotas terão uma combinação de aprendizagem          
síncrona e assíncrona com check-ins do professor durante os dias de aprendizagem remota. 
 
4. Como o dia é estruturado em um ambiente presencial? 
Os alunos estarão em suas áreas vocacionais e interagiram com o corpo docente de uma               
maneira que incorpore a orientação do estado e maximize o aprendizado. Todos os dias de               
instrução presencial começarão às 7h30 e terminarão às 14h31. 
 
5. Com quem meu aluno está trabalhando em um ambiente remoto? 
Seu aluno trabalhará com o (s) professor (es) e / ou outros membros da equipe. 
 
 
6. Com quem meu aluno está trabalhando em um ambiente pessoal? 
Seu aluno trabalhará com o (s) professor (es) e / ou outros membros da equipe. 
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7. Quando voltarmos à escola, os alunos receberão aprovação / reprovação ou notas tradicionais? 
O comissário espera uma instrução mais robusta e síncrona neste ano letivo e a              
classificação retornará ao nosso modelo numérico, conforme descrito no manual do aluno.            
Isso será muito diferente da experiência remota no Trimestre 3 do ano passado. 
 
8. As famílias precisam de tempo para planejar. Quando posso esperar receber materiais de              
instrução para meu aluno? 
Uma lista de materiais de instrução será comunicada nas primeiras duas semanas do ano              
letivo. 
 
9. Como as salas de aula serão configuradas para maximizar a segurança dos alunos e               
funcionários? 
Greater New Bedford Voc-Tech seguirá todas as diretrizes estaduais. Enquanto a           
orientação permite 3 'de distância social, estamos nos esforçando para 6' de distância social              
para começar o ano letivo com máscaras faciais. Os alunos ficarão 6 'separados em nosso               
refeitório ou durante o café da manhã e almoço. 
 
10. Quando saberei qual é a programação do meu aluno para o Modelo de Aprendizado Híbrido? 
As programações serão compartilhadas no final de agosto. O primeiro dia oficial de aula              
será 16 de setembro de 2020. 

 

Recursos 
Acesso à Tecnologia 

● Chromebooks ● HoverCams and/or Document Cameras 

● Internet Hotspots ● Cisco WebEx 

● Laptops  

 
Abuso / negligência infantil 

● Department of Children & Families (DCFS) 
A: 651 Orchard St, New Bedford 
P: (508) 910-1000 
W: https://www.mass.gov/how-to/report-child-abuse-or-neglect 
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Mental / Emocional / Médico / Saúde 
● Crisis Intervention: 

○ New Bedford Crisis Center 
A: 543 North Street, New Bedford  
P: (508) 984-5566  

○ St. Luke's Hospital Emergency Room 
A: 101 Page Street, New Bedford 
P: (508) 997-1515 or call 911 

● Child & Family Services Counseling Services 
A: 1061 Pleasant Street, New Bedford 
P: (508) 996-8572 

● Department of Mental Health (DMH) 
A: 888 Purchase Street, New Bedford 
P: (508) 996-7900 
W: https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-department-of-mental-health  

● Women's Center 
A: 405 County Street, New Bedford 
P: (508) 996-3343 
W: http://www.thewomenscentersc.com/ 

● NewBedford Community Connections Coalition 
W: https://unitedwayofgnb.org/new-bedford-community-connections-coalition/ 

● Greater New Bedford Community Health Center 
A: 874 Purchase Street, New Bedford 
P: (508) 992-6553 
W: http://gnbchc.org/  

● National Alliance on Mental Illness 
W: https://www.nami.org/Home 

● Domestic Violence & Sexual Assault Resources 
W: 
https://www.mass.gov/guides/resources-during-covid-19#-domestic-violence-&-sexual-a
ssault-resources- 

● https://www.211.org/ 
 
O Clay Center for Young Healthy Minds no Massachusetts General Hospital (MGH) oferece             
informações educacionais on-line acessíveis e gratuitas sobre uma miríade de tópicos de saúde             
mental para que pais e escolas possam apoiar melhor seus alunos. Uma lista de recursos do MGH                 
está abaixo. 
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● Ansiedade 
○ How to Help Kids Cope with Situational Anxiety – bitly.com/CC-SituationalAnxiety 
○ Generalized Anxiety Disorder – bitly.com/GADinKids 

● Estressar 
○ Stress Awareness: How Parents Can Help Their Children With Stress –           

bitly.com/StressKids 
● Depressão  

○ What If My Child Has Depression? – bitly.com/CC-Depression 
● Suicídio 

○ When Teens Talk Of Suicide: What You Need To Know – 
bitly.com/CC-SuicidePrevention 

● Cultura e Sociedade 
○ 7 Ways to Support Kids and Teens During the Coronavirus Pandemic – 

bitly.com/CC-COVID-19 
● Perda / Luto 

○ How to Help Young People Cope With Grief and Loss During COVID-19 – 
bitly.com/CC-COVID_Grief 

 
Assistência à habitação e serviços públicos 

● United Way of Greater New Bedford 
W: https://unitedwayofgnb.org/ 

● https://www.211.org/ 
● https://www.mass.gov/orgs/department-of-transitional-assistance 
● https://www.mass.gov/how-to/find-emergency-family-shelter 
● https://www.helpsteps.com/hs/home/#/ Multiple resources index 
● https://www.citizensenergy.com/assistance-programs 
● https://www.mass.gov/service-details/learn-about-low-income-home-energy-assistance- 

program-liheap 
● https://www.mass.gov/info-details/financial-assistance-during-the-covid-19-crisis#utility- 

assistance- 
● https://www.mass.gov/info-details/frequently-asked-questions-about-electric-gas-and-water-u

tilities-during-covid-19 
Saúde de emergência ou alívio financeiro 

● https://www.mass.gov/info-details/financial-assistance-during-the-covid-19-crisis 
● https://www.mass.gov/orgs/department-of-unemployment-assistance 
● https://www.mass.gov/doc/ma-reg/download- debt collection emergency regs. 
● https://www.mahealthconnector.org/massachusetts-health-connector-offers-extended-enrollm

ent-for-uninsured-individuals-to-ease-coronavirus-fears?fbclid=IwAR17hjQg3rDtBpDSa18b
FJeMf7soI1BtdM63pxp5ZojhRrZxOk-58Ojlw88 
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