
Atualização comunitária BPS referente a 
reabertura das escolas 

28 de agosto de 2020 



Atualização  

Quais	são	as	novidades?	

▶ Atualização na distribuição dos grupos estudantis 
▶  Fase 1 da reabertura inicia Segunda-feira 
▶  Informação sobre máscaras exigidas para o ensino em pessoa 
▶ Atualização das informações de contato dos alunos 
▶ Checagem/exame diário de saúde do (a) estudante em casa 

antes de ir à escola  
▶ Ventilação nas escolas 
▶  Fichas de dados de segurança de produtos de limpeza e 

desinfetantes para as mãos  
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Solicitações para troca de grupos 
estudantis 

•  Hoje é o último dia para solicitações de troca de grupos! 

•  Mais de 580 solicitações de mudanças 

•  Maioria das solicitações para os modelos híbridos A e B 

•  Trocas de grupos estudantis para aderir ou sair do grupo D, 
aprovadas automaticamente  

•  Mais solicitações para sair do grupo estudantil D e retornar para o 
ensino em pessoa  

•  Distribuição dos grupos estudantis finalizadas na Segunda-feira, 31 
de agosto  

•  A confirmação será enviada para os pais/responsáveis legais na 
próxima semana 

•  Divulgação dos nomes dos professores das salas de aula no dia 8 de 
setembro 
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Fase 1 da reabertura inicia no dia 31 de 
agosto 

Educadores e funcionários escolares participam em 8 
dias de desenvolvimento profissional de modo síncrono 
e assíncrono – protocolos de saúde e segurança, 
aprendizagem remota, e saúde comportamental. 
Também inclui horários na escola para revisar os 
protocolos de ensino presencial. 

Educadores irão à escola dois dias da semana para 
fazer preparativos e organizar as salas de aula. 
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Máscaras 
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Por favor atualize as informações de 
contato e saúde de seus filhos! 
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https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/889 

Para	a	segurança	de	nossos	
alunos,	este	processo	anual	é	
necessário	com	a	finalidade	
da	escola	possuir	
informações	importantes	dos	
estudantes	com	precisão,	
como	endereços,	telefones,	
contatos	de	emergência	e	
necessidades	médicas.	

Nome	do	usuário	é	o	número	do	lanche	de	sua	criança	
Senha	é	a	data	de	nascimento	da	criança	(formato	mês/dia/ano	completo)	

Acesse: 



Exame/checagem diária em casa 
Exame/checagem diária para os alunos: Por favor verifique a temperatura de sua criança 

diariamente antes de ir à escola. 

Se a sua criança estiver com qualquer um dos sintomas abaixo, ou esteve em contato 
próximo com algum individuo testado positivo para Covid19, NÃO ENVIE SUA CRIANÇA 
PARA A ESCOLA, e informe a enfermeira escolar. 

❏ Temperatura igual ou superior a 100.0 F (37.7 Celsius) 
❏ Tosse (não relacionada a outra causa já conhecida, como tosse crônica)  
❏ Dificuldade para respirar ou falta de ar  
❏ Recente perda de paladar ou olfato 
❏ Dor de garganta/inflamada  
❏ Dor de cabeça (quando em combinação com outros sintomas) 
❏ Dores musculares e corporais 
❏ Enjoo, vômito ou diarreia. 
❏ Fadiga/cansaço (quando em combinação com outros sintomas) 
❏ Congestão nasal ou nariz escorrendo (não relacionado a causas já conhecidas, como 

alergias)  
❏ Contato próximo (menos de 6 pés por 10-15 minutos) com alguém que testou positivo 

para coronavírus 
❏ Viajou para um estado com designação de alto risco (referente ao consultivo de 

viagens de MA) 
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Ventilação nas escolas 
▶   Relatórios independentes de qualidade do ar divulgados 

na próxima semana 
▶  Escolas com sistemas de ventilação automatizados (BHS, BIS, BUES, WVES e 

ECELC) irão operar com os controladores de fluxo e vazão de ar abertos 
para disponibilizar o máximo de ar possível sem afetar a humidade 
recomendada (geralmente entre 40%- 60%) e níveis de temperatura 
(geralmente entre 68-77°F) 

▶  Escolas sem sistemas de ventilação automatizados (Hy West, Centerville, 
BCIS e BWB) irão operar com uma combinação de ventilação mecânica e 
janelas abertas para manter uma ventilação máxima sem afetar a 
humidade recomendada (geralmente entre 40%- 60%) e níveis de 
temperatura (geralmente entre 68-77°F) 

▶  Todos os filtros dos sistemas de ventilação serão atualizados para os filtros 
de densidade máxima compatível para cada unidade 

▶  Em áreas de trabalho onde o sistema de ventilação é incapaz de manter 6 
trocas de ar por hora ou 20 CFM de are fresco por pessoa, o distrito 
fornecerá e manterá purificadores de ar e/ou fornecerá, instalará e 
manterá ventiladores de janela para criar uma troca de ar contínua 
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Fichas de dados de segurança de produtos 
de limpeza e desinfetantes 

Visite nossa página online de reabertura das escolas e clique em 

“Fichas de dados de segurança“ (Safety Data Sheets) 

Todas as fichas de dados de segurança (SDS) de produtos de limpeza e 

desinfetantes estão acessíveis na página online do distrito na página de 

reabertura das escolas. Produtos de limpeza naturais foram comprados 

para uso dentro das escolas. 
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Associação de professores de Barnstable 

Nesta semana o distrito escolar e a associação de professores 

de Barnstable (BTA) chegaram a um acordo em relação 

aos planos e condições de reabertura das escolas e volta 

às aulas. Obrigada a Brooke Styche, presidente; Keith 

Caldwell, vice-presidente; e Mike Smith, vice-presidente por 

representar as necessidades dos membros da associação 

BTA e trabalhar conosco para a reabertura das escolas. 
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Próximas etapas 

●  Determinação dos grupos estudantis (24 de agosto). Por favor 
verifique seu e-mail 

●  Processo para solicitação de troca de grupos estudantis 

●  Transporte 

●  Aprendizagem remota – Coorte/grupo D – Assim que as aulas 
começarem posteriormente os alunos permanecem no grupo D. 
Mudanças de grupos permitidas no fim do primeiro trimestre. 

●  Atualização anual das informações dos alunos 

●  Informações específicas a cada escola – por favor entre em 
contato com o diretor (a) responsável 

●  Verifique a página escolar na internet para atualizações contínuas 
(www.barnstable.k12.ma.us) 
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