
Prezadas famílias do distrito BPS, 
 
Boas Festas! Esperamos que sua família esteja bem e saudável. Somos gratos por sua parceria à 
medida que continuamos trabalhando para manter nossas escolas abertas para a aprendizagem 
presencial. Nossas famílias e comunidade têm desempenhado um papel importante na redução da 
propagação do vírus na comunidade e na prevenção da transmissão viral dentro da escola. Nosso 
calendário escolar determina nosso retorno ao aprendizado presencial no dia 4 de Janeiro. Muitos 
distritos escolares no estado de Massachusetts estão prolongando as férias de fim de ano, com um 
retorno à escola em 11 de Janeiro, com a finalidade de permitir um período de quarentena de 14 dias 
após o Natal. O comitê gestor do distrito BPS sobre a reabertura das escolas se reunirá em 30 de 
dezembro para rever os dados de saúde pública estaduais, regionais e locais. Alertaremos as famílias 
no dia 30 de dezembro, caso houver a necessidade de alterarmos o ensino de presencial para remoto. É 
importante salientar que a ordem executiva temporária do governador estadual (em vigor de 26 de 
dezembro a 10 de janeiro) isenta as escolas de K-12ª série. Como de praxe em nossa prática distrital, 
basearemos nossas decisões nos dados de saúde pública, juntamente com o aconselhamento de 
nossos especialistas locais na área médica e de saúde pública. 
 
Temos três atualizações informativas abaixo, e finalizando, gostaríamos de desejar a todos um período 
de fim de ano maravilhoso e tranquilo. 
 
Atenciosamente, 
Dra. Meg Mayo-Brown, superintendente das escolas 
 
Orientação de viagens - por favor sigam as orientações para manter nosso distrito escolar o mais 
saudável e seguro possível. 
Ao iniciarmos nosso período de férias, gostaríamos de lembrar a todos sobre a orientação de viagens 
do estado de Massachusetts (https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order). O estado 
revisou a orientação de viagens para reduzir o período de quarentena para 10 dias. Esta orientação 
requer que indivíduos (a partir de 11 anos) que viajarem/retornarem para Massachusetts vindos de 
estados de alto risco devem apresentar um resultado negativo no teste COVID-19 ou ficar em 
quarentena por 10 dias ao chegar/retornar em Massachusetts. Os requisitos distritais BPS de retorno à 
escola estão em anexo à esta mensagem. 
 
Programa de testes de antígeno 
As escolas públicas de Barnstable foram escolhidas para fazer parte do programa de testes de antígeno 
do vírus covid-19, intitulado Abbott BinaxNOW.  Este teste será administrado somente aos alunos que 
desenvolverem sintomas de COVID-19 durante o dia de aula, e aos que tenham sido dispensados da 
escola pela enfermeira escolar. OS ALUNOS SINTOMÁTICOS NÃO DEVEM SER ENVIADOS À ESCOLA 
NA ESPERANÇA DE FAZEREM ESSE TESTE. Os testes não ocorrerão nas enfermarias escolares, e 
serão administrados em um local separado durante um horário específico. Para participar neste 
programa, os pais/responsáveis legais devem registrar com antecedência seus filhos com uma 
solicitação chamada Project Beacon antes de qualquer teste.  Para obter informações adicionais por 
favor verifique o documento em anexo. 
 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order


EXTENSÃO do prazo do requisito de vacinação contra a gripe influenza 
De acordo com o departamento de saúde pública de Massachusetts (DPH), TODOS os estudantes 
devem vacinarem-se contra a gripe infleunza até 28 de fevereiro de 2021, a menos que seja 
providenciada uma isenção médica ou religiosa. Para obter informações adicionais por favor consulte o 
folheto em anexo. 
 
Notificação de resultado positivo no teste de COVID-19 
Se seu filho (a) testar positivo para COVID-19 durante as férias escolares, por favor preencha o 
formulário confidencial a seguir (COVID-19 Positive Case Report Form) para que nossos diretores de 
serviços de saúde possam ter conhecimento e iniciar o rastreamento de contatos, ou gerenciamento de 
casos. 
 

https://forms.gle/ZNsimu44Pp6fhGzs6

