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        Séries K0-3Semana de 1° de março

           Alunos com alta prioridade para presencial

*Se necessário, cada uma dessas fases pode ser adiada em 1–2 semanas 
com base no ambiente de saúde pública. 

Cronograma revisado para retorno 
à aprendizagem presencial*

Semana de 1° de fevereiro

     Séries 4-8

     Séries 9-12

Semana de 15 de março

Semana de 29 de março
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Métricas 
COVID BPHC 
revisadas 

Link para 
Métricas em 
bphc.org

Link para o 
relatório mais 
recente 

● Novos testes positivos para COVID-19 em residentes de 
Boston: Isso nos diz quantos casos novos estamos vendo a cada 
dia e com que rapidez a COVID-19 está se espalhando em Boston

● Positividade para COVID-19 na Comunidade: Isso nos diz a% de 
residentes com teste positivo para COVID no nível da 
comunidade a cada 7 dias. 

● Número de testes moleculares COVID-19 realizados: Isso nos 
ajuda a entender se estamos realizando uma quantidade 
consistente de testes nos residentes de Boston.

● Visitas do Departamento de Emergência COVID-19 aos 
hospitais de Boston: Isso nos ajuda a entender o impacto geral 
da COVID-19 nos departamentos de emergência do hospital.

● Disponibilidade da UTI para adultos e leitos 
médicos/cirúrgicos para adultos nos hospitais de Boston: Isso 
nos diz quantos leitos de internação estão disponíveis nos 
hospitais para tratar pacientes.

● Porcentagem de leitos adultos de UTI não relacionados a 
surtos ocupados em hospitais de Boston: Isso nos diz o quão 
cheias estão as nossas UTIs para adultos do hospital de Boston e 
indica quando os hospitais podem precisar começar a usar leitos 
emergenciais para cuidar dos pacientes.

https://bphc.org/onlinenewsroom/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?List=24ee0d58-2a85-4a4a-855b-f5af9d781627&ID=1282&RootFolder=/onlinenewsroom/Blog/Lists/Posts&Source=https://bphc.org/Pages/default.aspx&Web=03126e14-4972-4333-b8a3-800cbc1cafce
https://www.bphc.org/Documents/New%20Metrics%2012-08-2020.pdf


Orientação do CDC sobre a reabertura da escola em 12/02/21

Prioridades gerais 
1. Promoção de comportamentos que reduzem a propagação da COVID-19
2. Manter ambientes saudáveis
3. Manter operações saudáveis
4. Preparação para quando alguém ficar doente

Embora o risco de exposição ao SARS-CoV-2 em uma escola possa ser menor quando os indicadores de 
disseminação na comunidade são menores, esse risco também depende da implementação de estratégias de 
mitigação na escola e na comunidade.

*À medida que a ciência e os dados sobre a COVID-19 continuam a evoluir, as orientações e recomendações serão atualizadas para refletir as novas evidências.

Estratégias de mitigação para reduzir a transmissão de SARS-CoV-2 nas escolas
● Uso universal e correto de máscaras
● Distanciamento físico
● Lavagem das mãos e etiqueta respiratória
● Limpeza e manutenção de instalações saudáveis
● Rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena, em colaboração com o Departamento de 

Saúde

Diretrizes CDC
● Endossa 3 pés de distância; a vacinação não é necessária para o retorno ao trabalho e aprendizado presencial

O acesso ao teste de COVID e o amplo acesso à vacina fazem parte de qualquer esforço para apoiar a reabertura, mas 
não são referências para a reabertura.



Modelo de aprendizagem e mudanças de grupo
● Durante janeiro de 2021, as famílias puderam solicitar uma mudança entre 

os modelos de aprendizagem remota e híbrida ou entre os grupos A e B.

● 5,537 alterações foram acomodadas.
○ 2,074 solicitações para mudar de remoto para híbrido
○ 2,360 solicitações para mudar de híbrido para remoto
○ 1,103 solicitações para mudar entre as coortes A e B

● A porcentagem de alunos que solicitaram uma mudança foi maior nos 
níveis mais baixos de série (14% na 1ª série e abaixo, em comparação com 9% 
na 10ª série e acima).

● As séries mais jovens eram mais propensas a mudar para híbrido (10-12% em 
K2-4) e entre as coortes (10-11% em K1-2), e as séries mais velhas eram mais 
propensas a mudar para remoto (8-11% nas séries 7-12).



6

Serviços de saúde
Boston Public Schools

Teste de Aluno

As BPS estão participando de um programa com Mass DESE
○ Fornece testes para todos os alunos que desejam fazer o teste
○ Protocolos de consentimento
○ Testes conjunto de alunos
○ Fornece para testes de vigilância

Teste da equipe
● Todos os funcionários que trabalham presencialmente nas escolas 

abertas têm a oportunidade de fazer o teste semanalmente
● Teste de vigilância

Protocolo de rastreamento de contato 
● Site BPS
● FAQs (Perguntas mais frequentes)

Vacinação COVID-19 até o momento

Equipe de Saúde
● 116 enfermeiras (equipe escolar e de serviços de saúde): 72%



Serviços de saúde
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Casos positivos acumulados no ano

Alunos Funcionários

Painel de controle das BPS para casos positivos
(2/16 dados)

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8466
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Instalações
Fase dois de reparos de janelas
● 12,045 foram inspecionadas, limpas e lubrificadas
● 6,750 foram reparadas até o momento
● Restam 464, com conclusão prevista para final de fevereiro

Teste de qualidade do ar interno (IAQ)
O teste está em andamento com contratante independente.  Em 18 
de fevereiro de 2021, 58 testes foram concluídos.

Coleta de dados 
Estamos na fase final de adjudicação do contrato deste serviço.

EPI
Nós estabelecemos um processo centralizado e coordenado de 
solicitação e entrega de EPI. Cada escola possui um Coordenador de 
EPI. Temos um estoque de itens de EPI usados com frequência para 
o ano letivo. 

Boston Public Schools
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Transporte
Boston Public Schools

Atribuições e rota de ônibus: Rotas de ônibus disponíveis para todos os 
~8,500 alunos BPS qualificados para ônibus programados para 
aprendizagem híbrida presencial em março e atribuições enviadas às 
famílias

Mudanças no serviço MBTA Primavera de 2021:
● Colaboração ativa com a MBTA para apoiar os alunos das BPS 

impactados pela suspensão das rotas de ônibus 18 e 55 e outras 
mudanças de serviço de primavera planejadas para 14 de março de 
2021

● Comunicação enviada às escolas e famílias dos alunos impactados; 
recursos de suporte adicionais em nosso site

Atualização de operações:
● Desempenho médio de 93% no prazo desde 1º de fevereiro do início 

do cronograma revisado para retornar ao aprendizado presencial
● Trabalhando para contratar monitores de ônibus adicionais em 

preparação para a introdução gradual de alunos adicionais em 
março

Alguma pergunta? Entre em contato conosco através da nossa linha 
direta (617-635-9520) ou on-line Portal de Suporte

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8541
https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new


Athletics
Temporada de Inverno

-  Basquete feminino
- 76 jogos

- Basquete masculino
- 101 jogos

- Hóquei feminino
- 28 jogos

- Hóquei masculino
- 32 jogos

Temporada “Outono 2”

Início da temporada: 
22/02/2021
Jogos: Semana de 08/03/2021

- Futebol feminino - 177
- Futebol masculino - 186
- Vôlei - 255
- Futebol americano - 276
- Animação de torcida - 

124
- Natação - 82
- Atletismo - 81
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Fora da escola 
Centros de tempo

● As BPS estão operando 
atualmente 9 centros OST 
com organizações parceiras

● Aproximadamente 4500 
alunos BPS são atendidos em 
centros OST (necessidades 
não altas)

● 10 centros OST adicionais 
estão programados para abrir 
em março

● Investimento total esperado 
de US$1.46 milhão 

Verão de 2021 
Planejamento

● Academias de 
aprendizagem de verão 
(K0-12)

● Academias de verão para 
alunos de inglês (K0-12)

● Academias de verão do ano 
letivo estendido (K0-12)

● Recuperação de Crédito 
Secundário 

● Atividades Boston após a 
escola e além de parcerias

11 Academias de aceleração 
da semana de férias

● 16-19 de fevereiro
○ 12 locais 
○ Atendeu 645 alunos
○ 24 horas adicionais de 

instrução
○ Foco na alfabetização: 

usando textos de alto 
interesse, 
culturalmente 
relevantes e 
aprendizagem 
baseada em projetos

● 20-23 de abril
○ 10 locais
○ 490 alunos
○ Foco em matemática


