
Ano Letivo de 2021-2022 da Boston Public Schools

Toda a equipe da  Boston está animada para lançar o ano letivo de 2021–2022 na Quinta-feira,
9 de setembro para alunos em do 1º ao 12º ano e Segunda-feira, 13 de setembro para alunos
do Pré-jardim de infância e jardim de infância.

Todos os alunos irão à escola pessoalmente. Não há opção de aprendizagem virtual neste ano.
(Há exceções para alunos cujos médicos dizem que não podem estudar com segurança em
edifícios escolares. DESE descreveu esse processo aqui em um FAQ e aqui incluindo
formulários médicos.)

A saúde, a segurança e o bem-estar de nossos alunos, famílias e funcionários continuam a ser
nossa principal prioridade, por isso temos trabalhado durante todo o verão para nos
prepararmos para o novo ano letivo.
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Espera-se que a orientação mude. Informações mais atualizadas aqui:
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Vacinas
● A BPS encoraja fortemente todos os membros de nossa comunidade com 12 anos de

idade e acima a se inscreverem para receber a vacina da COVID-19 gratuita em um dos
muitos locais em Boston

● A BPS continuará a promover vacinas e oferecer vacinas no local nas escolas em
parceria com a Boston Public Health Commission (Comissão de Saúde Pública de
Boston) (BPHC)

● A equipe da  BPS também irá aderir ao verificação da vacina recentemente anunciada
ou política de teste regular para funcionários da cidade de Boston

● A BPS está trabalhando com a BPHC em uma campanha em toda a comunidade para
incentivar a vacinação durante a volta às aulas

● A BPS e a BPHC estão aguardando orientação adicional sobre o acesso a vacinas para
estudantes mais jovens

● A BPS finalizou os seguintes documentos para as escolas discutirem vacinas com os
alunos: Aula de vacinas: 6ª a 12ª série e Protocolos de saúde e segurança: 7ª a 12ª
série; Protocolos de saúde e segurança: 3ª a 6ª Série

Máscaras
● O uso de máscaras continua a ser uma das melhores práticas para desacelerar a

disseminação da COVID-19.
● As máscaras devem ser usadas por todos os alunos e funcionários enquanto estiverem

na escola e andando nos ônibus escolares da BPS
● A BPS forneceu orientação sobre quebra de máscara no ano passado e está finalizando

o plano este ano com nossos parceiros na saúde pública e no Departamento de
Educação Elementar e Secundária - a orientação final será compartilhada com a
comunidade

● As máscaras não são necessárias durante o recesso ao ar livre, de acordo com
Orientação CDC

Teste da COVID-19
● O teste é uma das nossas ferramentas mais importantes para mitigar a propagação da

COVID-19
● O teste de detecção da COVID-19 gratuito, voluntário e confidencial estará disponível

nas escolas para alunos e funcionários da escola
● Nós encorajamos fortemente todos os alunos e funcionários, independentemente do

estado de vacinação, a participarem do programa de teste de detecção. Quanto mais
pessoas testam regularmente, melhores dados temos

● Os pais / responsáveis / cuidadores devem preencher um formulário de consentimento
para que seus alunos sejam elegíveis para o teste de detecção. Cada família recebeu
um link para este formulário para cada aluno

● Existem três estratégias principais para o teste da COVID-19 em nossas escolas,
operadas por nossos parceiros da CIC Health (Saúde CIC):
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○ Teste de rotina de detecção da COVID - com o consentimento das famílias e
dos funcionários, as escolas fornecerão testes da COVID-19 semanais para uma
amostra da população (a 'detecção').  Se houver um caso de “detecção”
positivo, cada amostra individual da detecção positiva será testada com um
teste de acompanhamento.

○ Teste para alunos com sintomas da COVID-19 - qualquer aluno que reclamar de
algum dos sintomas da COVID-19 terá acesso a um teste rápido. As decisões
sobre as próximas etapas são baseadas nos resultados do teste

○ Teste e permanência - apresentado pelo Departamento de Educação de Ensino
Fundamental e Médio, Teste e permanência permite que indivíduos
identificados como contato próximo de um caso positivo confirmado
permaneçam na escola com testes diários por 5 dias se não apresentarem
quaisquer sintomas. O provedor clínico de testes da BPS, CIC Health, implantará
uma equipe que gerenciará os testes diários para aqueles que se qualificarem.

Protocolos de saúde e segurança
● Os alunos e funcionários continuarão a utilizar o lista de verificação de saúde em casa e

não frequentar a escola se apresentarem sintomas da COVID-19
● O distanciamento físico não é necessário, mas será seguido quando disponível
● As áreas de espera médica não são obrigatórias, embora o Departamento de Educação

de Ensino Fundamental e Médio de Massachusetts tenha declarado que as escolas
precisam ter um espaço designado para isolar os alunos ou funcionários que
apresentam sintomas para manter um metro e oitenta de distância dos outros até que
medidas adicionais possam ser tomadas

Protocolos de Quarentena
● Os alunos que forem confirmados como positivos para COVID-19 ficarão em

quarentena por 10 dias e retornarão depois que não apresentarem mais sintomas ou
com um teste negativo

● Os alunos que estão em quarentena como resultado de um caso positivo confirmado
terão acesso a aulas particulares durante seu tempo em casa (A BPS está finalizando os
detalhes de como os alunos terão acesso às aulas particulares e quem as fornecerá.
Uma atualização será compartilhada no início de setembro, antes do início do ano
letivo).

● Os alunos que ouvirem de um profissional médico que eles são um contato próximo
confirmado de um caso positivo confirmado da COVID-19 na escola não terão de
quarentena, mas terão a oportunidade de teste por cinco dias para permanecer na
escola se não tiverem nenhum sintomas de acordo com a orientação DESE sobre Teste
e permanência

○ Se um aluno não participa do Teste e Permanência e, em vez de colocar em
quarentena em casa, a BPS está finalizando os detalhes sobre quais opções
estarão disponíveis para permanecer engajado.
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● As decisões sobre a quarentena de salas de aula ou escolas serão tomadas caso a caso
com as autoridades de saúde pública.

Suprimentos de EPI
● As escolas são fornecidas com máscaras descartáveis em tamanhos para alunos e

funcionários. A BPS distribuiu mais de 475.000 máscaras descartáveis para escolas em
agosto.

● Os enfermeiros recebem equipamentos de proteção individual (EPI) adequados, de
acordo com as orientações de saúde pública, incluindo milhares de caixas de luvas,
protetores faciais, aventais, máscaras N95 e outros suprimentos.

● O EPI especializado é fornecido para a equipe usar quando precisa estar em interação
próxima com os alunos sintomáticos.

Lavagem das mãos
● As estações de lavagem das mãos continuarão a ser instaladas nos prédios das escolas

e abastecidas com sabonete e toalhas de papel ou desinfetante para as mãos.
● As estações de desinfetante para as mãos continuarão a ser abastecidas em todas as

salas de aula e nos corredores dos edifícios.

Rastreamento de contato
● A BPS continuará utilizando os protocolos do CDC para identificar contatos próximos

de casos positivos confirmados e será realizado pela Comissão de Saúde Pública de
Boston e Escritório de Serviços de Saúde da BPS.

○ Um contato próximo é definido como estar a menos de um metro e oitenta de
um indivíduo positivo confirmado por 15 minutos ou mais ao longo de um dia
(período de 24 horas).

○ A definição de contato próximo exclui alunos que estavam a um raio de 91 a
1,80 cm de um aluno infectado, se tanto o aluno infectado quanto o (s) aluno (s)
exposto (s) estivessem devidamente usando máscaras o tempo todo.

○ Indivíduos totalmente vacinados não precisam de quarentena se forem um
contato próximo, a menos que seja sintomático ou caso específico exija
quarentena (ou seja, não use máscara).

○ De acordo com as novas diretrizes do Departamento de Educação de Ensino
Fundamental e Médio para Teste e Permanência, todos os indivíduos que são
contatos próximos podem permanecer na escola se concordarem com os testes
diários e não apresentarem quaisquer sintomas da COVID-19.

Reportando Casos Positivos nas Escolas
● Além de ser contatado diretamente se um aluno ou funcionário for confirmado como

um contato próximo, a BPS irá relatar casos positivos para membros da comunidade
escolar através de uma carta do Líder Escolar.

5 - Ano Letivo de 2021-2022 da Boston Public Schools

http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/student-becomes-sick-diagnosis-flowchart.html%23:~:text=O%20contato%20pr%C3%B3ximo%20%C3%A9%20definido%20como,%20estava%20usando%20uma%20m%C3%A1scara.


Orientação do Ano Letivo de 21-22. Última atualização em 27 de agosto de 2021
Espera-se que a orientação mude. Informações mais atualizadas aqui:

bostonpublicschools.org/backtoschool.

● A BPS compartilhará dados de saúde relevantes com o público em parceria com o
BPHC por meio de um painel online.

Ventilação
● A BPS está aprimorando/ atualizando todos os filtros de ar nos sistemas HVAC e todos

os purificadores de ar, seguindo as orientações e recomendações publicadas para
manutenção de rotina (a cada seis meses para purificadores de ar e anualmente para
filtros de ar).

● A ventilação continuará a ser seguida pelas orientações do CDC e do DESE, sugerindo
que as salas de aula abram janelas (pelo menos 2”), abram portas e utilizem
ventiladores para complementar a ventilação.

● Dispositivos de medição da qualidade do ar interno estão sendo instalados para
fornecer relatórios consistentes para direcionar qualquer ação corretiva potencial.

● Purificadores de ar foram distribuídos no ano passado para escolas com e sem sistemas
HVAC para complementar a ventilação e o fluxo de ar nas salas de aula e outros
espaços compartilhados.

Limpeza
● Os tutores continuarão a seguir a limpeza, desinfecção e higienização de rotina ao

longo do dia.
● Todas as escolas terão um amplo material de limpeza disponível.
● A instalação de unidades de ar condicionado de janela acontecerá durante o ano letivo

para edifícios sem sistemas HVAC, isso incluirá atualizações elétricas para lidar com a
carga adicional, juntamente com o isolamento das janelas que abrigam essas unidades.

● A água potável continuará a ser distribuída em todo o distrito.

Refeições e Lanches
● O almoço pode ocorrer em refeitórios, espaços ao ar livre ou salas de aula após

Orientação CDC e em linha com o plano estabelecido por uma escola com Serviços de
Alimentação e Nutrição.

● Orientação divulgada por DESE adicional indica que o distanciamento não é
necessário, embora seja encorajado enquanto as máscaras estão desligadas durante as
refeições.

● A BPS recomenda assentos atribuídos durante as refeições para fins de rastreamento de
contato

● Os funcionários devem usar máscaras em todos os momentos durante a preparação da
refeição e serviço, e durante os intervalos, exceto ao comer ou beber.

● Os alunos devem usar máscaras ao se moverem pela linha de serviço de alimentação.
● Os lanches ocorrerão de acordo com o plano do ano passado, com as máscaras

retiradas apenas durante as refeições e com o distanciamento incentivado.
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Visitantes
● Os pais/encarregados de educação poderão visitar apenas quando necessário e com

hora marcada para reuniões com professores e administradores, eventos escolares ou
acordos de dispensa antecipada.

○ Recomendamos manter essas visitas o mais curtas possível.
○ Todos os outros visitantes estarão restritos a negócios essenciais e precisam ser

liberados antes de entrar no prédio e assinar a entrada e a saída.
● Todos os visitantes aprovados que entram no prédio da escola devem usar máscara o

tempo todo, independentemente do estado de vacinação.
● Qualquer equipe distrital deve coordenar com um líder escolar antes de visitar qualquer

prédio, com exceção de nossos Superintendentes da Escola.

Sócios
● Parceiros aprovados pela BPS que trabalham em tempo integral nas escolas, incluindo

provedores antes e depois da escola, terão permissão para participar do aprendizado
presencial por meio de um processo de inscrição preenchido com os Líderes da Escola.

● Para serem aprovados para trabalhar nas escolas, os parceiros precisarão ter um espaço
dedicado no prédio da escola, assumir a limpeza desse espaço, entrar e sair todos os
dias, fornecer comprovante de vacinação e relatar todos os casos positivos da
COVID-19 para o líder da escola.

● Um memorando mais detalhado sobre os parceiros nas escolas pode ser encontrado
aqui.

Serviços de alimentação e nutrição
● A BPS continuará a oferecer café da manhã e almoço grátis para todos os alunos

enquanto estiverem na escola.
● A BPS não fornecerá mais refeições para viagem, mas conectará alunos e famílias com

outros recursos existentes da cidade de Boston para acesso à alimentação.
● 87 cafeterias foram reformadas nos últimos 3 anos para permitir cozinhar no local, em

vez de depender de refeições pré-preparadas.
● Cozimento diário adicional será feito nas escolas com ingredientes locais frescos e

receitas saudáveis; no entanto, estamos enfrentando problemas sem precedentes com
a cadeia de suprimentos que, sem dúvida, causarão alterações nos menus. A FNS está
trabalhando em estreita colaboração com distribuidores e fabricantes para garantir
alimentação e suprimentos necessários para apoiar nosso cozimento contínuo no local.

Transporte
● As máscaras são necessárias para todos os alunos e funcionários que viajam em ônibus

escolares durante a viagem. As máscaras descartáveis adicionais estarão disponíveis em
todos os ônibus escolares.

● Os ônibus continuarão sendo limpos diariamente.
● As janelas dos ônibus permanecerão abertas de 2 a 5 cm para promover a ventilação.

7 - Ano Letivo de 2021-2022 da Boston Public Schools

http://www.bostonpublicschools.org/backtoschool
https://drive.google.com/file/d/1NKNYHBlBkgVVWHX2s8HgotynY9ZMgLlA/view?usp=sharing


Orientação do Ano Letivo de 21-22. Última atualização em 27 de agosto de 2021
Espera-se que a orientação mude. Informações mais atualizadas aqui:

bostonpublicschools.org/backtoschool.

● Os alunos da 7ª à 12ª série continuarão a receber passes de MBTA.
● A linha direta de transporte está disponível das 6h às 19h. As famílias podem entrar em

contato com um representante de atendimento ao cliente pelo telefone 617-635-9520.

Atletismo
● Todos os esportes de outono acontecerão este ano seguindo todas as diretrizes da

MIAA.
● Os alunos e funcionários que participam do atletismo usarão máscaras para todos os

treinos e jogos internos. As máscaras não serão necessárias para esportes ao ar livre, a
menos que os alunos façam uma pausa no jogo.

● A participação será realizada em todos os treinos e jogos para apoiar o rastreamento de
contatos.

Educação Física e Recreio
● A educação física (EF) e o recreio são parte integrante da experiência de aprendizagem

e essenciais para o bem-estar físico, social e emocional do aluno e devem permanecer
uma prioridade nas instalações e na programação.

● A EF e o recreio podem acontecer em ambientes internos e externos.
● As máscaras devem ser usadas para aulas de EF e recreio em ambientes internos.
● Não é necessário usar máscaras para as aulas de EF ao ar livre ou para o recesso ao ar

livre.

Toda a comunidade da Boston Public Schools é profundamente grata a todos os funcionários
da escola, famílias e alunos que, juntos, farão deste ano letivo saudável, seguro e

bem-sucedido. Obrigado aos nossos parceiros da Comissão de Saúde Pública de Boston por
todo o seu apoio para tornar o aprendizado presencial uma prioridade, ao mesmo tempo que

prioriza a saúde pública.

Vamos torná-lo um ótimo ano!

Observe que esta orientação está sujeita a alterações. As atualizações serão postadas em
bostonpublicschools.org/backtoschool.
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E-mail de notificação da comunidade

Assunto: [School] - Notificação de caso de COVID-19
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Data

Prezada [School] Comunidade,

Recentemente, fomos notificados de que um membro da comunidade [School] acessou recentemente o
prédio e testou positivo para COVID-19. Estamos trabalhando em estreita colaboração com a Comissão
de Saúde Pública de Boston (BPHC) para responder a esta notícia e proteger a saúde de nossa
comunidade.

[choose one]
● Seguindo o conselho da Comissão de Saúde Pública de Boston, nenhum membro da

comunidade escolar foi identificado como estando em contato próximo com o caso positivo.
OR

● Seguindo o conselho da Comissão de Saúde Pública de Boston, não parece que alguém
precisará ficar em quarentena como resultado deste caso positivo.

OR
● Seguindo o conselho da Comissão de Saúde Pública de Boston, um ou mais indivíduos estão

agora em quarentena e receberam os próximos passos específicos de acordo com sua situação
e orientação de saúde pública.

No interesse da segurança e da transparência, enviamos essas notificações a todos que compartilham
um prédio com alguém com teste positivo para COVID-19. Por respeito à privacidade dos indivíduos
afetados, não podemos compartilhar detalhes confidenciais que revelariam identidades. No entanto, se
houver algo que possamos fazer para responder às suas perguntas ou oferecer suporte, não hesite em
nos contactar.

Como um lembrete, todos os funcionários e famílias devem preencher a Lista de verificação de saúde
doméstica da BPS INSERT LINK antes de sair para a escola. Encorajamos todos a serem vacinados
assim que forem elegíveis para receber a vacina e a ficarem vigilantes sobre todos os procedimentos de
saúde e segurança para proteger aqueles que permanecerem não vacinados. Esta é a maneira mais
importante de nos mantermos e a nós mesmos saudáveis e seguros.

Mais informações sobre estratégias de saúde e segurança da BPS estão disponíveis em
www.bostonpublicschools.org/backtoschool INSERT LINK e informações sobre o acesso a taxas da
COVID-19 gratuitas, vacinas e testes estão disponíveis no Site da cidade de Boston INSERT LINK.

Atenciosamente,

[School Leader Name]
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