
Keith Middle School 
Perguntas mais frequentes (FAQ) 

 
1.A escola está aberta? 
 Não, todos os edifícios estão fechados ao público, incluindo o edifício administrativo. Se 
houver alguma coisa de que você possa precisar, entre em contato com a Keith Middle School 
em 508-997-4511 ramal 30551 ou entre em contato com nosso Family Engagement Center em 
508-997-4511 30014 ou envie um e-mail para FECKeith@newbedfordschools.org 
 
2. Como posso encontrar alguém para obter ajuda adicional enquanto as escolas são 
remotas ou híbridas? Por favor, consulte o site da Keith Middle School: 
http://keith.newbedfordschools.org/ para mais informações, bem como nosso diretório de 
funcionários. 
 
3. Não tenho Internet; Posso obter acesso gratuito ou de baixo custo à Internet durante o 
ano escolar de 20-21 anos? As Escolas Públicas de New Bedford oferecem acesso gratuito à 
Internet para famílias qualificadas. Por favor, ligue para a Coordenadora Wraparound de nossa 
escola: Sra. Yalissa Portalatin no 508-997-4511 ramal 30521 ou envie um e-mail com o nome 
do seu filho, série e melhor número para ligar de volta para: yportalatin @ newbedfordschools 
.org para obter mais informações sobre como obter este serviço. 
 
 4.Não consigo pagar minha conta de telefone ou internet; Meu serviço estará fechado 
durante a pandemia de COVID-19? Nossos provedores de cabo locais têm trabalhado para 
manter as famílias conectadas durante esse tempo. No entanto, você deve tomar medidas 
proativas com seu provedor. Saiba mais sobre o que fazer aqui: 

 Para Comcast, clique em Xfinity  
 Para Verizon, clique em Verizon 
 For Spectrum, clique em A Spectrum 

 também pode entrar em contato com a PACE (Pessoas que atuam em esforços comunitários) 
para obter assistência.  
 Clique aqui para mais informações. 
 
 5. A quem posso ligar se tiver mais perguntas? Entre em contato com nossa Especialista 
em, Sra. Dias, se tiver mais perguntas que não foram respondidas aqui: 
 
Envolvimento FamiliarFamily Engagement Center em 508-997-4511 Ext: 30014 ou envie um e-
mail para FECKeith@newbedfordschools.org  
 
 

ficar seguro durante este tempo:  
 



1. Quais são os sintomas do COVID-19 ou do Coronavírus? Pessoas com COVID-19 
apresentam uma ampla variedade de sintomas relatados, desde sintomas leves a doenças 
graves. Os sintomas podem aparecer 2 a 14 dias após a exposição ao COVID-19. 3  
Os sintomas podem incluir: 
 • Febre ou calafrios • Falta de ar ou dificuldade para respirar • Dores musculares ou no corpo • 
Dor de cabeça • Náusea ou vômito • Tosse • Fadiga • Nova perda de paladar ou cheiro • Dor de 
garganta • Congestão ou secreção nasal • Diarreia  
* A lista não inclui todos os sintomas possíveis, e crianças e jovens com COVID-19 podem 
apresentar alguns, todos ou nenhum desses sintomas. 
 
 2. Todos, inclusive crianças, devem praticar o distanciamento social? Sim, pessoas de 
todas as idades, incluindo crianças, devem praticar o distanciamento social. Todos podem 
desempenhar um papel na segurança de nossa comunidade. Considere cuidadosamente a 
necessidade de estarmos juntos. Não ser exposto ao vírus é a melhor forma de não adoecer ou 
transmiti-lo a outras pessoas. Consulte o site do CDC para obter mais informações: (CDC) 
Centros para Controle e Prevenção de Doenças 
 
3. Podemos usar os playgrounds e brincar com outros colegas? Ar fresco e tempo ao ar 
livre são bons para todos, no entanto, o guia de distanciamento social de manter uma 
separação segura de pelo menos 6 pés ainda é crítico. Playgrounds e parques em New 
Bedford estão abertos para famílias que usam máscaras e mantêm uma distância segura de 
outras pessoas. As famílias devem agendar datas de jogo a seu próprio critério e devem 
continuar a seguir as diretrizes do CDC para ficarem seguras durante o COVID-19. Para obter 
mais informações sobre os parques disponíveis em New Bedford, clique no seguinte link: 
New Bedford Parks, Recreation and Beaches 
 
4. Onde posso obter recursos na comunidade? Para obter mais informações sobre os 
recursos disponíveis na comunidade, clique no idioma que você escolher abaixo:  
inglish  espanhol  português  K'iche 
 Você também pode chamar Missa 2-1-1. As famílias podem receber informações em seus 
idiomas nativos ligando para esta linha a qualquer momento.  
Você também pode entrar em contato com a Keith Middle School em 508-997-4511 ramal 
30551 ou contatar nosso Centro de Envolvimento Familiar em: 
FECKeith@newbedfordschools.org 
 
5. Que recursos existem para alunos desabrigados e famílias durante este período? O 
guia do coordenador de educação de desabrigados do DESE inclui:  
- Embora os escritórios de campo estejam atualmente fechados ao público, os pedidos de 
abrigo podem ser feitos pelo telefone 1-866-584-0653. 
- As famílias devem seguir as regras atuais de quarentena / isolamento do refúgio. 
- As famílias não devem se preocupar com buscas domiciliares neste momento. Eles ainda 
podem se inscrever para hospedagem online e trabalhar com seus gerentes de caso por 
telefone. 



- O DHCD incentivará as autoridades de habitação a não tomarem medidas temporárias contra 
inquilinos com parentes em duplicado. 
-Os tribunais de habitação suspendem temporariamente o processo de despejo. 
 
 6. Que recursos estão disponíveis para os pais que lidam com o estresse durante esse 
período? O CDC forneceu os seguintes recursos para pais que lidam com o estresse:  
CDC Lidando com o estresse 
Aqui estão algumas linhas diretas adicionais: 
-Parenting Stress Line - "Parents Helping Parents" - disponível 24 horas por dia. dia, 7 dias por 
semana em todos os idiomas: 1-800-632-8188semana  
- SafeLink - Recursos e suporte para casos de violência doméstica em todo o estado de 
Massachusetts - Helpline 24 horas por dia, 7 dias porsemana: 877-785-2020  
-Nacional suicídioPrevenção:1-800-273-8255  
-Disaster Helpline - 1-800-985-5990 - 24/7, Nacional 365 Hotline dias do ano dedicados a 
fornecer aconselhamento imediato em situações de crise para pessoas que vivenciam 
sofrimento emocional relacionado a qualquer desastre natural causado pelo homem. Esta linha 
é gratuita, multilíngue e confidencial. O suporte para crises está disponível para todos os 
residentes dos Estados Unidos e seus territórios. 
- Você também pode enviar uma mensagem de texto TalkWithUs para 66746 para entrar em 
contato com um conselheiro de crise treinado. 
 

 Em casa ou aprendizagem híbrida e acadêmica:  
1. Quando é o primeiro dia de aula? A escola Keith Middle School começará na quarta-feira , 
16 de setembro. 
 A Coorte A começará a escola pessoalmente As 
 Coortes B e C iniciarão a educação a distância na escola. 
 
 2. O que é uma 'coorte'? Uma 'coorte' forma grupos de alunos que ficam juntos durante o dia 
escolar para minimizar a exposição a outros alunos no ambiente escolar. Isso reduz a 
oportunidade de exposição ou transmissão de COVID-19, facilita o rastreamento de contato 
mais eficiente no caso de um caso positivo e permite testes mais específicos, quarentena e 
isolamento de um grupo de alunos no caso de um caso positivo. 
 
 3. Como posso saber a qual grupo meu filho pertence? Você receberá informações sobre 
o coorte da Keith Middle School 
 
 4. Meu filho precisa usar máscara para ir à escola? Todos os alunos e funcionários de 
nossa escola são obrigados a cobrir o rosto e os alunos devem usar uma máscara se estiverem 
no ônibus escolar. As máscaras não devem ser removidas para espirrar ou tossir. Quebras de 
máscara serão fornecidas ao longo do dia, quando possível e seguro. 
 
 5. Se meu aluno apresentar sintomas, ele pode ir à escola? Os pais ou encarregados de 
educação devem vigiar os seus filhos em busca de sinais de doenças infecciosas, e os alunos 
doentes não devem frequentar a escola. É importante ficar em casa quando estiver doente até 



pelo menos 24 horas depois de não ter mais febre (temperatura de 100,4 ou mais sem o uso de 
medicamentos para baixar a febre, como o Tylenol).  
Complete esta pequena lista de verificação todas as manhãs e relate as informações de seu 
filho às Escolas Públicas de New Bedford pela manhã, antes de seu filho ir para a escola. 
Clique aqui para ver a Lista de verificação da triagem inicial diária. Qualquer pessoa em contato 
próximo (contato domiciliar ou dentro de 6 pés por 15 minutos ou mais) de um caso conhecido 
de COVID-19 deve consultar seu médico e ficar em casa por 14 dias.  
 
 6. Quais são as expectativas para os alunos e seu aprendizado? Todos os alunos devem 
participar da escola a partir de 16 de setembro *. A maioria dos alunos iniciará a escola a 
distância e, portanto, participará do "ensino à distância". O trabalho escolar de educação a 
distância pode incluir o trabalho com empregos de base tecnológica e não tecnológica. Todas 
as escolas fornecerão informações sobre horários, materiais e tecnologia às famílias uma 
semana antes do início do aprendizado. Todos os alunos devem esperar estar fazendo 
trabalhos escolares, interagindo com os funcionários da escola (remotamente, na maioria dos 
casos) durante o horário escolar regular das  
 

7h50 às 14h35. Calendário escolar (2020-2021 ) 
Calendário Escolar (2020-2021) Calendário Escolar K 'ICHE 
(2020-2021) PORTUGUÊS 
Calendário Escolar (2020-2021) ESPANHOL 
 
1. Se o meu aluno iniciar o ano na Academia de Educação a Distância, pode juntar-se 
aos seus colegas de turma escola no final do ano? Para auxiliar na programação, 
planejamento e atribuição de professores, pedimos às famílias que se comprometam com a 
New Bedford Distance Learning Academy até janeiro de 2021. No entanto, as exceções serão 
consideradas caso a caso. Haverá um período de transição de até duas semanas para que 
uma criança mude da distância para a híbrida. 
 
 2.Onde posso acessar recursos para aprender em casa? Os professores fornecerão todas 
as instruções e trabalhos aos alunos. As escolas e os funcionários da escola fornecerão 
horários e expectativas aos alunos e suas famílias na semana anterior ao início real do 
aprendizado em 16 de setembro. O distrito não publica trabalhos dos alunos (como foi feito na 
primavera de 2020). Entre em contato com escolas e professores diretamente para obter 
informações sobre instrução e atribuições.  
 
 3. Onde posso obter o pacote de aprendizado remoto do meu aluno? Este ano não há 
pacotes de aprendizagem remota. Todo o aprendizado está sendo conduzido por professores. 
Os alunos e pais devem manter comunicação regular com os professores sobre o aprendizado, 
o trabalho e as atribuições.  
 
4. Como as tarefas serão coletadas ou enviadas? O trabalho será enviado diretamente aos 
professores de várias maneiras. Para fazer isso, vários programas online serão usados; A 



tecnologia é fornecida aos alunos para facilitar a instrução, aprendizagem, avaliação e 
classificação.  
 
5. As tarefas serão avaliadas ou contadas? Sim. Os alunos serão avaliados de acordo com 
as diretrizes do distrito escolar. Os alunos devem fazer o trabalho designado pelos professores 
e esperar feedback e notas regulares dos professores.  
 
6. Os alunos receberão relatórios de progresso e boletins? Os alunos receberão relatórios 
de progresso e boletins, conforme programado durante o ano letivo. Relatórios de progresso do 
ensino médio e boletins serão distribuídos trimestralmente. 
 
 7. Como serão os benchmarks este ano? Todos os benchmarks serão administrados online.  
 
8. Todas as famílias podem pegar laptops emprestados? A distribuição de laptops ou 
Chromebooks está sendo organizada nas escolas. Você receberá notificações por e-mail, 
ligações automatizadas e atualizações no site da escola com datas e horários para pegar um 
laptop. Entre em contato com a KMS diretamente se você não tiver recebido uma notificação 
até 11 de setembro no telefone principal 508-997-4511 ramal 30551 
 
9. Não me sinto preparado para educar meus filhos em casa. O que devo fazer?  
para. Os professores ainda estão direcionando o aprendizado dos alunos. Certifique-se de 
ajudar seu aluno a manter contato com seus professores e a escola e contate a escola 
diretamente se tiver dúvidas sobre o aprendizado 
. 
 b. Estabeleça uma estrutura ou rotina que seu filho ou filhos possam seguir todos os dias. Isso 
ajudará a reduzir a ansiedade e os ajudará a se concentrar na tarefa em questão.  
 
c. Não tenha medo de ser adaptável, flexível e disposto a cometer erros. Concentre-se em 
cuidados pessoais. É como a analogia da máscara de oxigênio no avião: certifique-se de que a 
sua esteja funcionando antes de ajudar os outros.  
 
10.Como ajudo meu filho no trabalho se não entendo as instruções? É normal admitir que 
você não sabe. Primeiro, entre em contato com o professor de seu filho para obter ajuda. Os 
professores usarão o aplicativo Class Dojo para se comunicar com as famílias e você receberá 
instruções sobre como criar uma conta e navegar no aplicativo. 
 
 11. Como a comunidade escolar fornecerá informações sobre nossa prontidão para 
reabrir escolas? O distrito permanecerá em contato próximo com o Departamento de 
Educação Elementar e Secundária de Massachusetts (DESE) e agiremos de acordo com a 
orientação do governador. Também estamos em contato regular com distritos escolares 
vizinhos para garantir uma resposta regional em relação à prontidão. A KMS continuará a usar 
os canais de comunicação atuais, incluindo site, chamadas telefônicas automatizadas, e-mail, 
mídia social, chamadas telefônicas personalizadas e muito mais para compartilhar atualizações 
com frequência. Para atualizar suas informações de contato e certificar-se de que está 



atualizado, vá para http://keith.newbedfordschools.org/ , role para baixo e clique na caixa azul 
que diz Ajude-nos a mantê-lo informado ou Clique aqui para atualizar suas informações de 
contato  
 

Educação especial 
 

1. Como posso ajudar meu filho com necessidades especiais durante esse período? 
Nossa equipe estará em contato com as famílias para discutir os planos de revisão e criação de 
planos de aprendizagem de educação especial Covid-19 individualizados para seus filhos. O 
plano irá descrever como e quando o distrito obteve a opinião dos pais sobre as diferenças 
propostas na provisão de serviços de educação especial. Também descreverá como as 
acomodações, modificações e serviços descritos no IEP do aluno serão fornecidos de forma 
diferente daqueles descritos no IEP atual. Esses planos serão temporários e não irão alterar ou 
corrigir o IEP atual do aluno. 
 
 2.Como estamos apoiando os alunos em planos de educação individual (IEPs) enquanto 
a escola é remota ou híbrida? Oportunidades de aprendizado remoto: As Escolas Públicas de 
New Bedford estão comprometidas em fornecer aos seus filhos serviços e suporte na medida 
do possível. No entanto, a forma como o distrito fornece serviços de educação especial pode 
ser diferente durante este período. O ensino à distância oferece aos alunos oportunidades de 
demonstrar o aprendizado fora do ambiente tradicional de sala de aula, dando-lhes a 
oportunidade de se envolver em experiências de aprendizagem síncronas e assíncronas 
diariamente. Faremos o nosso melhor para usar estratégias criativas para fornecer serviços de 
educação especial sempre que possível. Além disso, nossos terapeutas oferecerão sessões de 
“telessaúde” para os alunos que receberem serviços relacionados. Planos de aprendizagem 
remota. Seu filho tem o direito de receber acomodações e serviços estabelecidos em seu IEP 
de acordo com a necessidade de proteger a saúde e segurança dos alunos com deficiência. A 
fim de garantir que seu filho receba os serviços e acomodações adequadas, o distrito entrará 
em contato com você para solicitar sua participação no desenvolvimento de um Plano de 
Aprendizagem de Educação Especial para seu filho em um esforço de boa fé para fornecer a 
seu filho uma educação pública gratuita e adequada. . O IEP do seu filho será um documento 
de orientação para o plano, pois o IEP não foi escrito para implementação remota sem a 
capacidade da equipe e dos alunos de participarem pessoalmente. Portanto, os serviços do 
plano serão diferentes do que se seu filho estivesse recebendo serviços e suporte na escola. O 
Plano de Aprendizagem de Educação Especial COVID-19 destina-se a ser temporário durante 
o período de fechamento da escola e não altera ou corrige o IEP atual do aluno. Reuniões IEP 
O distrito continuará a realizar reuniões virtuais da equipe tanto quanto possível, a menos que 
toda a equipe concorde que uma reunião pessoal seja necessária para a tomada de decisão. 
Se necessário, os membros da equipe devem cumprir os protocolos de saúde e segurança da 
escola. Além disso, o distrito continuará a priorizar as reuniões da equipe e concluirá aquelas 
que não puderam ser concluídas devido ao fechamento da escola. 
 

 Educação de alunos de inglês: 



 
 1. Como apoiamos os alunos de inglês durante este período? A Keith Middle School tem 
um Programa de Aquisição da Língua Inglesa: Imersão Protegida em Inglês. Seu filho tem o 
direito de receber instrução de inglês como segunda língua e suporte de idioma para acessar 
todas as áreas de conteúdo. Esses serviços são fornecidos por professores da área de 
conteúdo e professores de ESL trabalhando em colaboração. Portanto, sua entrega coletiva de 
atividades de ensino para alunos do EL está alinhada. 
 
 2. Quais são as expectativas dos alunos do EL? As escolas ajudam os alunos a aprender 
inglês por meio do ensino remoto. Pode incluir: vídeo em grupo grande, chamadas de 
conferência de áudio, 1: 1 chamadas de telefone ou vídeo e outros recursos para interagir com 
os alunos. Embora a tecnologia possa ser uma ferramenta de apoio para os alunos do EL, os 
educadores também consideraram maneiras de seu filho aprender offline: 
 
 • Diários - os professores dão aos alunos instruções específicas sobre como manter um diário 
das coisas que eles observam diariamente. Os alunos podem escrever ou fazer desenhos com 
base em seu nível de proficiência em inglês. Os professores incentivam os alunos que sabem 
escrever na sua língua materna a escrever na sua língua. 
 • Diários de entrada dupla: os professores pedem aos alunos que leiam um livro sobre um 
determinado tópico. Em uma coluna, os alunos escrevem o que sabem sobre o assunto antes 
de começar a ler o livro. Na outra coluna, eles escrevem o que aprenderam. 
 • Registros de leitura: os professores pedem aos alunos que leiam livros de seu interesse e, 
em seguida, escrevam um relatório. Os professores então fazem atribuições específicas, como 
atividades de leitura que se alinham com as expectativas delineadas nos padrões de inglês do 
nível da série. Os alunos podem ter a flexibilidade de escrever em inglês, escrever em seu 
próprio idioma, criar pôsteres ou diagramas, etc. 
 • Dramatização: os professores pedem aos alunos que criem cenários específicos para 
dramatizações em suas casas. Eles podem convidar irmãos e até mesmo pais para fazer parte 
da dramatização (ao mesmo tempo garantindo que isso seja opcional e que as famílias tenham 
a opção de participar, especialmente se usarem videoconferência). Os alunos “explicam a 
experiência” e o que aprenderam, o que funcionou e o que não funcionou. 
 • Ativar legendas ocultas: os professores recomendam um programa de televisão apropriado 
para a idade e o nível de aprendizagem de seus alunos. Os professores pedem aos alunos que 
assistam ao programa com legendas. Os alunos ouvirão as palavras, verão as pessoas falando 
e verão o texto ao mesmo tempo. Peça aos alunos que “gravem” o que ouviram e discutam 
com seus professores. 
 
 3. Como posso ajudar meu filho a fazer a lição de casa se não leio inglês? 
 para. Faça com que seu filho lhe ensine algo. Peça-lhes que escrevam as instruções ou 
instruções para você em suas próprias palavras (em qualquer idioma que seja usado em casa). 
Isso pode ser um estímulo motivador para os alunos, pois ter uma habilidade que seus pais não 
possuem pode fazer com que se sintam fortalecidos. 
 sim. Trabalhe junto com seu filho, seja lendo e-mails ou lendo algo para o trabalho, ter um pai 
por perto torna o dever de casa menos um castigo. 



 
 Transporte 

 
 1. Quais medidas de segurança existem para os alunos? 
 • Capacidade limitada a um aluno por banco corrido (dois irmãos podem sentar-se no mesmo 
banco). Cada ônibus terá capacidade máxima de 24 alunos. 
 • Estações de higienização das mãos sem contato estão sendo instaladas. 
 • Todos os passageiros nas classes pré-K a 12 DEVEM usar uma máscara 
 • Todos os motoristas de ônibus e monitores DEVEM usar uma máscara 
  
 2. Como faço para registrar meu aluno para transporte? Para os alunos que tiveram um 
passe de ônibus no ano passado e são elegíveis para transporte em ônibus escolar de acordo 
com a atual Política de Transporte do Comitê Escolar de New Bedford, haverá um link no site 
do NBPS newbedfordschools.org em guia transporte o Clique aqui para solicitar transporte 
 

Facilidades 
 

 1.  Quais medidas de segurança estão em vigor para os alunos quando eles estão na 
escola?  
• Desinfetante para as mãos e estações de bomba manual estarão disponíveis em todas as 
entradas designadas na escola e em cada sala de aula. 
 • Lenços desinfetantes estarão disponíveis em todas as entradas da escola e em cada sala de 
aula. 
• Assim que os alunos chegarem, os zeladores irão desinfetar as superfícies das mãos (por 
exemplo, maçanetas, grades de escadas, botões de elevadores, etc.)  
• Os banheiros serão desinfetados a cada 2 horas durante o dia. 
 • No final de cada dia letivo, toda a escola será desinfetada. 
 • Protetores contra espirros são colocados em todas as áreas de tráfego intenso e refeitórios. 
 • Os guardiões receberam treinamento em técnicas adequadas e produtos químicos aprovados 
para higienizar adequadamente uma escola.  
• O distrito comprou várias latas de spray para apoiar o programa de desinfecção. Para obter 
mais informações, visite o site NBPS newbedfordschools.org e clique em Plano de Reabertura 
de Outono ou Clique aqui para ver o Plano de Reabertura de Outono 

 
 Food Services  

 
1. Quais medidas de segurança estão em vigor para os alunos quando almoçar? As 
escolas usarão itens descartáveis, encomendas e porções embaladas individualmente. Os 
alunos comerão no refeitório a uma distância de 6 pés em todos os casos. Plexiglass foi 
colocado nas mesas para minimizar o contato. Os alunos comerão na sala de aula quando 
necessário. 
 



 2. Como posso retirar as refeições? A distribuição de refeições Grab n 'Go estará disponível 
para retirada no KMS: 

segunda, quarta e sexta-feira  
11h às 11h45. 

Os alunos receberão refeições para cobrir o almoço naquele dia e café da manhã no dia 
seguinte. 
 
 

Informações sobre eventos, atividades e esportes em breve! 


