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Mensagem do superintendente Richard Del Moro  
 

Caros membros da comunidade escolar de Middletown,  
 
Hoje, ao escrever esta carta, estou plenamente consciente de que existe muita incerteza quanto a todos os 
aspectos relacionados à pandemia atual, incluindo o processo de recuperação, conforme nossas famílias, 
distritos e comunidades planejam o início do novo ano letivo. A recuperação levará tempo e deve ser 
abordada com paciência, considerando o escopo dos processos, pessoas e locais afetados pela covid-19. 
Convido toda a nossa comunidade escolar a se comunicar abertamente sobre a recuperação, ser responsiva 
aos desafios que estão enfrentando e apoiar uns aos outros à medida em que avançamos. Estou confiante de 
que seguiremos adiante com sucesso. Sou constantemente inspirado pelas inúmeras demonstrações de 
interdependência exibidas durante esse período, fortalecendo nossa organização.  Agradecemos 
profundamente os esforços colaborativos da nossa Diretoria de Educação e as inúmeras horas de 
planejamento que nossas equipes dedicaram a este processo, preparando diferentes cenários para o retorno. 
À medida que o verão chega ao fim, sabemos que vocês estão ansiosos para saber como o nosso distrito 
apoiará nossos estudantes, professores, funcionários e toda a comunidade escolar enquanto nos preparamos 
para o início do ano letivo de 2020–2021. Embora muito ainda seja incerto, esperamos que o plano de retorno 
que preparamos forneça à comunidade escolar os princípios, considerações e estratégias que serviram de 
guia para nosso retorno gradual às aulas presenciais nos nossos campi escolares.  
 
A saúde e a segurança dos nossos valiosos estudantes, educadores, funcionários e da comunidade ao 
nosso redor permanecem na vanguarda de todas as nossas considerações durante o planejamento. O 
plano de Middletown para reabrir nossos campi escolares para as aulas presenciais será fundamentado nas 
melhores informações científicas e médicas disponíveis, e seguirá as orientações e restrições fornecidas pelo 
governo federal (incluindo o Centro de Controle de Doenças (Center for Disease Control – CDC), o estado 
(Departamento de Educação do Estado de Nova York (New York State Education Department – NYSED)) e do 
Departamento de Saúde (Department of Health – NYSDOH), e funcionários do governo local (Departamento 
de Saúde de Orange County – Orange County Department of Health – OCDH). Nosso plano se baseia no 
conhecimento atual, em suposições sobre o que é possível e em ações que precisamos tomar como 
resultado de novas condições. Reconhecemos que o plano é fluido e, à medida que o ambiente mudar, 
poderemos precisar fazer adaptações rápidas, possivelmente da noite para o dia, para atender a essas 
mudanças, a fim de manter intactas a continuidade do aprendizado e a saúde e segurança de toda a 
comunidade.  
 
Nosso compromisso com a colaboração informará todas as etapas do nosso processo contínuo de 
planejamento. Estamos empenhados em continuar buscando maneiras de envolver a comunidade escolar 
por meio da participação em fóruns virtuais, comunicação frequente e solicitação de feedback à medida que 
vários componentes de nosso plano forem colocados em ação.   
 
Esperamos que educadores e funcionários retornem aos campi a partir de 1º de setembro.  Os 
educadores estarão presentes no campus para fornecer instruções a todos os estudantes das séries 
K-12 em um ambiente remoto. Os estudantes retornarão aos campi de forma gradual e monitorada de 
perto para receber aulas presenciais a partir de outubro. Enquanto alguns estudantes estão retornando 
aos campi, aqueles que não estão alojados permanecerão em um ambiente de educação à distância. 
Tomar essa decisão agora nos traz mais certeza sobre o início do ano letivo e permite que nossos educadores se 
concentrem apenas na preparação para experiências de aprendizagem remota de alta qualidade. Sabemos que 
essa decisão afeta nossos estudantes, suas famílias e a comunidade e agradecemos sua compreensão e 
flexibilidade diante das nossas respostas às implicações da pandemia de covid-19.  
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Durante o retorno gradual dos estudantes, os educadores e funcionários continuarão trabalhando nos 
campi para fornecer educação à distância de alta qualidade aos estudantes. Agradecemos a todos os 
nossos educadores e funcionários por sua capacidade de levar as operações acadêmicas e escolares para um 
ambiente remoto nesta primavera. O trabalho realizado em meio à pandemia foi nada menos que hercúleo. 
Com o conhecimento adquirido com as nossas experiências nesta primavera, identificamos as condições nas 
quais acreditamos que a educação prospera:   

● Realização de aulas remotas pelos nossos educadores a partir dos campi, garantindo acesso a 
recursos variados e de alta qualidade, acesso à equipe de suporte e internet confiável com conexão de 
banda larga; 

● Instrução síncrona consistente (em tempo real) com oportunidades de aceleração;  
● Abordagem compassiva de transição e ajuste; 
● Abordagem responsiva para apoiar estudantes vítimas de trauma; 
● Conexões de qualidade com estudantes e famílias por meio de uma combinação de pontos de 

contato virtuais, conversas telefônicas e comunicação por escrito; 
 
Compreendemos que a localização e o modo de entrega das nossas instruções são diferentes, e 
recebemos notícias suas sobre o sucesso do seu filho por meio de suas condições específicas de 
feedback. Estamos comprometidos em servir toda a comunidade escolar, fornecendo uma experiência 
distinta para os estudantes das séries K-12, centrada em instruções síncronas (em tempo real), matérias 
rigorosas, compaixão, inclusão, diversidade, sucesso e cuidado. As características da experiência do 
estudante, incluindo ensino e aprendizado responsivos, experiências envolventes e saúde social e emocional, 
continuarão disponíveis para os estudantes, estejam eles aprendendo remotamente ou pessoalmente nos 
nossos campi. Dadas as condições científicas e de saúde atuais, os estudantes estarão em ambiente 
totalmente remoto quando iniciarmos o primeiro trimestre do ano acadêmico. Como resultado, estamos 
tomando medidas para fornecer recursos adicionais e treinamento aos educadores para apoiar o sucesso dos 
nossos estudantes.  
 
Nossos preparativos para o início do ano letivo dão atenção especial às diversas necessidades de 
educadores, funcionários, estudantes e da nossa comunidade. Entendemos que cada um tem diferentes 
necessidades de acesso e suporte e nosso planejamento levará essas necessidades em consideração. Haverá 
oportunidades contínuas para os educadores e nossa comunidade escolar fazerem perguntas e fornecerem 
sugestões por meio de vários canais de comunicação.   
 
Finalmente, entendemos que a recuperação é um processo em evolução, não um marco único. Nosso 
plano se baseia no conhecimento atual e nas principais suposições sobre o que é possível em relação à 
pandemia. Reconhecemos que nosso plano pode evoluir à medida que as circunstâncias mudam e nos 
adaptaremos adequadamente, garantindo a continuidade do aprendizado para todos.  
 
Entendemos que sua análise deste plano pode deixá-lo com mais perguntas do que respostas. Saiba que 
estamos comprometidos com a comunicação contínua e frequente à medida que os planos evoluírem e mais 
informações forem disponibilizadas. Enquanto isso, se tiver perguntas ou sugestões, entre em contato 
comigo.  
 
Não há poder de mudança maior do que uma comunidade que trabalha em conjunto em direção a uma 
meta compartilhada e um objetivo comum.    
 
Obrigado por tudo o que você tem feito para fazer de Middletown um lugar maravilhoso para aprender e crescer.   
Respeitosamente – permaneçam em segurança, 
Richard Del Moro, Superintendente de escolas  
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Glossário de termos importantes 
Os seguintes termos são usados neste documento: 
 
Aprendizagem assíncrona – significa que os estudantes se envolvem com o conteúdo da aula em um horário diferente 
(e em um local diferente) do seu educador (não em tempo real). O instrutor fornece aos estudantes uma variedade de 
tarefas/materiais/recursos e os estudantes estudam esses materiais em uma linha de tempo mais flexível, com a 
orientação do educador. Exemplos podem incluir leituras ou mídia/vídeos enviados, questionários on-line, fóruns de 
discussão, apresentações e muito mais. O instrutor define diretrizes, fornece feedback aos estudantes e os avalia 
conforme necessário. 
 
Aprendizagem híbrida – uma abordagem que combina as aulas presenciais tradicionais com aulas on-line, nas quais os 
estudantes interagem com o instrutor, o material e outros estudantes por meio de uma sala de aula física e também de 
uma plataforma on-line. Em um ambiente de aprendizado híbrido, os estudantes concluem a maioria do conteúdo do 
curso remotamente em casa e comparecem ao campus para sessões de aprendizado presencial com o professor 
algumas vezes durante a semana. Quando aprendem fora do campus (remotamente), os estudantes se envolvem em 
tarefas individualizadas, recursos instrucionais, avaliações, links para conteúdo on-line e utilizam um hub (por exemplo, 
o Google Classroom) para interações estudante-professor e colaborações com outros estudantes, palestras/miniaulas 
gravadas em vídeo, artigos e experiências colaborativas.   
 
Subcomitês – cada elemento-chave do nosso plano foi criado dentro de um subcomitê. Cada subcomitê fez 
recomendações para as etapas de orientação e ação descritas neste plano. Os subcomitês também serão responsáveis 
por executar ou delegar tarefas alinhadas às suas áreas no futuro. 
 
Aprendizagem síncrona – significa que o educador e o estudante se reúnem ao mesmo tempo – pessoal- ou 
remotamente – para interações em tempo real. Quando os estudantes estão em um ambiente remoto, os eventos 
síncronos geralmente são realizados com o uso de ferramentas digitais, como, entre outras, o Google Meets e o Zoom. 
Ferramentas como essas permitem a transmissão de áudio, vídeo e apresentações ao vivo, como aulas ou reuniões ao 
vivo, conversas ao vivo, edição simultânea de documentos e muito mais. A aprendizagem síncrona permite que 
estudantes e professores se envolvam em comunicação, instrução, feedback e esclarecimentos em tempo real.  
 
Você também verá referência às seguintes abreviações: 

Distrito escolar ampliado da cidade de Middletown (ECSDM)  
Levantamento de Inspeção do Prédio (Building Condition Survey – BCS) 
Centros de Controle de Doenças (Centers for Disease Control – CDC)  
Comitê de Educação Especial (Committee on Special Education – CSE)  
Departamento de Saúde (Department of Health – DOH)  
Programa de Educação Individualizada (Individualized Education Program – IEP) 
Estudante multilíngue (Multilingual Learner – MLL)/Aluno aprendiz de língua inglesa (English Language Learner – ELL) 
Departamento de Educação do Estado de Nova York (New York State Education Department – NYSED)  
Equipamento de Proteção Individual (Personal Protective Equipment – EPI)  
Aprendizagem socioemocional (Social-emotional Learning – SEL)  
Estudantes com Deficiência (Students with Disabilities – SWD)  
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Introdução 
 
Acreditamos que nosso distrito escolar é a espinha dorsal da nossa comunidade. Como resultado da                             
pandemia de covid-19, há um entendimento de que a educação atual sofrerá mudanças significativas e de                               
maneiras sem precedentes. Cabe aos líderes educacionais tomar medidas concretas para educar, envolver e                           
capacitar nossa comunidade escolar para restaurar, reconstruir e reafirmar a importância da educação para                           
todos os estudantes. Agora é a hora de todos e cada um de nós demonstrarmos convicção e coragem nas                                     
decisões que tomamos com base em mudanças históricas, não apenas no estado de Nova York, mas em                                 
todo o país.  
 
Desde o fechamento dos nossos edifícios escolares em março, as equipes distritais de planejamento se                             
reúnem várias vezes por semana para tratar de questões relacionadas à pandemia de covid-19. Identificamos                             
preocupações, compartilhamos as melhores práticas e fizemos recomendações para fornecer suporte                     
abrangente a toda a comunidade escolar. Agora é a hora de avançar e abrir caminho para o retorno às                                     
escolas. O caminho a seguir deve se concentrar na criação de ambientes seguros para todos os membros da                                   
nossa comunidade escolar.   
 
Nosso guia de planejamento do retorno fornece orientação clara sobre processos e procedimentos em todas                             
as nossas sete escolas, abordando as diretrizes de saúde, segurança e bem-estar que servem como um                               
roteiro para futuras instâncias de fechamento de escolas. O retorno aos prédios das escolas depende da                               
ciência, incluindo tendências e pontos de dados importantes encontrados nas orientações dos Centros de                           
Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), do Departamento de                               
Saúde do Estado de Nova York (New York State Department of Health – NYSDOH) e do Departamento de                                   
Educação do Estado de Nova York (New York State Education Department – NYSED) , bem como as métricas                                 
do governador para a reabertura das escolas em todo o estado.   
 
O objetivo deste documento de orientação é fornecer um plano para que a comunidade escolar volte a                                 
frequentar os edifícios em um momento em que a ciência da pandemia indicar que esse retorno é seguro,                                   
assim como quando todos os estudantes e educadores se sentirem confortáveis e seguros para retornar. A                               
melhor maneira de planejar isso é identificar soluções nas quais o distrito possa levar estudantes e                               
educadores de volta aos nossos prédios físicos de forma gradual. Além disso, nosso plano descreve sistemas                               
de suporte para fazer a transição de um ambiente totalmente remoto para aulas presenciais. Cada distrito do                                 
estado de Nova York possui circunstâncias locais únicas, fazendo com que o retorno às aulas presenciais seja                                 
uma decisão individual do distrito. Nosso plano de retorno identifica uma abordagem em que nossos desafios                               
e oportunidades únicos são considerados. Sistemas diferentes exigem soluções diferentes. Haverá                     
considerações de calendário, modelos de cronograma e necessidades de pessoal em diferentes níveis.                         
Garantir a saúde e a segurança contínuas de todos os membros da comunidade escolar é de extrema                                 
importância. 
 
As áreas descritas neste plano representam as inúmeras considerações que abordaremos para que possamos                           
voltar a frequentar as escolas com segurança e manter seu funcionamento seguro. É importante observar                             
que o nosso plano mantém um forte foco nas instruções acadêmicas para a melhoria do desempenho dos                                 
estudantes e o combate à perda de aprendizado. A inclusão e as necessidades socioemocionais dos nossos                               
estudantes são prioridades-chave e também são abordadas no nosso plano.  
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Este plano inclui procedimentos a serem seguidos nas escolas listadas abaixo: 

Escola  Código do Sistema de 
Dados Educacionais 
Básicos (Basic 
Educational Data 
System – BEDS) 

Contato principal 

Middletown High School  441000010009  Tracey Sorrentino – tracey.sorrentino@ecsdm.org  

Monhagen Middle  441000010014  Dominick Radogna – dominick.radogna@ecsdm.org 

Twin Towers Middle   441000010010  Camille Adoma – camille.adoma@ecsdm.org  

Maple Hill Elementary  441000010015  Susanne Driscoll  – susanne.driscoll@ecsdm.org  

Presidential Park  441000010018  Susan Short  – susan.short@ecsdm.org  

William A. Carter  441000010006  Kathleen Jensen  – kathleen.jensen@ecsdm.org  

Maple Hill Annex em 
Truman Moon  

441000010015  Susanne Driscoll – susanne.driscoll@ecsdm.org  

 

Reiteramos que a saúde e segurança dos nossos estudantes, nossa equipe e suas famílias é nossa                               
principal prioridade. Desenvolvemos um plano que visa garantir que os estudantes e funcionários se sintam                             
confortáveis e seguros quando retornarem aos campi da escola para a realização de aulas. Conforme                             
mencionado, é possível que precisemos nos mover rapidamente entre as fases de aprendizado ao longo do                               
ano devido a ordens executivas do governador ou a recomendações e orientações de nossas agências                             
parceiras. O nível de infecção, a disseminação do vírus e a resposta à doença na nossa comunidade estarão                                   
na vanguarda da tomada de decisões à medida que voltamos aos campi das escolas para a realização de                                   
aulas presenciais.  

O Médico enfermeiro da escola (School Nurse Practitioner) e o Diretor de segurança (Director of                             
Safety) serão os Coordenadores do distrito em assuntos relacionados à covid-19. Eles servirão como um                             
contato central para escolas e partes interessadas, famílias, funcionários e outros membros da comunidade                           
escolar e garantirão que o distrito esteja em conformidade e seguindo as melhores práticas descritas nas                               
diretrizes estaduais e federais.  

Como todos os planos em desenvolvimento no Estado de Nova York, este documento é fluido e será alterado                                   
conforme necessário, com base nas orientações do estado, dos Centros de Controle de Doenças (Centers for                               
Disease Control – CDC) e do Departamento de Educação do Estado de Nova York (New York State Education                                   
Department – NYSED) e tendo em mente nossos valiosos estudantes, suas famílias, nossos educadores e                             
nossa equipe. Acreditamos firmemente que os serviços descritos neste plano são do interesse de toda a                               
comunidade escolar.    
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Valores e princípios orientadores – Educar. Envolver. Capacitar.  
O desenvolvimento deste plano foi orientado e enraizado nos seguintes princípios orientadores:  

EDUCAR: 

● Educar com segurança – protegemos a saúde, segurança e bem-estar de estudantes, professores,                         
funcionários e da comunidade ao nosso redor.  

● Rigor Acadêmico – oferecemos oportunidades para que todos os estudantes tenham acesso a                         
experiências acadêmicas rigorosas. 

● Equidade educacional – nos esforçamos para construir uma cultura inclusiva, conectando ensino e                         
aprendizado inovadores em todas as disciplinas para garantir que as políticas e práticas atuais não                             
resultem em resultados díspares para populações estudantis tradicionalmente marginalizadas                 
(estudantes afrodescendentes, vivendo na pobreza, recebendo serviços de educação especial, serviços                     
de aprendizado do idioma inglês (ELL) ou jovens sem-teto).  

ENVOLVER:  

● Comunicação forte – promovemos uma comunicação bidirecional forte com nossos parceiros, como                       
famílias, educadores e funcionários, por meio de comunicação frequente em vários idiomas e                         
solicitação de sugestões à medida que os planos são desenvolvidos ao longo do ano.  

● Parcerias – envolvemos estudantes, famílias e representantes da comunidade como parceiros na                       
tomada de decisões e derrubamos ativamente as barreiras sistêmicas, substituindo-as por políticas e                         
práticas que garantem que todos os estudantes tenham acesso às instruções e apoio que precisam                             
para obter sucesso em nossas escolas. 

● Monitoramento – desenvolvemos nosso plano com base no conhecimento atual e as principais                         
suposições sobre o que é possível. Reconhecemos que componentes específicos do nosso plano                         
evoluirão à medida que o ambiente mudar ou que possamos confirmar nossas suposições e nos                             
adaptar adequadamente.  

CAPACITAR:  

● Bem-estar social e emocional – durante a tomada de decisões, levamos em consideração os desafios                             
à segurança física, bem-estar socioemocional e às necessidades de saúde mental de nossos                         
estudantes em decorrência do fechamento da escola. Continuaremos a trabalhar para criar uma                         
experiência distinta, centrada no sucesso e no bem-estar de toda a comunidade escolar.  

● Apoio à diversidade – damos as boas-vindas e inspiramos mentes curiosas de todas as origens.                             
Daremos atenção e special às metas de diversidade, equidade e inclusão. O acesso e suporte                           
específicos necessários para um estudante ou grupo podem ser diferentes dos outros. Todos os                           
componentes deste plano serão revisados através de uma lente inclusiva. 

● Acesso equitativo – enfatizamos a equidade, o acesso e o apoio à medida que nos recuperamos                               
dessa perturbação histórica da saúde ao nosso sistema educacional.    
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Agradecimentos  
O superintendente Richard Del Moro reuniu representantes de vários grupos de partes interessadas em todo 
o distrito para pensar em como planejar o ano letivo de 2020–2021. Ele encarregou o grupo responsivo de 
trabalho para o planejamento do retorno de colocar a saúde e a segurança de nossos estudantes, 
educadores e famílias em primeiro lugar, priorizando as necessidades socioemocionais e acadêmicas dos 
estudantes mais desproporcionalmente afetados pela pandemia e o cenário resultante de educação remota 
(fora do campus). Para ajudar a informar nosso planejamento do retorno foram envolvidas partes 
interessadas do distrito, incluindo administradores, professores, funcionários, pais/responsáveis /cuidadores 
de estudantes, funcionários do departamento de saúde local e prestadores de serviços de saúde, sindicatos 
de funcionários e grupos comunitários. Os esforços de envolvimento incluíram pesquisas on-line, audiências 
públicas virtuais, reuniões de subcomissões, reuniões do Conselho de Educação e conversas individuais. Os 
comitês apresentaram sugestões significativas, recomendações importantes e vontade de colaborar com um 
senso de propósito unificado, apoiando toda a comunidade escolar.   
 
O grupo distrital de trabalho para o planejamento do retorno organizou o planejamento nos seguintes 
comitês:  

● Matérias  
○ Aulas 
○ Operações acadêmicas  

 
● Apoio à comunidade escolar  

○ Aprendizagem socioemocional  
○ ENL, bilíngue e idiomas do mundo  
○ Educação especial  
○ Serviços de alimentação e nutrição  

 
● Operações  

○ Saúde, segurança e proteção  
○ Instalações  
○ Transporte e mobilidade estudantil  
○ Orçamento 
○ Tecnologia  

 
Os comitês dedicaram inúmeras horas à criação do plano e continuarão a dedicar todo o tempo e energia 
necessários para que ele ganhe vida nas próximas semanas. O distrito está comprometido em apoiar o 
trabalho necessário à recuperação e abertura do caminho para o retorno. Vamos educar, envolver e 
capacitar  nossa comunidade de aprendizado. Este guia de planejamento e os recursos nele contidos 
apoiarão o trabalho regulamentado e complexo associado à preparação para o ano letivo de 2020–2021 de 
forma responsável, com compaixão e alinhada às ciências da saúde pública, e de uma maneira em que 
possamos abordar rigorosamente as questões socioemocionais dos estudantes, bem como acelerar o 
aprendizado e reduzir lacunas de oportunidade. 
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Exemplos de sucesso: Março e junho de 2020 

 
Durante o período de aprendizagem remota, nosso distrito se orgulha de ter apoiado nossa comunidade com:  
 
Recursos para as famílias:  

● 30.000 livros didáticos de acordo com a etapa de aprendizado e material de apoio para o aprendizado de 
matemática fornecidos às famílias  

● Acesso ao Remote Learning HUB, um recurso online no qual estudantes, famílias e educadores podem ver 
tutoriais sob demanda, agendar atendimento para suporte técnico, obter acesso a informações sobre 
provedores de conteúdo digital, se envolver com conteúdo digital para acelerar o aprendizado e baixar cópias 
digitais dos pacotes acadêmicos impressos fornecidos aos estudantes das séries K-6.  

 
Academia de curso de inverno: 

● Intervenção e abordagem colaborativa para o ensino e aprendizagem, ajudando 14 estudantes que corriam o 
risco de não atender aos requisitos de graduação a atender/exceder os requisitos, tornando-os elegíveis para se 
formar em junho de 2020.  

 
Ação e envolvimento significativos:  

● Envolvimento das partes interessadas em todos os grupos, utilizando serviços de apoio, voluntários da 
comunidade e educadores.   

 
Redução da distância digital:  

● Todos os estudantes do K-12 em posse de um dispositivo fornecido pelo distrito  
● Troca de dispositivos sem contato e tutoriais em vídeo sob demanda  

 
Refeições nutritivas:  

● Fornecimento de 414.000 refeições a estudantes menores de 18 anos na nossa comunidade  
● Ampla colaboração e apoio da comunidade com a distribuição de refeições 
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Plano de comunicação  

Nosso processo e estratégias para avançar com segurança  

O distrito continua comprometido em comunicar todos os elementos deste plano de reabertura aos 
estudantes, pais/responsáveis /encarregados pela educação dos estudantes, funcionários, visitantes e nossa 
comunidade escolar em geral. O acesso ao plano está disponível para todas as partes interessadas por meio 
do site do distrito em http://www.middletowncityschools.org/return  e será atualizado durante todo o ano 
letivo, conforme necessário, para responder às circunstâncias locais.  

Como parte do planejamento para o ano acadêmico 2020–2021, o distrito desenvolveu um plano para 
comunicar todas as informações necessárias aos funcionários do distrito, estudantes, 
pais/responsáveis /cuidadores de estudantes, visitantes, e parceiros e fornecedores de educação. O distrito 
usará os meios de comunicação existentes, incluindo reuniões da Diretoria de Educação, o site do distrito, o 
Facebook e outros, bem como oportunidades apropriadas de sinalização e treinamento para apoiar a 
disseminação de mensagens consistentes sobre novos protocolos e procedimentos, expectativas e requisitos 
relacionados às operações da escola durante toda a pandemia.  

Nossas metas de comunicação 
● Incentivar todos os estudantes, professores, funcionários e visitantes por meio de comunicação verbal 

e escrita (por exemplo, sinalização) a aderir às orientações do NYSED, CDC e DOH a respeito do uso 
de máscaras apropriadas (por exemplo, máscaras cobrindo o nariz e a boca), quando o distanciamento 
social não puder ser mantido. 

 
● Fornecer atualizações regulares sobre saúde e segurança, cronogramas e todas as outras informações 

sobre as quais professores, funcionários e famílias devem estar cientes. 
 

● Utilizar uma variedade de plataformas, incluindo e-mail, telefonemas, mensagens de texto, mídias 
sociais, publicações em sites distritais e audiências públicas virtuais, conforme necessário, para 
garantir que as mensagens sejam claras, consistentes e totalmente comunicadas. 
 

● Comunicar informações a pais/cuidadores com proficiência limitada em inglês em um idioma que eles 
compreendam. 
 

● Reduzir a lacuna do acesso digital, fornecendo informações sobre como as famílias podem acessar a 
tecnologia e receber suporte técnico para ajudar na utilização e manutenção do equipamento. 
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Linha do tempo e métricas para decisões sobre o planejamento do retorno 

 

 
As métricas para determinar o retorno às aulas presenciais dependem da capacidade de um distrito/escola 
de implementar as orientações do NYSDOH e do NYSED sobre práticas de distanciamento social (2 metros) 
enquanto dentro das instalações da escola e nas dependências da escola (incluindo estudantes, professores e 
funcionários).   
 
Métricas para determinar a consideração de retorno: 

● A taxa média diária de infecção do vírus é de 5% ou menos. Em cerca de 14 dias, escolas em regiões 
identificadas poderão reabrir seus edifícios físicos para aulas presenciais com distanciamento 
social. 

 
Métricas para determinar o fechamento obrigatório:  

● A taxa média diária de infecção do vírus é de 9% ou mais. Usando uma média de 7 dias, após 1º de 
agosto, as escolas nas regiões identificadas devem ser fechadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Richard Del Moro, Superintendente de escolas 
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Visão geral do nosso plano de retorno 

Três cenários para a volta às aulas 
Em alinhamento com as orientações do Departamento de Educação do Estado de Nova York, 
desenvolvemos nosso planejamento contemplando três cenários de retorno às aulas.   
Para nos prepararmos para o ano letivo de 2020–2021, estamos: 

● Desenvolvendo três cenários em que a saúde, a segurança e o bem-estar de todas as partes 
interessadas estão na vanguarda  do planejamento.  

● Estabelecendo planos para reconhecer a necessidade de transições rápidas entre as aprendizagens 
presencial e remota contínua, que podem ser necessárias com base em decisões da autoridade de 
saúde e/ou decisões distritais. 

● Revendo o calendário escolar, a fim de criar uma abordagem mais flexível, com algumas 
considerações sobre possíveis mudanças na abordagem do fechamento emergencial de escolas no 
curto prazo e a necessidade de mudar rapidamente de ambiente de aprendizado.  

● Construindo  um modelo de aprendizagem remota contínuo mais rigoroso, responsivo e 
sustentável que possibilitará o aprendizado academicamente rico em ambiente remoto.  
 

Devido à variedade de dados conhecidos e desconhecidos e à contínua incerteza, existem inúmeras 
realidades nas quais o distrito pode basear seus planos para a reabertura e as operações do ano letivo de 
2020–2021. Abaixo, simplificamos essa incerteza destacando três conceitos de reabertura, que vão desde a 
educação presencial na escola até a aprendizagem remota contínua e aprimorada fora do campus. Elas visam 
orientar toda a nossa comunidade escolar quanto a cenários diferentes e igualmente importantes, revelando 
como este ano será diferente de um ano letivo típico, enquanto identificam o que pode ser necessário mudar 
para acomodar novas necessidades. 
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Elementos do cenário e ações do subcomitê  
Todos os cenários para o planejamento do retorno incluem os elementos descritos no gráfico abaixo. Dentro de cada 
elemento, os subcomitês se envolvem regularmente na criação de ações para garantir o cumprimento das metas de 
reabertura descritas. 

 

Matérias  Apoio à comunidade 
escolar 

Operações 

Objetivo:  Apoiamos o aprendizado 
aprofundado dos estudantes sobre 
conteúdo e competências importantes. 

Objetivo:  Valorizamos toda a 
comunidade escolar e apoiamos o 
bem-estar de nossas partes 
interessadas. 

Objetivo:  Organizamos nosso 
pessoal, tempo e recursos para 
um retorno bem-sucedido. 

 
 

Aulas 
● Priorize aulas síncronas em tempo real em 

um ambiente de aprendizagem remota 
● Abordando a perda de aprendizado e as 

oportunidades de aceleração por meio de 
revisão e do aprimoramento do currículo 

● Modelos flexíveis de aulas para lidar com 
os três cenários 

● Organize recursos para abordar a 
variabilidade de habilidades acadêmicas 

● Envolvimento do estudante 
● Disciplinas principais e especiais 
● Distanciamento social e atividades 

extracurriculares/atletismo 
● Expectativas explícitas para aulas em 

todos os cenários  
● Expectativas explícitas para a 

aprendizagem em ambiente remoto  
● Apoie e se comunique de forma proativa 

com as famílias  
● Abordagem personalizada das práticas 

instrucionais em todos os cenários 
● Desenvolvimento de um plano de 

avaliação responsivo para lidar com a 
perda de aprendizado e oportunidades de 
aceleração 

● Ênfase na inclusão do aprendizado 
socioemocional durante a aula para 
estudantes do K-12 

● Distribuição de recursos aos estudantes 
para aprendizado em casa (livros didáticos 
de acordo com a etapa de aprendizado, 
material de apoio para o aprendizado de 
matemática etc.)  

 
Operações acadêmicas  

● Registros/Software de administração 
escolar 

● Cronograma mestre 
● Comparecimento e matrícula 
● Recursos curriculares  
● Contratação, integração e realocação 
● Desenvolvimento profissional e 

treinamentos obrigatórios para atender 
aos regulamentos/orientações 

● Avaliação de funcionários 
● Revisão de políticas 

Estudantes com Deficiência (SWD)  
Estudantes aprendizes da língua inglesa (ELL) 
Estudantes multilíngues (MLL) 

● Atendimento aos requisitos do plano 
IEP e 504 para estudantes 

● Atendimento às necessidades 
educacionais CRPart-154 dos estudantes 
ELL/MLL  

● Suporte aos estudantes em um 
ambiente remoto com serviços de 
programação e instrução 

● Abordagem da perda de aprendizado e 
de oportunidades de aceleração 

● Modificação do currículo – identificação 
de suportes/plataformas 

● Envolvimento e relacionamento com as 
famílias – comunicação regular e pontos 
de contato direto (usando um módulo 
remoto, se necessário)  

 
Aprendizagem socioemocional (SEL) 

● Suporte à saúde mental 
● Suporte à família quanto ao aprendizado 

e necessidades socioemocionais 
● Envolvimento e relacionamento com as 

famílias – comunicação regular e pontos 
de contato direto (usando um módulo 
remoto, se necessário)  

● Aprimoramentos curriculares para 
incluir autoconsciência, autogestão, 
consciência social, habilidades de 
relacionamento e tomada de decisão 
responsável 

● Bem-estar da equipe e oportunidades 
regulares de autocuidado  

● Construção e manutenção de cultura 
 
Serviços de alimentação e nutrição 

● Necessidades nutricionais dos 
estudantes 

● Distribuição responsiva de refeições 
(hora/local) 

Instalações 
● Saneamento das instalações 
● Espaço para distanciamento social 
● Modificação das instalações 

existentes 
 

Saúde, segurança e proteção  
● Proteção da equipe de operações 
● Treinamento de segurança 
● Procedimentos de saúde e 

segurança 
● Necessidades e considerações 

médicas 
 

Despesas 
● Recursos de capital humano, 

recursos físicos e orçamento 
● Funcionários 

 
Tecnologia 

● Suporte tecnológico para 
educadores, estudantes e famílias 

● Acesso a ferramentas de 
aprendizagem remota (Zoom, 
Google classroom etc.) 

● Acesso equitativo a dispositivos e 
conectividade de alta largura de 
banda 

 
Transporte 

● Mobilidade e transporte de 
estudantes 

● Transporte de refeições 
● Sanitização de veículos  
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Envolvimento das partes interessadas: um plano, muitas vozes  
Nosso distrito estabeleceu um caminho para se envolver de maneira significativa com as principais partes 

interessadas e incorporar suas contribuições ao nosso plano. 
Seguimos firmes na nossa decisão de continuar 
compartilhando o progresso regularmente e obter 
informações da nossa comunidade à medida que o nosso 
plano de retorno é implementado. Estamos preparados para 
mudanças rápidas e continuaremos solicitando informações 
sobre como servir nossos estudantes da maneira mais 
segura possível. O feedback permite que nossas equipes 

virtualmente visitem salas de aula, residências e locais da comunidade, conheçam diferentes perspectivas, 
destacando as diversas necessidades das nossas partes interessadas, e criem um senso de compromisso com 
o suporte à implementação sustentável do nosso plano.  
 

Foco da audiência pública    Data/Hora  Nº de participantes 

Funcionários do setor pedagógico   22 de julho, das 12h00 às 13h00  300 

Comunidade   22 de julho, das 18h00 às 19h00  200  

Funcionários de outras áreas (não-pedagógicas)   24 de julho, das 15h45 às 4h45  120 

Estudantes   27 de julho, das 16h00 às 17h00   300  
 
Pergunta da Pesquisa com a comunidade: Se nossas escolas forem autorizadas, de acordo com as 
orientações aplicáveis para o retorno dos estudantes às aulas presenciais em setembro de 2020, você enviará 
seu(s) filho(s) para a escola? Observe que as escolas seguirão as diretrizes de saúde e segurança aplicáveis 
(ou seja, máscaras, protocolos de limpeza e distanciamento social).   
 

*O gráfico abaixo se refere à Pesquisa com a comunidade realizada em julho de 2020  
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* As citações incluídas abaixo foram selecionadas com base nas tendências apresentadas pelos 620 
participantes das audiências públicas e em mais de 2.000 respostas às pesquisas.  
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Abordagem gradual para o nosso retorno seguro   
 

Nossa prioridade durante todo o planejamento e à medida que avançamos para o ano letivo 2020–2021 é 
oferecer aos estudantes o máximo de tempo possível com seus educadores, de maneira consistente com os 
padrões de saúde, segurança e bem-estar. Com base nas tendências coletadas das principais partes 
interessadas em pesquisas e audiências públicas virtuais, sessões de trabalho com o Conselho de Educação e 
cada um dos nossos subcomitês, além das orientações divulgadas pelo NYSED e o DOH estabelecendo 
requerimentos físicos de distanciamento, empregaremos 
uma abordagem gradual para retornarmos fisicamente 
às aulas presenciais no próximo outono. Uma 
abordagem gradual  significa que consideraremos 
cuidadosamente as condições atuais e as 
recomendações oficiais de saúde antes de trazer de 
volta um pequeno subconjunto de toda a população 
escolar de cada vez. As decisões sobre o início e 
encerramento das fases serão tomadas pelo 
Superintendente de escolas e levarão em consideração as orientações e condições de saúde. Forneceremos 
instruções contínuas de alta qualidade por meio de uma experiência de aprendizagem remota para todos os 
estudantes. Identificamos os alunos mais jovens e estudantes com deficiência como uma prioridade para o 
retorno aos serviços presenciais.   

Visão geral das fases  
No momento, estamos planejando uma abordagem em seis fases, com cada fase subsequente trazendo de 
volta um pequeno subconjunto da nossa população com base naqueles que as pesquisas e diretrizes do CDC 
afirmam obter maior benefício com as aulas presenciais. 
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*Tenha acesso a mais detalhes sobre a abordagem gradual nas páginas a seguir para saber mais sobre os programas 
especiais   
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Esboço da abordagem gradual  

Fase 0 

Semana de:  Estudantes – no campus   Estudantes – aprendizagem remota em casa  

7 a 11 de setembro 
7 de setembro – não 
haverá aula 
14 a 18 de setembro 
21 a 25 de setembro 
28 de setembro a 2 
de outubro 
28 de setembro – 
não haverá aula  

Nenhum estudante terá aulas no campus durante o mês 
de setembro  
 

Todos os estudantes das séries K-12 
 

 
 
 

Fase 1 
Semana de:  Estudantes – no campus   Estudantes – aprendizagem remota em casa  

5 a 9 de outubro 
12 a 16 de outubro 
 
12 de outubro – não 
haverá aula  

 

Série  Programa 

K  Todos os estudantes, incluindo SWD, ELL/MLL e 
504 

K-5  6:1+1 e 12:1+3 (42 estudantes) 

6-8  8:1+1 e 12:1+3 (24 estudantes) 

9-12  12:1+3 (15 estudantes) 
 

Séries 1-12  
Exceção: programas prioritários de educação especial 
de alta necessidade que ofereçam suporte a déficits 
cognitivos significativos, deficiências múltiplas e 
necessidades socioemocionais significativas serão 
ministrados no campus. 

 
 

Fase 2  

Semana de:  Estudantes – no campus   Estudantes – aprendizagem remota em casa  

19 a 23 de outubro 
 

Série/ 
Fase 

Programa  

Toda a Fase 1 (consulte o gráfico da Fase 1 acima) 

1  Todos os estudantes, incluindo SWD, ELL/MLL e 504 

K-8  12:1+2 (45 estudantes) 

K-5  12:1+1 (34 estudantes) 

6-8  12:1+1 (39 estudantes) 

9-12  12:1+1 (78 estudantes) 
 

Séries 2-12  
Exceção: programas prioritários de educação 
especial de alta necessidade que ofereçam suporte a 
déficits cognitivos significativos, deficiências 
múltiplas e necessidades socioemocionais 
significativas serão ministrados no campus. 
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Fase 3 

Semana de:  Estudantes – no campus   Estudantes – aprendizagem remota em casa  

26 a 30 de outubro   

Série/ 
Fase 

Programa 

Toda a Fase 2 (consulte o gráfico da Fase 2 acima) 

2   Todos os estudantes, incluindo SWD, ELL/MLL e 504 

3-5  15:1 (63 estudantes) 

6-8  15:1 (93 estudantes) 

9-12  15:1 (186 estudantes) 

 

Séries 3-12  
Exceção: programas prioritários de educação 
especial de alta necessidade que ofereçam suporte a 
déficits cognitivos significativos, deficiências 
múltiplas e necessidades socioemocionais 
significativas serão ministrados no campus. 
 
 

 

Fase 4 

Semana de:  Estudantes – no campus   Estudantes – aprendizagem remota em casa  

2 a 6 de novembro 
9 a 13 de novembro 

 

Série/ 
Fase 

Programa 

Toda a Fase 3 (consulte o gráfico da Fase 3 acima) 

3  Todos os estudantes, incluindo SWD, ELL/MLL e 504 

6-12  Serviços de suporte em camadas – aconselhamento 
e intervenção 

 

Séries 4-12  

 

Fase 5 

Semana de:  Estudantes – no campus   Estudantes – aprendizagem remota em casa  

16 a 20 de novembro 
23 a 27 de novembro  

 

Série/ 
Fase 

Programa 

Toda a Fase 4 (consulte o gráfico da Fase 4 acima) 

4  Todos os estudantes, incluindo SWD, ELL/MLL e 
504 

6-12  Serviços de suporte em camadas – 
aconselhamento e intervenção 

 

Séries 5-12  
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Fase 6 

Semana de:  Estudantes – no campus   Estudantes – aprendizagem remota em casa  

30 de novembro a 4 
de dezembro 

 

Série/ 
Fase 

Programa 

Toda a Fase 5 (consulte o gráfico da Fase 5 acima) 

5  Todos os estudantes, incluindo SWD, ELL/MLL e 
504 

6-12  Serviços de suporte em camadas – 
aconselhamento e intervenção 

 

Séries 6-12  

 

Fases futuras – Retorno dos estudantes nas séries 6 a 12   

O planejamento para o retorno dos estudantes das séries 6 a 12 continuará sendo uma fase a ser decidida. Os estudantes 
do ensino médio adicionaram riscos à contaminação cruzada devido à natureza do cronograma da escola secundária. 
Levaremos os estudantes do ensino médio de volta aos campi para aulas presenciais se as métricas da covid-19 
continuarem a se estabilizar e/ou melhorar. No início de dezembro, determinaremos se as condições permitirão ao distrito trazer 
os estudantes das séries 6 a 12 de volta à escola na totalidade ou por meio de uma abordagem gradual contínua em dezembro e/ou 
no semestre da primavera.   

Mudanças de fases  
Tão importante quanto determinar quais grupos de estudantes terão aulas presenciais durante cada fase é 
determinar como a liderança distrital determinará se Middletown está pronta para passar de uma fase para a 
seguinte. Nossa prioridade número um é a segurança dos nossos estudantes e funcionários e, cada vez que trazemos 
de volta um novo grupo de estudantes, aumentamos as necessidades de transporte, instalações e pessoal. 
 
Saberemos que estamos prontos para começar a trazer os estudantes de volta e passar de fase para fase quando: 
 

● Estivermos implementando consistentemente as orientações do NYSDOH e do NYSED sobre distanciamento 
físico, higiene, práticas de limpeza e outras precauções de saúde pública, de acordo com avaliação formal 

● Os dados indicarem que podemos atender às necessidades de pessoal para essa fase por meio de funcionários 
substitutos e de serviços contratados em período integral ou meio período 

● Os dados indicarem que possuímos equipamentos de proteção individual (EPI), máscaras, materiais de limpeza e 
outros recursos necessários para avançar para essa fase 

● A mudança para a nova fase não violar os regulamentos do Estado de Nova York sobre o uso de máscaras, 
distanciamento físico ou capacidade máxima da instalação 

● O nível atual de transmissão dentro da comunidade sugerir que será seguro fazê-lo 
 

Esperamos sinceramente que as condições nos permitam migrar para um aprendizado 100% presencial no campus 
para o maior número de estudantes possível, o mais rápido possível. A equipe distrital se reunirá regularmente para 
revisar os dados mencionados e determinar se precisamos avançar mais lentamente ou mais rapidamente pelas 
fases. Conforme demonstrado nos gráficos, nosso plano atual é que a maioria dos estudantes das séries 6 a 12 
permaneçam no regime de ensino remoto até, pelo menos, 4 de dezembro. Haverá serviços presenciais fornecidos 
para aconselhamento e intervenção para as séries 6 a 12 a partir da Fase 4. Consulte a página 21 para obter mais 
informações sobre a instrução fornecida a todos os estudantes ao longo das fases. 
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Matérias 

Ensino e aprendizagem 
No centro do nosso plano 
está a necessidade de uma 
aprendizagem remota 
eficaz, rigorosa e 
compassiva. Reconhecemos 
que esta primavera foi um 
desafio para todas as partes 
interessadas, porque fomos 
empurrados de repente para 
uma experiência de 
aprendizagem remota. No 
entanto, dedicamos muito 
tempo neste verão a revisar 
as lições aprendidas, nos 
envolver com as partes 
interessadas, preparar o 
desenvolvimento 
profissional da equipe e 
considerar maneiras de 
oferecer apoio às famílias e 
estudantes com o início da 
aprendizagem remota neste 
outono.  
 
Nossos planos de 
aprendizagem remota para 
o ensino elementar, primário 
e secundário incluem 
oportunidades para a 
instrução síncrona (em 
tempo real) e assíncrona, 
bem como oportunidades 
de intervenção e aceleração 
por meio de suporte a 
grupos reduzidos. Os 
cronogramas permitirão 
uma fácil transição entre o 
aprendizado presencial e 
remoto. Dentro de cada 
modelo, avaliaremos as 
lacunas de aprendizado e 
abordaremos a facilidade de 
uso em relação à 
implementação da 
plataforma digital. 
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Cada um dos escopos e sequências do nosso currículo é ancorado nos Padrões de Aprendizagem do Estado 
de Nova York. Nossos documentos de escopo e sequência são uma lista abrangente de habilidades, 
estratégias e conceitos de que os estudantes precisam para demonstrar proficiência na área de conteúdo. 
Organizamos equipes curriculares, incluindo administradores e professores, para revisar cuidadosamente 
cada documento curricular com o objetivo de identificar áreas para aceleração e remediação. Antecipando a 
mudança para vários modelos ao longo do ano letivo de 2020–2021, criamos estratégias e recursos 
selecionados de forma colaborativa para oferecer suporte ao modelo presencial, remoto ou híbrido.  
 
Grande parte do tempo dedicado à instrução dos alunos do nível secundário é dedicada à aprendizagem 
síncrona (em tempo real), em que o professor irá interagir todos os dias com todos os seus estudantes. Os 
cronogramas para a aprendizagem remota no ensino fundamental incluem tempo de instrução síncrona 
todos os dias para as disciplinas principais, bem como tempo embutido com grupos reduzidos, para que os 
professores se reúnam com os estudantes em um formato 1:1 ou de grupo reduzido para instrução, 
intervenção, aceleração e esclarecimento. 
 
Oferecemos a todos os estudantes acesso igual à instrução em cada cenário, bem como dispositivos para 
serem utilizados em todos os três cenários. No nível fundamental, o tempo para grupos reduzidos é incluído 
na programação diária para permitir que o professor adapte a instrução às necessidades específicas do 
estudante, incluindo preenchimento de lacunas e avaliação e feedback 1:1. O modelo para o nível secundário 
também permite o suporte ao aluno de várias maneiras. Os professores fornecerão apoio a grupos reduzidos 
em suas instruções diárias. Além disso, os estudantes terão a oportunidade de receber apoio com intervenção 
e/ou aceleração por meio de sessões agendadas com os professores.   

Para obter informações relacionadas ao ensino e aprendizagem em programas de educação especial e de 
carreira e educação técnica Orange-Ulster BOCES (OUBOCES), consulte o site OUBOCES. 
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EXEMPLO de programação para a aprendizagem remota de estudantes do jardim 
de infância (K-5) 
Lembre-se de que: A programação incluída abaixo é destinada apenas para fins de demonstração.  Os estudantes 
podem estudar matérias em horários alternados, dependendo do nível, da série e do professor.  
 

Horário  Cronograma 

8h00 – 8h15  Preparação: Os estudantes tomam o café da manhã enquanto os professores 
fazem verificações rápidas, registram a presença e solucionam quaisquer 
problemas técnicos 

8h15 – 8h40  Aprendizagem socioemocional: Os professores conduzem atividades 
destinadas ao desenvolvimento da cultura da classe e apoio ao 
desenvolvimento individual de práticas socioemocionais pelo estudante. 

8h40 – 8h45  Transição 

8h45 – 9h15  Artes da linguagem/Língua inglesa 

9h15 – 9h25  Pausa para descanso e transição 

9h25 – 9h55  Matemática 

9h55 – 10h05  Pausa para descanso e transição 

10h05 – 10h35  Estudos Sociais ou Ciências 

10h35 – 11h20  Almoço 

11h20 – 14h45  Horário flexível: Os estudantes trabalham de forma independente, em grupos 
ou 1:1 com o professor para promover a aceleração ou apoio à perda de 
aprendizagem, ou com professores especiais (arte, música, biblioteca e EF). 

14h45 – 15h30  Fim das atividades educacionais para os estudantes – feedback e checkout 
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EXEMPLO de programação para a aprendizagem remota de estudantes do ensino 
fundamental (6-8) 
 

Horário  Cronograma diário A1/B1  Cronograma diário B1/B2 

8h00 – 9h15  1º período  5º período 

9h15 – 9h20  Transição  Transição 

9h20 – 10h35  2º período  6º período 

10h35 – 10h40  Transição  Transição 

10h40 – 11h55  3º período  7º período 

11h55 – 12h42  Almoço  Almoço 

12h42 – 12h47  Transição  Transição 

12h45 – 14h02  4º período  8º período 

14h02 – 15h00  Suporte ao aluno  Suporte ao aluno 
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EXEMPLO de programação para a aprendizagem remota de estudantes do ensino 
médio (9-12) 
 

Horário  Cronograma diário X/Y  Cronograma diário X2/Y2 

8h00 – 8h50  1º período  6º período 

8h50 – 9h00  Transição  Transição 

9h00 – 9h50  2º período  7º período 

9h50 – 10h00  Transição  Transição 

10h00 – 10h50  3º período  8º período 

10h50 – 11h00  Transição  Transição 

11h00 – 11h50  4º período  9º período: 

11h50 – 12h00  Transição  Transição 

12h00 – 12h50  5º período  Suporte acadêmico 

12h50 – 13h30  Almoço  Almoço 
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Comparecimento e absenteísmo crônico: participe das aulas hoje, tenha sucesso 
amanhã! 
Comparecimento e relatório de presença 
Os relatórios de presença diária são um requisito fundamental a cada um dos cenários. Comunicaremos as 
políticas e procedimentos de frequência às famílias e estudantes no início do ano letivo e continuaremos a nos 
comunicar ao longo do ano para destacar a importância ou tomar nota de quaisquer mudanças e/ou ajustes nas 
expectativas. A comunicação incluirá cartas/boletins informativos para os pais, pontos de contato virtuais, visitas 
domiciliares, ligações automáticas, e-mails, mensagens de texto e mídias sociais. Os professores registrarão a 
frequência diária no nosso sistema de gerenciamento de estudantes com base no contato e envolvimento 
esperados do estudante a cada dia. Relatórios diários serão gerados para identificar os estudantes ausentes e/ou 
que apresentem absenteísmo crônico. O contato com as famílias será realizado diariamente para apurar os 
motivos das faltas e necessidades ou barreiras que o estudante possa ter para participar das aulas diárias.  Este 
ano, mais do que nunca, apoiaremos nossos estudantes e famílias com a presença, o envolvimento e o sentimento 
de apoio. Enfatizaremos que uma relação forte e de confiança entre estudantes, famílias, professores e 
funcionários da escola terá um impacto significativo na capacidade futura dos estudantes de alcançar o sucesso. 
Estabelecer e manter uma comunicação regular com as famílias e recebê-las como parceiros na nossa 
comunidade escolar criará cenários onde os estudantes se sentirão apoiados em casa e na escola.  

 

Absenteísmo crônico 
Embora não haja uma abordagem única para lidar com o absenteísmo crônico, temos o compromisso de fornecer 
intervenções para prevenir e lidar com o absenteísmo crônico relacionado a questões de saúde física e mental. 
Reconhecemos que muitos fatores influenciarão a frequência dos estudantes e ela poderá ser fortemente afetada 
pelos modelos de ensino fornecidos: presencial, híbrido e remoto.  Abordamos o absenteísmo crônico usando as 
seguintes estratégias e suportes:   

Cultivo de uma cultura de presença nas aulas 
● Comunicação clara e compassiva da política de frequência e as expectativas de participação com base no 

modelo de ensino às famílias e estudantes.  
● Engajamento de todas as partes interessadas em uma compreensão aprofundada da importância da 

frequência para toda a comunidade escolar por meio de conversas colaborativas, pesquisas, análise de 
dados internos e envolvimento da comunidade.  

● Utilização do Infinite Campus (IC) para o rastreamento da frequência diária, atrasos e envolvimento do 
estudante – a utilização do software de administração escolar salva os dados em um local central e seguro.   

● Uso de pontos de dados de frequência para a visualização rápida dos impactos sobre o desempenho 
acadêmico dos estudantes.  

 
Identificação e intervenção precoce 

● Cada escola monitora regularmente os dados de frequência e se comunica com os pais sobre os 
problemas que surgem. 

● Uso de dados para identificar quais estudantes estão em risco, para que seja possível intervir antes que 
ausências isoladas se tornem absenteísmo crônico. 

● Estabelecimento de planos de intervenção: ligações para os pais, visitas domiciliares, aconselhamento, 
modificações nas instruções, envolvimento de parceiros da comunidade etc.  

 
Criação de uma cultura escolar mais positiva e enfoque no ensino envolvente 

● Avaliação e abordagem do envolvimento do estudante na aprendizagem  
● Fornecimento de vários níveis de apoio aos professores e líderes escolares para ajudar os estudantes a se 

manterem mais engajados e a agirem positivamente. 
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● Auxílio para que os estudantes atinjam um desenvolvimento de caráter social e emocional positivo, ao 

mesmo tempo em que reforcem os comportamentos que constituem a cultura escolar ideal. 
● Uso de incentivos e recompensas com base em metas para motivar a frequência e comportamentos 

positivos dos estudantes, quando apropriado à idade. 

Ações de apoio acadêmico 

Distrito  Escola 
● Projeta todas as mudanças necessárias sobre como planejamos, instruímos e 

avaliamos o aprendizado dos estudantes  
● O distrito deve priorizar e implementar várias maneiras de se envolver com 

as famílias cujos filhos estão mais distantes das oportunidades educacionais. 
Encontra maneiras de continuar a conversa ao longo do ano para garantir 
que as necessidades dos estudantes e da família sejam atendidas em 
qualquer ambiente de aprendizagem. 

● Projeta programações de aulas para cenários de aprendizagem híbrida e 
remota. 

● Desenvolve um plano para o início do ano letivo, incluindo o estabelecimento 
de protocolos e rotinas, expectativas de aprendizagem e conexões regulares 
dos estudantes com os professores 

● Utiliza as equipes de redação curricular para realizar um mergulho profundo 
no escopo e na sequência com o objetivo de identificar lacunas de 
habilidades a cada encerramento de período e descobrir como podemos não 
apenas reduzir as lacunas, mas também acelerar o aprendizado  

● Utiliza equipes de redação curricular para lidar com áreas de reformulação 
dentro do escopo atual e documentos de sequência para lidar com a perda 
de aprendizagem.  Destaca a necessidade de recursos visuais e de impressão 
abundantes, que podem ser utilizados em ambiente pessoal ou remoto, 
incorporando aprendizagem social e emocional (SEL) e práticas 
culturalmente responsivas para apoiar os estudantes tanto virtualmente 
quanto pessoalmente.  

● Utiliza equipes de redação curricular para destacar as áreas onde o currículo 
precisa de ajustes para refletir a história e cultura de estudantes de todas as 
origens 

● Considera a realização de modificações do conteúdo de aulas não essenciais 
para atender aos requisitos de distanciamento social 

● Determina como e quais avaliações serão utilizadas em um ambiente de 
aprendizagem remota.  

● Considera implicações potenciais para o processo de avaliação de 
professores (APPR) em todos os três cenários. 

● Revê práticas de classificação (notas)  
● Revê a política de atendimento, redesenhando os componentes necessários 

para atender aos requisitos das diretrizes do NYSED  
● Planeja o desenvolvimento e implementação de uma caixa de ferramentas 

de aprendizagem remota para professores, estudantes e famílias.   
● Busca recursos para a aquisição de kits para auxiliar o aprendizado do aluno 

em casa  
● Desenvolve recursos para apoiar o gerenciamento de alunos (por meio do IC) 

participantes de backpack programs (programas de fornecimento de 
alimento aos alunos) 

● Fornece desenvolvimento profissional e orientação 
para educadores ministrando aulas em ambiente 
remoto: melhores práticas para aprendizagem 
remota, mudanças nos horários, atualizações 
curriculares 

● Repensa cronogramas especiais e diretrizes para a 
implementação de programações especiais 

● Cria oportunidades de desenvolvimento 
profissional em torno de modificações de escopo e 
sequência e implementação de avaliação para 
determinar a perda de aprendizagem 

● Planeja a uniformidade e o uso de ferramentas 
digitais fundamentais (por exemplo, Google 
Classroom, Google Meet) para aumentar o 
envolvimento dos estudantes com as matérias 

● Planeja atividades extracurriculares potenciais que 
podem ser realizadas com distanciamento social 
para aumentar/promover o envolvimento e o 
bem-estar social e emocional 

● Planeja a orientação de estudantes e famílias 
quanto às expectativas de aprendizagem remota 

● Cria documentação de classificação para o ensino 
fundamental, primário e secundário (para 
professores e famílias)  
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Operações 

 

Saúde e segurança  
A saúde e segurança dos nossos estudantes, nossa equipe e suas famílias é nossa principal prioridade. 
Queremos que os estudantes e funcionários se sintam confortáveis e seguros ao retornar aos campi da 
escola. Nosso plano de reabertura incorpora recomendações e orientações dos  Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control – CDC), do  Departamento de Saúde do Estado de Nova 
York (New York State Department of Health – NYSDOH) e do  Departamento de Educação do Estado de Nova 
York (New York State Education Department – NYSED). 

Os seguintes protocolos e procedimentos estarão em vigor em todas as escolas distritais durante o ano letivo 
de 2020–2021. Qualquer pessoa que tenha dúvidas ou preocupações deve entrar em contato com, Barbara 
Kura e Lenny Zapka, nossos coordenadores de assuntos relacionados à covid-19, em covidinfo@ecsdm.org  

Para garantir que funcionários, estudantes e visitantes cumpram os requisitos, vamos: 
 

● Fixar sinalização em cada prédio para lembrar a todos que devem seguir as regras de higiene, 
distanciamento social, uso apropriado de equipamentos de proteção individual (EPI) e protocolos de 
limpeza/desinfecção. Além disso, usaremos os monitores do saguão do escritório principal e outros 
meios visuais para fornecer informações críticas.  Aglomerações na área do lobby serão 
desencorajadas.  
 

● Estabelecer um plano de comunicação para funcionários, visitantes e pais/responsáveis com um meio 
consistente de fornecer informações atualizadas. Isso será realizado por meio de: 

● Website 
● E-mail 
● Mídias sociais 
● Envio de mala direta 
● Mensagem de voz e/ou vídeo 
● Meios de comunicação tradicionais 

 
● Manter um registro contínuo de todas as pessoas, incluindo funcionários, trabalhadores e visitantes, 

que possam ter contato próximo com outras pessoas no local de trabalho, escola ou arredores, 
excluindo entregas realizadas com EPI adequado ou por meios sem contato. 

 
● Se qualquer pessoa que tiver contato com a instalação ou alguém dentro da instalação testar positivo 

para covid-19, o distrito escolar deve notificar imediatamente o Departamento de Saúde (Department 
of Health – DOH), em (845) 291-2330.  Devemos cooperar com os esforços de rastreamento de 
contatos, incluindo notificação de contatos em potencial, como estudantes, pais/familiares, 
trabalhadores ou visitantes que tiveram contato próximo com a pessoa, enquanto mantemos a 
confidencialidade exigida pelas leis e regulamentos estaduais e federais. 
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Acesso à instalação  
Para garantir procedimentos seguros de entrada e saída do prédio, faremos o seguinte: 

● Sempre que possível, a entrada e saída de todos os edifícios serão limitadas a um único local para 
visitantes.  Se aplicável, vários pontos de entrada e saída serão identificados em cada campus da 
escola para minimizar o tráfego cruzado durante a chegada e saída do estudante. Os edifícios são 
responsáveis por identificar os pontos de entrada e saída e revisá-los junto à equipe apropriada.   

● Máscara deve ser usada por todas as pessoas, estudantes, funcionários e visitantes na propriedade da 
escola quando o distanciamento social não puder ser mantido.   

● Máscaras adequadas incluem, mas não se limitam a: máscara cirúrgica, máscara de pano, balaclava ou 
bandana e devem cobrir completamente a boca e o nariz.  

● Uma proteção facial de plástico por si só não é uma máscara aceitável. Uma máscara sob a proteção 
facial também é necessária. 

● Todos podem optar por utilizar sua própria máscara, no entanto, as máscaras devem estar em 
conformidade com as orientações do DOH.   

● Forneceremos máscaras diárias para todos os estudantes, funcionários e visitantes do campus, 
quando necessário.  
 

Verificação diária de saúde 
Para garantir que todos os professores, funcionários e estudantes cumpram os requisitos da verificação 
diária, faremos o seguinte:  

● Antes de entrar em quaisquer locais do Campus de Middletown, funcionários e visitantes devem 
preencher um questionário de triagem médica.  

● Os funcionários devem fazer uma verificação de saúde antes de chegar ao campus.   
● Será solicitado que visitantes façam uma verificação de saúde antes de entrar no prédio.  
● Todos os funcionários, estudantes e visitantes deverão ter sua temperatura medida antes de entrar no 

prédio. 
○ Os funcionários são incentivados a monitorar temperatura e sintomas antes de chegar ao 

trabalho, no entanto, os funcionários serão avaliados quanto à temperatura na chegada.  
○ Os pais são incentivados a monitorar a temperatura e os sintomas dos filhos antes de enviar os 

estudantes no ônibus; no entanto, os estudantes serão examinados na chegada para verificar a 
temperatura. 

○ Os visitantes terão sua temperatura medida na chegada. 
● Para que vários visitantes entrem no prédio simultaneamente, eles deverão se posicionar nos locais 

marcados no andar, mantendo o distanciamento social até que possam ser registrados e 
selecionados.   

● Múltiplas linhas e entradas serão coordenadas, se necessário, para reduzir o congestionamento nas 
entradas dos edifícios e nas zonas de embarque/desembarque. 

● Marcas (em fita adesiva ou outro material) serão colocadas no chão para indicar comprimentos de 
dois (2) metros para promover maior distanciamento social enquanto as pessoas aguardam para 
entrar no edifício. 

● O acesso ao prédio será concedido somente após todos terem sido apurados, liberados para a 
triagem médica e estiverem usando máscaras adequadas.  

● Se uma pessoa falhar no exame médico, o acesso ao prédio deve ser negado. Consulte a seção de 
Casos suspeitos ou confirmados de covid-19 para conhecer recomendações e protocolos.   
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Distanciamento social 
 

Para garantir que todos os professores, funcionários, estudantes e visitantes cumpram os requisitos de distanciamento 
físico, qualquer pessoa dentro de nossas instalações escolares praticará distanciamento social como esperado: 

● Todas as pessoas dentro das nossas instalações devem manter o distanciamento social.  Quando o 
distanciamento social não puder ser mantido, será necessário o uso de máscara.   

● O distanciamento social adequado é definido por uma distância de pelo menos dois (2) metros entre as 
pessoas. Quando o distanciamento social é praticado em um escritório isolado ou grande espaço para reuniões 
o uso de máscara não é obrigatório. No entanto, em áreas comuns, como salas de descanso/salões, corredores 
ou banheiros, a máscara deverá ser utilizada.   

● Garanta uma distância de dois (2) metros, a menos que a segurança ou a função principal da sua atividade de 
trabalho exija uma distância menor. Sempre que pessoas estiverem a menos de dois (2) metros de distância 
umas das outras, será necessário usar máscaras.  

● Espaços estreitamente confinados serão ocupados por apenas uma pessoa de cada vez, a menos que todos os 
ocupantes estejam usando máscaras. Se uma área for ocupada por mais de uma pessoa, a ocupação deverá ser 
mantida abaixo de 50% da capacidade máxima. 

● A separação ideal para o distanciamento social será identificada por meio de sinalização com fita adesiva ou 
outros materiais indicando dois (2) metros de espaçamento em áreas comumente usadas e outras áreas 
aplicáveis no local (por exemplo, estações de entrada/saída, estações de triagem de saúde, áreas de recepção). 

● Reuniões presenciais serão limitadas ao máximo e usaremos tele ou videoconferência sempre que possível. 
Encontros pessoais essenciais, como reuniões, serão realizados em espaços abertos e ventilados, com a prática 
de distanciamento social adequado entre os participantes.  

● Áreas designadas para coletas e entregas serão estabelecidas, limitando o contato na medida do possível.  
 
 

Higiene pessoal 
 

Estudantes, professores e funcionários devem praticar uma boa higiene das mãos para ajudar a reduzir a disseminação 
da covid-19. As escolas são incentivadas a planejar um horário no cronograma escolar para permitir a higiene das mãos. 
Para garantir que todos os professores, funcionários e estudantes cumpram os requisitos de higiene diária, faremos o 
seguinte:  

● A higiene das mãos inclui: 
○ Sinalização incentivando a lavagem das mãos e técnicas corretas;  
○ Acesso a vídeos de treinamento sobre a lavagem adequada das mãos;  
○ Lavagem tradicional das mãos (com água morna e sabão, ensaboando por no mínimo 20 segundos); 
○ Instalações e suprimentos adequados para a lavagem das mãos, incluindo água e sabão; 
○ O uso de toalhas de papel ou dispensadores de toalhas de papel sem toque, quando viável (secadores 

de mãos não são recomendados, pois podem aerolizar germes); 
○ Tempo extra na programação para incentivar a lavagem frequente das mãos. 

● Estudantes e funcionários devem lavar as mãos como recomendado a seguir 
○ Ao entrar no prédio e nas salas de aula; 
○ Depois de compartilhar objetos ou superfícies; 
○ Antes e depois do lanche e do almoço; 
○ Depois de usar o banheiro; 
○ Depois de ajudar um estudante com o uso do banheiro; 
○ Após espirrar, limpar ou assoar o nariz ou tossir nas mãos; 
○ Sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas; 
○ Quando a lavagem das mãos não estiver disponível, usar um desinfetante para as mãos; 

● Desinfetante para as mãos – Quando a lavagem das mãos não estiver disponível, estudantes e funcionários 
podem usar desinfetante para as mãos.  O desinfetante é eficaz quando contém, no mínimo, 60% de etanol ou 
70% de álcool isopropílico.  Desinfetantes são inflamáveis e os estudantes devem ser supervisionados durante 
o uso. O uso de desinfetantes para as mãos deve incluir: 
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○ Sinalização próxima dos dispensadores de desinfetante, indicando que as mãos sujas devem ser 

lavadas com água e sabão; 
○ Dispensadores de desinfetante posicionados próximo de entradas e em todas as áreas comuns. 

Práticas para visitantes e fornecedores 
Nenhum visitante externo ou voluntário será permitido nos campi da escola, exceto para a segurança e 
bem-estar dos estudantes. Os pais/responsáveis se reportarão ao escritório de recepção e não irão além dele, 
a menos que necessário para a segurança ou bem-estar dos seus filhos. Visitantes essenciais às instalações e 
pais/responsáveis deverão usar máscaras e terão acesso restrito aos edifícios da escola.  
 
Para garantir que todos os professores, funcionários, estudantes, visitantes e fornecedores cumpram os 
requisitos de equipamento de proteção, qualquer pessoa que visite as instalações de Middletown seguirá as 
seguintes recomendações: 
 

● Todos os visitantes devem usar máscara adequada antes de terem acesso a qualquer edifício e ela 
deve ser usada em todos os momentos em que um distanciamento social de dois (2) metros não 
puder ser mantido. 

● Todos os visitantes devem fazer check-in no local designado para verificação de temperatura e 
completar a triagem médica sobre a covid-19.   

● Visitantes devem se registrar com seu documento de identificação para receber um crachá de 
visitante por meio do nosso sistema de gerenciamento de visitantes. Isso indicará a todos os outros 
locais de segurança que o visitante foi rastreado. 

● Nenhum visitante deve entrar em um prédio, a menos que tenha permissão do diretor do prédio ou 
seu representante para acessar o prédio. Todas as reuniões devem ser realizadas ao ar livre ou por 
meio de reuniões virtuais, quando possível. 

● Se um visitante se sentir doente enquanto estiver no campus, ele deve alertar ao funcionário que 
estiver visitando para relatar o problema e, em seguida, procurar atendimento médico imediato. 
 

 

Treinamento 
 
Middletown treinará todo o pessoal quanto à aplicação dos novos protocolos e comunicará as diretrizes de 
segurança com frequência. O treinamento sobre as precauções listadas abaixo será conduzido remota ou 
presencialmente. Distanciamento social e máscaras serão exigidos para todos os participantes se o 
treinamento for realizado presencialmente. Os materiais de treinamento são projetados para fácil 
compreensão e estão disponíveis no idioma e nível de alfabetização adequados para todos os trabalhadores. 
Usaremos vídeos para conduzir o treinamento onde for possível.  
Middletown garantirá que todos os estudantes sejam ensinados ou treinados sobre como seguir os novos 
protocolos relacionados à covid-19 corretamente e com segurança, incluindo, mas não se limitando a, higiene 
das mãos, uso adequado da máscara, distanciamento social e higiene respiratória. Será fornecido treinamento 
adicional quanto aos seguintes tópicos: 

● A prevenção da disseminação de doenças ao permanecer em casa durante uma infecção. 
● Etiqueta respiratória adequada, incluindo cobrir tosse e espirros. 
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● Evitar o uso de objetos comunitários/compartilhamento de objetos. Se o uso de objetos comunitários 

for necessário, deverão ser fornecidas informações sobre os procedimentos de desinfecção adequada 
entre os usos. Exemplos de objetos comuns incluem, mas não estão limitados a telefones, mesas, 
escritórios, computadores ou outros dispositivos utilizados por outros trabalhadores, além de outras 
ferramentas e equipamentos de trabalho. 

● Proporcionar aos funcionários e estudantes educação e treinamento atualizados sobre a covid-19.  
● Fatores de risco e comportamentos de proteção (ou seja, etiqueta para tosse e cuidados com o EPI). 
● Considerações do CDC para as escolas  

 

Consulte o apêndice para obter informações adicionais sobre os treinamentos. 

 

Sinalização e mensagens  
Sinalizações serão afixadas em locais altamente visíveis (por exemplo, entradas de escolas, banheiros), 
promovendo medidas de proteção diárias e descrevendo como impedir a propagação de germes (como lavar 
as mãos corretamente e o uso adequado da máscara). 

Consulte as imagens abaixo para ver alguns exemplos de sinalização, bem como os exemplos associados: 
Exemplo 1 , Exemplo 2 , Exemplo 3 , Exemplo 4, Exemplo 5 
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Design espacial, capacidades e considerações 
 
Área geral do escritório 

● Onde praticável, a capacidade do escritório será reduzida.   
● Sempre que possível, escritórios e pequenos espaços serão limitados a uma (1) pessoa por vez.   
● Onde praticável, barreiras de proteção adicionais, como telas de policarbonato, serão utilizadas para 

criar uma separação física sem impedimento de saída ou fluxo de ar. 
● As estações de trabalho serão reconfiguradas para que os funcionários não fiquem posicionados de 

frente para os outros ou serão estabelecidas partições, caso não seja possível providenciar um 
posicionamento diferente.   

● Máscaras devem ser usadas quando o distanciamento social não for praticável e em ambientes de 
escritório de uso múltiplo.   

● Pausas adicionais podem ser concedidas para permitir que todos tenham tempo para deixar o espaço 
para remover a máscara.  A determinação específica dessas condições será estabelecida pelo 
supervisor direto do funcionário.   

● Sempre que possível, encorajaremos a redução de tarefas que exigem a aglomeração de grande 
quantidade de pessoas em uma área (ou seja, grandes reuniões), a menos que o distanciamento social 
possa ser mantido.  

● Sempre que possível, os funcionários serão incentivados a usar ferramentas de reunião virtual, 
incluindo telefone e teleconferência, em vez de reuniões presenciais.  

● Se reuniões presenciais forem essenciais, devem ser limitadas a 10 pessoas ou menos, 
dependendo das diretrizes locais, estaduais e federais e da capacidade de manutenção do 
distanciamento social. 

 
Salas de conferência 

● O uso de salas de conferência será limitado, com base na orientação do Estado de Nova York, e 
permitido apenas se reuniões virtuais não forem praticáveis. 

● Se realizadas presencialmente, as reuniões serão conduzidas de maneira eficiente para evitar que os 
grupos precisem permanecer no mesmo local por longos períodos.  

● Será obrigatório o distanciamento social entre os participantes, incluindo o uso de máscaras. 
● Demorar no local e socialização antes e depois das reuniões devem ser desencorajadas.  

 
Salas de descanso e refeição 

● O uso da sala de descanso será descontinuado se uma separação mínima de 2 metros não puder ser 
mantida durante o consumo de alimentos ou bebidas.  

● Os funcionários são aconselhados a almoçar e fazer intervalos em seus escritórios particulares, salas 
de aula, veículos ou ao ar livre, se possível.   

● Cronogramas de intervalos escalonados podem ser utilizados para ajudar nas questões de separação.   
● Se desejarem fazer intervalos juntos, os funcionários devem fazê-lo em um espaço amplo ou ao ar 

livre, onde seja possível manter o distanciamento mínimo de 2 metros.   
● Sempre que possível, amenidades que demandam alta frequência de contato, como refrigeradores de 

água, cafeteiras e lanches a granel, serão substituídas por alternativas. 
● Refeições comunitárias não serão fornecidas aos funcionários, e alimentos não serão disponibilizados 

nas áreas comuns onde os funcionários podem se reunir. 
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Salas/áreas da copiadora 

● Aglomerar-se nas salas/áreas da copiadora é desencorajado.  
● Materiais de limpeza serão fornecidos nas estações de copiadoras. 
● Os funcionários são incentivados a limpar as superfícies de toque após o uso.  

 
Elevadores 

● O uso de elevadores será permitido a uma pessoa de cada vez, exceto nos casos em que o suporte ao 
aluno seja obrigatório. 

● Todos devem usar máscaras adequadas quando em áreas de uso comum. 
● Os elevadores serão desinfetados com frequência.  

 
Banheiros   

● Todos os banheiros dos estudantes e funcionários, independentemente do tamanho, serão limitados a 
uma pessoa por vez.   

● As pessoas devem bater antes de entrar no banheiro, para garantir que não haja nenhum outro 
ocupante presente.   

● Em circunstâncias especiais em que o estudante precise ser assistido no uso do banheiro, o adulto 
presente deve usar todos os equipamentos de proteção individual necessários, incluindo máscara e, 
quando aplicável do ponto de vista médico, o estudante também deverá usar uma máscara adequada.  

● Haverá sinalização na entrada indicando a limitação de uma pessoa de cada vez. 
● O uso do secador de mãos automático será descontinuado e substituído por dispensadores de papel 

toalha sem toque. 
● Dispensadores de água sem toque serão instalados onde praticável. 

 
Corredores e escadas  

● Onde possível, o tráfego nos corredores deverá ser limitado a um único sentido de fluxo.   
● Onde o fluxo único não for aplicável, o tráfego bidirecional será permitido.   
● O fluxo direcional será identificado por indicações no piso/escadas  
● O distanciamento adequado será obtido entre todas as pessoas por faixas isoladas nos pisos do 

corredor/degraus da escada.  
● Todos também devem permitir espaço adequado entre si ao se deslocarem em uma mesma direção. 

 
Salas de aula 

● A ocupação em cada sala de aula será específica e determinada com base na metragem quadrada 
geral do espaço e na capacidade de manutenção do distanciamento social.   

● Cada estudante, professor e equipe de apoio receberá pelo menos 2 metros de separação dos outros 
ocupantes. 

● Considerações adicionais serão observadas para espaços utilizados como salas de aula e material 
didático.   

● O tamanho geral das turmas será reduzido para acomodar todos os parâmetros de segurança.  
● Estudantes, professores e equipe de apoio deverão usar máscaras adequadas.  
● Sempre que possível, a movimentação de estudantes de um espaço para outro será limitada. Quando 

possível, especialistas e equipe de apoio se deslocarão para a sala de aula para fornecer 
instruções/recursos. 

● Os itens utilizados em sala de aula deverão ser restringidos àqueles de uso óbvio.  O uso de recursos 
compartilhados, como lápis, giz de cera, tesoura, calculadoras etc. deverá ser descontinuado.  

○ Qualquer mobília desnecessária deverá ser removida. 
○ Remover todas as superfícies macias e difíceis de desinfetar, como: 

 
Página | 35 



Portuguese/Português 
■ Tapetes  
■ Cadeiras de tecido macio 

 
Refeitório e áreas para serviço de refeições  

● O distanciamento social é obrigatório  
● Professores deverão ser treinados quanto a alergias alimentares, incluindo sintomas de reações 

alérgicas a alimentos. 
● Todos os funcionários não relacionados ao serviço de fornecimento de refeições deverão ser treinados  em 

quaisquer atividades relacionadas aos serviços de refeições pelos quais serão responsáveis. 
 
 
Consultórios médicos/postos de enfermagem 

● Todos os estudantes e funcionários devem usar máscaras adequadas. 
○ O uso do respirador N95 por enfermeiros deve ser limitado a situações de suspeita de covid-19 
○ Enfermeiros devem receber treinamento e instalação adequada de respiradores N95 antes do 

uso. 
● Quando aplicável, as estações de enfermagem foram reconfiguradas para: 

○ A manutenção de distanciamento social não inferior a 2 metros.  
○ A criação de áreas para “doentes” e “saudáveis”.  

■ Estudantes que recebem medicação diária devem ser tratados separadamente dos 
estudantes que apresentam sintomas de doença.  

■ Tratamentos com nebulizador devem ser realizados em um espaço separado e isolado, 
com circulação adequada de ar fresco.  

○ O distanciamento físico será alcançado por meio de: 
■ Salas de exames individuais 
■ Barreiras de policarbonato  
■ Cortinas divisórias retráteis.  

● Sala(s) de isolamento 
○ Pessoas que apresentarem sintomas representativos de covid-19 devem ser isoladas 

imediatamente para reduzir o risco de transmissão.  
○ Uma sala separada será utilizada quando aplicável. 
○ Consulte a seção “Sala(s) de isolamento” para obter informações adicionais. 

 
Salas de isolamento de serviços de saúde relacionados à covid-19 

● Quando aplicável, salas separadas independentes, com portas próximas ao exterior serão utilizadas 
para a quarentena de pessoas que apresentem sintomas representativos da covid-19.   

● Onde não houver espaço excedente disponível, os postos de enfermagem serão equipados com 
cortinas divisórias, permitindo uma divisão física com separação de, no mínimo, 2 metros de distância.  
 

Sala de segurança/áreas de recepção 
Estações de segurança serão mantidas em todas as entradas de cada edifício.  

● Onde um projeto de múltiplas entradas for utilizado, postos de segurança adicionais serão instituídos. 
● Eles servirão como o local principal para a contabilização de todas as pessoas que entram e saem do 

edifício.  
● Barreiras de policarbonato foram instaladas para a proteção de todos.  
● Demarcações de piso foram instaladas para indicar onde os visitantes devem permanecer para 

manter o distanciamento social.   
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● As áreas de recepção tiveram os assentos removidos ou espaçados adequadamente para fornecer 

pelo menos 2 metros de separação.  
● Materiais tocados com frequência, como revistas, foram removidos. 

 
Dispositivos de sala de aula – Chromebooks 

● O uso de equipamento compartilhado será limitado sempre que viável.  
● A limpeza e desinfecção do exterior do dispositivo e do teclado serão frequentes 

○ Os teclados devem ser limpos e desinfetados antes e depois de cada uso, quando 
compartilhados. 

○ Capas para teclado poderão ser utilizadas para auxiliar no processo de limpeza e desinfecção. 
● Os estudantes devem ser instruídos a lavar as mãos antes e depois de tocar nos teclados ou em 

outras superfícies do dispositivo tocadas com frequência (por exemplo, capas e unidades de 
carregamento).  
 

Espaços de biblioteca 
● Todas as superfícies macias cobertas que não podem ser limpas e desinfetadas adequadamente 

deverão ser removidas. 
○ Pufes 
○ Poltronas ou sofás estofados 
○ Tapetes 

● O espaço deverá ser configurado para garantir o distanciamento social. 
○ O uso de mesas será limitado a um indivíduo por vez, quando aplicável. 

■ Barreiras de policarbonato podem ser instaladas para criar uma barreira física. 
○ As mesas devem ser dispostas de forma a não ficarem frente a frente.  
○ O uso de pequenos recantos de leitura deve ser interrompido, a menos que: 

■ Limitado a uma pessoa de cada vez. 
■ O local seja limpo e desinfetado rotineiramente  

● Se a desinfecção adequada não puder ser alcançada, o empréstimo de materiais, como livros, poderá 
ser interrompido. 

● Crie padrões de fluxo de tráfego direcional entre as estantes para garantir o distanciamento social. 
 
Controles de engenharia 

● Estações portáteis de lavagem de mãos serão instaladas nas entradas principais de cada edifício.   
● Desinfetante para as mãos à base de álcool estará disponível em cada entrada, todos os corredores e 

cada sala de aula. 
● Banheiros  

○ Limitado a um ocupante de cada vez 
○ O uso do secador de mãos automático será descontinuado  
○ Dispensadores de papel e sabonete sem toque estarão disponíveis quando praticável  
○ Torneiras sem toque foram instaladas quando praticável  

■ Onde existirem acessórios (torneiras, dispensadores de papel) de estilo antigo, eles 
serão substituídos conforme aplicável 

○ Portas de entrada para banheiros com várias baias serão mantidas abertas onde aplicável para 
reduzir os pontos de contato 

● Vestíbulos/áreas de recepção 
○ Barreiras de policarbonato serão instaladas para fornecer proteção para funcionários e 

indivíduos, apresentando:  
■ Barreiras projetadas de acordo com o Código de Incêndio do Estado de Nova York 

 
Página | 37 



Portuguese/Português 
● Bebedouros 

○ Conforme exigido pelo Código do Estado de Nova York, um suprimento de água potável será 
fornecido para 150 ocupantes, com não menos do que uma fonte por andar.   

○ Para reduzir a contaminação cruzada, o jato/bico de bebida foi removido ou desativado. 
○ Equipamentos de enchimento automático/sem toque de garrafas serão instalados no lugar 

dos bicos de bebida.   
○ Estações adicionais de enchimento de garrafas serão instaladas quando necessário.   
○ Os aparelhos serão limpos e desinfetados rotineiramente, conforme descrito na seção 

“Limpeza e desinfecção”. 
● Demarcações de piso 

○ Todas as entradas ou áreas de espera estática contarão com sinalização de piso instalada com 
um mínimo de dois (2) metros de separação entre todos os indivíduos 

○ Todos os pisos dos corredores e pisos das escadas foram equipados com demarcações para 
indicar o fluxo de tráfego direcional e o distanciamento social. 

● Portas de corredores serão mantidas abertas usando dispositivos eletromagnéticos de retenção para 
minimizar a necessidade de toque nas portas, quando praticável.   

● Equipamento de verificação de temperatura  
● Tendas externas e corredores  
● Tendas de isolamento médico 

 
Ventilação 
Asseguraremos que os requisitos de ventilação e ar fresco para todos os espaços sejam atendidos/excedidos 
por meio de: 

● Modificações nos sistemas de gerenciamento de edifícios para permitir que as válvulas de regulagem 
de ar fresco introduzam mais ar externo.  

● Os sistemas de tratamento de ar foram inspecionados e atualmente atendem/excedem os Requisitos 
de ar puro do estado de Nova York.  

● Onde aplicável, os filtros atuais serão substituídos por filtros de classificação mais alta, variando de 11 a 
13. 

● Espaços onde o ar fresco é limitado devido aos sistemas da construção original, ar fresco será 
introduzido por meio de portas e janelas abertas.   

○ Serão exploradas opções para a substituição e modificação de sistemas existentes. 
● Onde aplicável, as velocidades dos motores dos ventiladores serão aumentadas para garantir o 

volume e o fluxo mínimo de 15 ft³/min (0,4 m³/min).   
● Manutenção e inspeção mais frequentes dos sistemas serão realizadas para mitigar desgaste 

adicional. 
● Cronogramas de substituição de filtros para sistemas de tratamento de ar serão implementados a 

cada três meses.  
 
Limpeza e desinfecção 
Middletown garantirá o cumprimento dos requisitos de higiene e limpeza e desinfecção, conforme 
recomendado pelo CDC e DOH, incluindo a “Diretriz para limpeza e desinfecção de instalações públicas e 
privadas para covid-19” (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)”, , 
recursos de vídeo do CDC relacionados à covid-19  e o pôster “PARE A CONTAMINAÇÃO (STOP THE 
SPREAD)”, conforme aplicável. Registros de limpeza e desinfecção serão mantidos, incluindo a data, hora e 
escopo da limpeza e desinfecção.   
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Exemplos de tipos de instalações onde a frequência de 
limpeza e desinfecção serão distintas incluem: 

● Unidade biométrica WinCap 
● Banheiros 
● Rádios para segurança e administração 
● Salas de treinamento atlético, vestiários 
● Consultórios médicos, salas de isolamento 
● Escritórios administrativos (escritório central, 

área de recepção) 
● Superfícies tocadas com frequência nas áreas 

comuns (maçanetas, botões de elevador, 
teclados de copiadora, telefones etc.) 

● Salas de descanso 
● Refeitórios/cozinhas 
● Laboratórios de informática 
●  Laboratórios de ciência 
● Salas de aula 
● Escritórios de manutenção e áreas de trabalho 
● Garagem de ônibus 
● Ônibus, veículos escolares 
● Bibliotecas 
● Grandes áreas de reunião (auditórios, ginásios, 

salas de música) 
● Playgrounds (apenas limpeza) 
● Áreas de estar externas (plástico ou metal) 

Alunos, professores e funcionários serão treinados 
sobre higiene adequada das mãos  e higiene 
respiratória , e informações serão fornecidas aos pais 
e/ou responsáveis legais sobre formas de reforçar 
esses pontos em casa. 

O distrito fornecerá e manterá postos de higiene das 
mãos na área da escola, da seguinte maneira: 

● Para a lavagem das mãos: sabão, água corrente 
aquecida e toalhas de papel descartáveis. 
 

● Para a desinfecção das mãos: desinfetante para 
as mãos à base de álcool contendo pelo menos 
60% de álcool para áreas onde instalações 
para lavagem das mãos não estiverem 
disponíveis ou não forem práticas. 
 

● Serão feitas adaptações para estudantes que não puderem usar desinfetante para as mãos. 
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Serão realizadas limpeza e desinfecção regulares das instalações, incluindo limpeza e desinfecção mais 
frequentes de superfícies de alto risco e frequentemente tocadas. Isso incluirá mesas de escritório e 
refeitório, que devem ser limpas e desinfetadas a cada troca de usuário. A limpeza e desinfecção serão 
rigorosas e contínuas, e serão realizadas no mínimo diariamente ou com mais frequência, conforme 
necessário.  

O distrito garantirá a limpeza e desinfecção regulares dos banheiros. Os banheiros devem ser limpos e 
desinfetados com mais frequência, dependendo da frequência de uso.   

 
Casos suspeitos ou confirmados de covid-19 
 

● Resposta a emergências – Estudantes e funcionários com sintomas de doenças devem ser 
encaminhados ao consultório médico. Um enfermeiro escolar (Profissional registrado de enfermagem 
(Registered Professional Nurse – RN)) estará disponível para avaliar os pacientes, uma vez que 
condições respiratórias crônicas, como asma e alergias, ou gastrointestinais crônicas podem 
apresentar os mesmos sintomas da covid-19, mas não são contagiosas nem representam ameaça à 
saúde pública. O EPI adequado será necessário sempre que um enfermeiro entrar em contato com 
um potencial paciente de covid-19 

● Isolamento – Estudantes com suspeita de covid-19 aguardando transporte para casa pelos 
pais/responsáveis serão isolados em uma sala ou área separada dos outros, com um adulto supervisor 
presente utilizando o EPI apropriado. Vários estudantes com suspeita de covid-19 poderão 
permanecer na sala de isolamento se puder ser mantido distanciamento de pelo menos 2 metros. Se 
não puderem ser isolados em uma sala separada, máscaras (por exemplo, de pano ou cirúrgicas) serão 
fornecidas ao estudante caso a pessoa doente possa tolerar o uso e não tiver dificuldades para 
respirar, de modo a prevenir a possível transmissão do vírus para outras pessoas durante a espera 
pelo transporte para casa. Os estudantes devem ser acompanhados desde a área de isolamento até 
os pais/responsáveis. O pai ou responsável será instruído a entrar em contato com seu médico ou, 
caso não tenha, fazer o acompanhamento em uma clínica local ou centro de atendimento de 
urgência. Outras considerações incluem: 

○ O fechamento de áreas utilizadas por uma pessoa doente e a interrupção do uso até que 
tenham sido implementadas medidas de limpeza e desinfecção; 

○ Abertura de portas e janelas externas para aumentar a circulação de ar na área 

○ Espera de pelo menos 24 horas antes da limpeza e desinfecção. Se a espera de 24 horas não 
for viável, deverá ser aguardado o máximo possível;  

○ Limpeza e desinfecção de todas as áreas utilizadas por pessoas com suspeita ou confirmação 
de covid-19, incluindo escritórios, salas de aula, banheiros, armários e áreas comuns. 

○ Após a limpeza e desinfecção da área, ela pode ser reaberta para uso. 
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○ Pessoas que não mantiveram contato próximo com a pessoa suspeita ou com confirmação de 

covid-19 podem retornar à área e retomar as atividades escolares imediatamente após a 
limpeza e desinfecção.  

● Notificação – o NYS e os departamentos de saúde locais serão notificados imediatamente após 
qualquer resultado positivo em testes para o diagnóstico de covid-19 realizado em pessoas com 
acesso às instalações ou dependências da escola, incluindo estudantes, professores, funcionários e 
visitantes. 

 
Rastreamento de contatos  
Uma vez notificados, Oficiais de Saúde Pública assumem a tarefa de rastreamento de contatos. 
 
Para garantir que o distrito escolar e seus funcionários cumpram os requisitos de rastreamento e desinfecção 
de contatos,  
 
Middletown adotará as seguintes medidas:  

● Ter um plano de limpeza, desinfecção e notificação aos Oficiais de Saúde Pública, caso alguma pessoa 
teste positivo.  No caso de um estudante ou membro da equipe testar positivo para covid-19, as 
diretrizes do CDC  serão seguidas em relação à limpeza e desinfecção do prédio ou instalação e as 
partes responsáveis por onde o indivíduo esteve presente (ou seja, ônibus, sala de aula etc. ) serão 
notificadas.   

● Fechamento das áreas utilizadas pela pessoa doente. 
● Abertura de portas e janelas externas para aumentar a circulação de ar na área. 
● Espera de 24 horas antes da limpeza e desinfecção. Se não for possível aguardar 24 horas, deverá ser 

aguardado o máximo possível. 
● Limpeza e desinfecção de todas as áreas utilizadas pela pessoa doente, como escritórios, banheiros, 

áreas comuns, equipamentos eletrônicos compartilhados como tablets, telas sensíveis ao toque, 
teclados, controles remotos e copiadoras. 

● Se necessário, o espaço será limpo com aspirador de pó. Utilizar um aspirador equipado com um filtro 
de partículas de ar de alta eficiência (HEPA), se disponível. 

● Considerar o desligamento temporário dos ventiladores da sala e sistema de ar condicionado central e 
a troca o filtro do sistema que realiza o fornecimento de ar para a sala ou espaço, de modo que as 
partículas que escaparem da aspiração não circulem pela instalação. 

● Os trabalhadores sem contato próximo com a pessoa doente podem retornar ao trabalho 
imediatamente após a desinfecção. 
 

 
Retorno à escola/trabalho após a doença 
Em consulta com os departamentos de saúde locais, estabelecemos protocolos e procedimentos quanto aos 
requisitos necessários para determinar quando os indivíduos que testaram positivo para sintomas de covid-19 
podem retornar ao campus pessoalmente. Esse protocolo inclui: 

1.       Documentação de um provedor de cuidados de saúde após avaliação 
2.      Resultado negativo do teste diagnóstico de covid-19 
3.      Desaparecimento dos sintomas, ou em caso de teste positivo para covid-19, liberação do isolamento 
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O distrito vai consultar a  “Orientação provisória para funcionários públicos e privados que retornam ao 
trabalho após infecção ou exposição por covid-19 (Interim Guidance for Public and Private Employees 
Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure)” do DOH em relação aos protocolos e políticas 
aplicáveis para professores e funcionários que buscam retornar ao trabalho após casos suspeitos ou 
confirmados de covid-19, ou depois que o corpo docente ou funcionário mantiveram contato próximo com 
uma pessoa infectada por covid-19. 

O distrito exige que as pessoas que foram expostas ao vírus covid-19 completem a quarentena e não tenham 
desenvolvido sintomas antes de retornar às aulas presenciais. A liberação de um indivíduo da quarentena e o 
retorno à escola serão realizados em coordenação com o departamento de saúde local. 
 
Considerações sobre o fechamento 
Quando uma pessoa foi identificada (confirmada) ou suspeita de ser portadora de covid-19, o processo em 
Middletown pode incluir: 

● Fazer com que os administradores escolares colaborem e se coordenem com as autoridades locais de 
saúde para tomar decisões sobre o fechamento da escola e o cancelamento de grandes eventos. 

● Estabelecer um plano para o possível novo fechamento das escolas para atendimento físico dos 
estudantes, se necessário, com base nas orientações de saúde pública e em coordenação com o DOH 
local. Estabelecer uma árvore de tomada de decisões a nível distrital. 

● Desenvolver um plano de continuidade da educação, serviços médicos e sociais e programas de 
alimentação, além de estabelecer mecanismos alternativos para que não sejam interrompidos. 

● Implementar, conforme necessário, procedimentos de fechamento por períodos reduzidos, 
independentemente da disseminação na comunidade, se uma pessoa infectada tiver acesso a um 
prédio escolar. Se isso acontecer, o CDC recomenda os seguintes procedimentos: 

o Fechamento e bloqueio de áreas utilizadas por pessoas doentes, incluindo sinalização para 
garantir que outras pessoas permaneçam fora da área. Se possível, aguardar 24 horas antes da 
realização de limpeza e desinfecção. Quando não for possível aguardar 24 horas, deve-se 
esperar o máximo possível. Não utilização das áreas até que a limpeza e desinfecção sejam 
realizadas. 

o Abertura de portas e janelas externas para aumentar a circulação de ar na área. 
o A equipe de limpeza deve limpar e desinfetar todas as áreas (por exemplo, escritórios, 

banheiros e áreas comuns) utilizadas pelas pessoas doentes, com foco especial nas superfícies 
tocadas com frequência. 

o Comunicação o mais rápida possível com funcionários, pais e estudantes. 
● Utilização da orientação/procedimentos do DOH quando alguma pessoa testar positivo. 

o Em consulta com o DOH local, um oficial da escola pode considerar se o fechamento da escola 
é necessário e o período (antes da reabertura) com base no nível de risco dentro da 
comunidade específica, conforme determinado pelo DOH local.  

o De acordo com a orientação para quarentena em casa após contato próximo, a sala de aula ou 
escritório onde a pessoa infectada por covid-19 estava baseada normalmente precisará ser 
fechada temporariamente para a quarentena de estudantes ou funcionários.  

o Contatos próximos adicionais na escola fora da sala de aula também devem ser encaminhados 
para quarentena em casa. 

● O fechamento de escolas pode ser uma decisão regional. 
o 7 métricas – Painel do NYS  

▪ As escolas serão reabertas se uma região estiver na Fase 4 e a taxa de infecção diária 
permanecer abaixo de 5% em uma média de 14 dias 
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▪ As escolas serão fechadas se a taxa de infecção regional for maior que 9% em uma 

média de 7 dias após 1º de agosto de 2020 
● Limites serão determinados caso a caso, dependendo dos números (o fechamento de escolas pode 

ser uma resposta). 
● O fechamento de instalações deve ser considerado se produtos de limpeza (alvejante e água podem 

ser usados como produtos de limpeza) e EPI necessários não estão disponíveis 
 
 

Instalações  
 

A fim de evitar a propagação de infecções por covid-19 no distrito, as operações das instalações serão 
voltadas ao atendimento dos requisitos de distanciamento social e limpeza regular dos espaços tocados com 
frequência. Ao realizar projetos ou tarefas de suporte ao controle de infecção, requisitos serão exigidos para 
mudanças associadas a espaços das instalações. Quaisquer alterações ou acréscimos serão elaborados pelo 
Arquiteto Distrital e submetidos ao planejamento de Instalações do NYSED para revisão técnica e aprovação. 
Planos para mudanças ou acréscimos às instalações que exigirem revisão pelo Gabinete de Planejamento de 
Instalações (Office of Facilities Planning – OFP) serão submetidos ao cumprimento dos requisitos da versão 
de 2020 do Código Uniforme de Prevenção de Incêndios e Construção (BC) do Estado de Nova York e do 
Código Estadual de Conservação de Energia. 

Planejamos atender às Garantias Obrigatórias do NYS para Instalações da seguinte forma: 

● Será realizada inspeção visual por uma equipe composta por funcionários distritais e um 
representante do Orange Ulster BOCES, a ser concluída antes de 31/12/20. O Inquérito às Condições 
de Construção (Building Condition Survey – BCS) será concluído em 2023, de acordo com a rotação do 
NYSED. O teste de chumbo na água será realizado pelo OU BOCES. 

● Dispensadores de higienizantes para as mãos em gel à base de álcool foram encomendados. A 
instalação será concluída assim que os dispensadores forem recebidos. 

● Não há previsão para a locação de novas instalações. 
● Consultaremos a Gestão de Saúde/Segurança/Risco do OU BOCES para confirmar se as tendas 

utilizadas estão em conformidade com os regulamentos.  
● Consultaremos o arquiteto distrital para confirmar se o número existente de banheiros e pias atende 

aos requisitos.  
● Consultaremos o arquiteto distrital para confirmar se cada edifício conta com um bebedouro para 

cada cem ocupantes. 
● Consultaremos a Siemens Building Technologies e o arquiteto/engenheiro distrital para desenvolver 

um plano por escrito para a ventilação dos edifícios. 
● Todos os envios de projetos dedicados apenas à covid-19 devem ser rotulados apropriadamente pelo 

arquiteto distrital. 
● Os separadores de plástico devem estar em conformidade com os requisitos por escrito do BCNYS e 

MPS S205-13b 
● Os protocolos de limpeza serão redigidos pelo Superintendente assistente de edifícios e terrenos em 

conjunto com o Supervisor tutelar do distrito. Este protocolo será uma versão aprimorada dos nossos 
procedimentos de limpeza atuais para atender às diretrizes do CDC.   
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Protocolos e exercícios de resposta a emergências  
O ano letivo de 2020–2021 pode incluir modelos híbridos para o cronograma escolar tradicional. Os exercícios 
de resposta a emergências, incluindo exercícios de evacuação e confinamento, podem ser divididos entre 
diferentes populações de estudantes, dependendo do dia em que cada população estará presente na ocasião 
em que os exercícios forem programados. 

 
Protocolos de resposta a emergências (Emergency Response Protocols) 

● Abrigo no local (Shelter-In-Place) 
● Permanência no local (Hold-In-Place) 
● Evacuação (Evacuation)  
● Confinamento (Lockdown) 
● Bloqueio (Lockout) 

 
Abrigo no local (Shelter-In-Place)  
Significa que o prédio será usado para abrigar estudantes e funcionários.  Estudantes nos corredores devem 
retornar às suas salas de aula, ou pode haver instruções para se deslocarem para uma área segura designada 
e  se afastarem de janelas. 
Cada escola identificará uma localidade para Abrigo no local, além de áreas que não podem ser usadas para 
essa finalidade devido a diferentes tipos de risco ambiental (por exemplo, ventos fortes, tornados etc.).  
Os protocolos de Abrigo no local serão os mesmos, com as seguintes alterações: 

● Fornecimento de 2 metros de espaço entre os estudantes e funcionários durante o Abrigo no local 
● Sugere-se o uso de máscaras durante todo o evento  
● Se uma distância de 2 metros não for praticável, máscaras devem ser usadas em todos os momentos 

durante o evento 
● Fornecimento de máscaras extras disponíveis, caso uma pessoa não tenha uma 
● Atenção à atualizações e resposta adequada 

 
Permanência no local (Hold-In-Place)  
Significa que a movimentação de estudantes e funcionários deve ser limitada durante uma emergência de 
curto prazo.  Os estudantes nos corredores devem retornar às suas salas de aula.  
Os protocolos de Permanência no local serão os mesmos, com as seguintes alterações: 

● Fornecimento de 2 metros de espaço entre os estudantes e funcionários durante a Permanência no 
local 

● Sugere-se o uso de máscaras durante todo o evento 
● Se uma distância de 2 metros não for praticável, máscaras devem ser usadas em todos os momentos 

durante o evento 
● Fornecimento de máscaras extras disponíveis, caso uma pessoa não tenha uma 
● Atenção à atualizações e resposta adequada 

 
Evacuação 
Os protocolos de evacuação serão rotineiramente os mesmos, com pequenos ajustes: 

● Identificação antecipada de áreas fora do prédio que permitam o distanciamento de 2 metros entre 
estudantes e funcionários. Tomada de providências para que estudantes e funcionários não 
atrapalhem os atendentes de emergência 

● Máscaras devem ser usadas em todos os momentos durante o esforço de evacuação de todos os 
funcionários e estudantes do prédio o mais rápida e eficientemente possível 
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● Fornecimento de máscaras extras disponíveis, caso uma pessoa não tenha uma 
● Identificação antecipada da pessoa encarregada de segurar a porta de saída do prédio, reduzindo a 

quantidade de pessoas tocando nas ferragens da porta ao sair do prédio. Funcionários conduzindo 
esta tarefa podem ser designados para segurar a porta de uma ou mais salas de aula ou até a 
confirmação de que todos desocuparam o prédio 

● Conforme determinado pelos protocolos estabelecidos, providenciar todos os itens necessários e 
adicionar os seguintes itens: máscaras adicionais, caso uma máscara se torne inutilizável, e 
desinfetante para as mãos 

● Se nenhuma máscara extra estiver disponível, instruir qualquer pessoa que não tenha uma máscara a 
usar sua própria camisa para cobrir o nariz e a boca durante o evento 

 
Bloqueio (Lockout) 
Prédios e terrenos escolares são protegidos se houver uma preocupação iminente fora da escola. A instrução 
em sala de aula continua normalmente. Todas as janelas externas devem ser trancadas e as atividades ao ar 
livre canceladas. Não haverá mudanças no protocolo do distrito, com exceção da exigência de 
distanciamento social dois (2) metros entre os estudantes e funcionários no local. 
 
Confinamento (Lockdown) 
Prédios e terrenos escolares são trancados se houver ameaça de violência dentro ou próximo da escola. 
Todos os estudantes nos corredores ou áreas comuns devem ser levados para salas de aula próximas e as 
portas devem ser trancadas. Os estudantes devem ser movidos para uma área segura da sala de aula, 
afastados da porta. Não deve haver comunicação por meio da porta ou do telefone da sala.  Todos devem 
permanecer escondidos até que a polícia ou a administração do prédio realize a liberação física do grupo. 
Durante um confinamento, poderá haver violação da recomendação de distanciamento de dois (2) metros 
entre as pessoas. Para proteger a segurança da vida, os protocolos de confinamento seguirão basicamente os 
mesmos processos conduzidos no passado. 

● Deve-se determinar com antecedência se há espaço disponível para distanciamento social sem expor 
estudantes e funcionários à linha de visão  

● Máscaras devem ser utilizadas em todos os momentos durante o evento 
● Fornecimento de máscaras extras disponíveis, caso uma pessoa não tenha uma 
● Instruir qualquer pessoa que não tenha uma máscara a usar sua própria camisa para cobrir o nariz e a 

boca durante o evento 

Transporte  
 

Middletown conduzirá atividades de transporte de maneira consistente com as orientações de transporte 
público emitidas pelo estado e as diretrizes de reabertura de escolas do NYSED. Os estudantes e funcionários 
da escola devem usar máscaras apropriadas todo o tempo que permanecerem dentro dos ônibus escolares 
(por exemplo, no embarque, desembarque e enquanto sentados) e manter o distanciamento social adequado, 
na medida do possível.  

Estudantes que puderem, serão obrigados a usar máscara/proteção facial e praticar distanciamento social no 
ônibus na medida do possível; entretanto, os estudantes cuja saúde física ou mental seria prejudicada não 
são obrigados a usar máscaras, mas devem estar adequadamente distanciados socialmente. Os pais e 
responsáveis legais são incentivados a levar e/ou buscar os estudantes na escola para reduzir a densidade 
nos ônibus. 
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Todos os ônibus usados pelas transportadoras distritais e contratadas serão completamente desinfetados, no 
mínimo, uma vez por dia. Superfícies de alto contato serão limpas após os trajetos da manhã (AM) e da tarde 
(PM).   

Ônibus escolares não devem ser equipados com desinfetante para as mãos devido à sua composição 
combustível e potencial responsabilidade para a transportadora ou distrito. Motoristas de ônibus escolares, 
monitores e atendentes não devem carregar garrafas de desinfetante para as mãos destinadas para uso 
pessoal nos ônibus escolares.  

Os ônibus escolares para cadeirantes deverão configurar o posicionamento das cadeiras de rodas de modo a 
garantir o distanciamento social, quando praticável. 

Esteja o nosso distrito escolar em funcionamento ou fechado, o transporte escolar será fornecido para 
escolas não públicas, paroquiais, particulares, autônomas ou estudantes que tenham sido alocados fora do 
distrito por seus Planos de Educação Individualizados (IEP) quando as escolas estiverem programando 
sessões pessoais.  

Todos os estudantes têm direito a transporte pelo distrito na medida exigida por lei. Os departamentos de 
transporte não têm a autorização ou o direito de negar o transporte para crianças que estejam em um 
orfanato, desabrigadas ou frequentem escolas particulares ou autônomas. Os pais que tenham perdido o 
prazo para solicitar transporte de/para fora do distrito devido a uma causa razoável podem entrar com um 
recurso 310 junto ao Comissário de Educação. 

Limpeza e desinfecção de veículos de transporte escolar 
Consulte a orientação dos procedimentos operacionais de limpeza padrão para obter informações 
detalhadas. 

● Ônibus e outros veículos de transporte serão limpos e desinfetados diariamente (com foco nas áreas 
de alto contato) e entre as corridas, quando programados para rotas múltiplas. Ao final de cada dia, 
todos os ônibus utilizados para os serviços de transporte serão limpos e desinfetados 
minuciosamente.  

● Limpeza diária 
o Todo o lixo removido 
o Pisos varridos e poeira limpa 
o Paredes e janelas limpas  

● Superfícies de toque frequente 
o Assentos e encostos de ônibus 
o Cintos de segurança  
o Maçanetas das portas, corrimãos 
o Área de operação do motorista  

● Produtos de limpeza e desinfecção aprovados pela EPA serão usados de acordo com as 
recomendações.  

● Será proibido comer e beber no ônibus 
● Os ônibus serão inspecionados para garantir que os protocolos de limpeza/desinfecção sejam 

seguidos nos ônibus pertencentes ao distrito e/ou contratados  
● Todas as limpezas/inspeções serão documentadas (via registro rastreável) 

 
Transporte escolar – Relato de caso de covid-19 em um veículo de transporte 
O Supervisor de transporte do distrito será notificado, o distrito notificará a administração do prédio e um 
plano será implementado para contatar os pais dos estudantes naquele veículo. Após um relato de covid-19, o 
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ônibus será retirado de serviço por 24 horas antes de poder ser usado novamente. O ônibus será desinfetado 
de acordo com as diretrizes do CDC. 
 
Estudantes em veículos de  transporte 

● Conforme descrito na seção “Saúde e segurança” deste guia, todos os pais/responsáveis deverão 
garantir que seus filhos não apresentem quaisquer sinais e sintomas de covid-19 e não apresentem 
febre acima de 37,5 °C antes de embarcarem no transporte para a escola;  

● Se forem fisicamente capazes, os estudantes devem usar máscaras no ônibus escolar. Os estudantes 
medicamente incapazes de tolerar o uso de máscara, incluindo aqueles para os quais a máscara 
prejudicaria sua saúde física ou mental, não estão sujeitos ao uso obrigatório de máscara;  

● Os estudantes que não possuem máscaras NÃO podem ter o transporte negado;  
● O distrito deve fornecer máscaras aos estudantes que não as possuem;  
● Estudantes com deficiência que os impeça de usar máscaras não serão obrigados a fazê-lo nem terão 

o transporte negado. 
● Providências estão sendo tomadas para que haja pessoal adicional nos ônibus, quando praticável, 

para apoiar o uso apropriado de EPI durante as viagens.  
 
Treinamento da equipe de transporte escolar (funcionários do escritório, motoristas, mecânicos, auxiliares)  

● Comunicação de perigo/direito de saber (anual) 
● Equipamento de Proteção Individual (Personal Protective Equipment – EPI) 
● Controle de exposição/patógenos transmitidos pelo sangue (BBP) 
● Conscientização sobre a covid-19 

o Novos protocolos de limpeza (ônibus, centro de transporte) 
o Lavagem das mãos 
o Máscara (dimensionamento, uso e cuidados) 
o Saúde e higiene pessoal 
o Condições especiais de trabalho com máscaras (atividade extenuante) 

 
Equipamento de proteção individual (EPI) necessário para a equipe de transporte 

● Luvas descartáveis 
● Máscara/proteção facial 
● Escudo facial (se aplicável) 

 
Comunicação de transporte 

● Antes do retorno às escolas paras aulas presenciais, enfatizar para os pais/responsáveis /cuidadores e 
estudantes que o distrito realizou a desinfecção completa de todos os ônibus e veículos de transporte 
de estudantes.  

● Comunicar aos pais/responsáveis /cuidadores e estudantes que todos os veículos de transporte estão 
incluídos nos planos do distrito contra a covid-19 e informar o papel que os estudantes e famílias 
desempenham na garantia da segurança e minimização da infecção ao utilizar os serviços de 
transporte do distrito. 

● Aconselhar os pais a não mandarem seus filhos para a escola ou embarcarem no ônibus se estiverem 
doentes ou com temperatura corporal elevada.  A temperatura elevada é definida como qualquer 
temperatura superior a 37,5 °C.   

● Comunicar possíveis alterações na rota com base nos cenários apresentados em cada uma das fases 
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Rotas de transporte escolar  

● Limitar a rotação de motoristas e auxiliares substitutos, quando praticável  
● Limitar o movimento dos estudantes entre as rotas de ônibus, quando possível  

o Proibir que os estudantes viajem em ônibus diferentes em dias diferentes da semana, a menos 
que os pais ou responsáveis apresentem solicitações plausíveis (como providências para 
cuidados com a criança e/ou custódia) 

o Se possível, espelhar as rotas matutinas e vespertinas, para que os passageiros do ônibus 
sejam o mesmo grupo todos os dias  

 
Carga/descarga e embarque/desembarque de estudantes  

● Os estudantes devem embarcar na ordem sequencial da rota. O primeiro estudante no ônibus deve se 
sentar no banco de trás, quando vai para a escola; e o último estudante a descer deve se sentar no 
banco de trás ao voltar da escola  

● Os horários de chegada e/ou partida podem ser escalonados, dependendo do aumento da demanda 
● Os ajustes serão feitos conforme exigido pela demanda: 

o Para carga/descarga, embarque e desembarque  
o Tempo de rota a ser afetado por processos de atraso na carga/descarga 
o Atividades de chegada e partida devem ser supervisionadas para garantir o distanciamento 

social 
● Adicionar ou modificar as rotas dos ônibus para reduzir os níveis de carga nos ônibus, quando 

praticável  
 
Transporte para o BOCES 

● Garantiremos que nossos estudantes tenham acesso a transporte compatível com a continuidade do 
aprendizado  

● Manteremos um registro dos participantes da viagem nos dois sentidos a partir do edifício do BOCES. 
Mediante solicitação, as escolas podem precisar fornecer o registro de passageiros, além de registros 
de limpeza, caso o BOCES deva auxiliar no rastreamento de contatos devido a exposições dentro dos 
edifícios do BOCES ou durante o transporte 

Orçamento e finanças  
Em um esforço para apoiar totalmente os estudantes, funcionários e famílias e ser fiscalmente responsáveis, 
estamos analisando, apropriando e administrando fundos em alinhamento com as diretrizes de reabertura e 
as necessidades do distrito. Nosso comitê de orçamento está trabalhando em conjunto com nossos outros 
comitês e grupos de partes interessadas para garantir que recursos físicos e humanos sejam disponibilizados 
para retornarmos a um ambiente educacional rigoroso e seguro. 

Tecnologia e conectividade  
O acesso à tecnologia é essencial para a implementação bem-sucedida deste plano. Estamos comprometidos 
com o planejamento e implementação contínuos de tecnologias distritais para garantir acesso equitativo para 
funcionários e estudantes. A equipe iniciou planos que levam em consideração o acesso domiciliar dos 
estudantes a computadores e internet confiáveis.  

  
1. Middletown recentemente coletou dados e pediu a professores e famílias que identificassem seu nível 

de acesso a dispositivos e banda larga de alta velocidade em suas residências. Os entrevistados 
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indicaram que 98% têm acesso à banda larga de alta velocidade.  O distrito fornece dispositivos para 
todos os educadores e estudantes.  
 

2. O distrito continuará avaliando as necessidades contínuas das nossas famílias em termos de 
tecnologia e conectividade (pesquisa, entrevistas, extensão escolar etc.). Caso estudantes e/ou 
professores não tenham acesso, o distrito tomará as medidas necessárias para atender às suas 
necessidades, quando possível. 
 

3. Conduzir e/ou manter um inventário de equipamentos e outros ativos.  
a. Identificar quais estudantes, famílias e funcionários estão em posse de bens pertencentes ao 

distrito. 
 

4. Adquirir, gerenciar e/ou manter hardware, software, licenças, sistemas de gerenciamento de 
aprendizagem etc. para apoiar e melhorar o ensino virtual e o envolvimento do estudante.  
 

5. Identificar as necessidades de aprendizagem profissional dos professores e continuar a apoiar o 
desenvolvimento de habilidades e pedagogia em um ambiente de aprendizagem à distância. 
 

6. Organizar um sistema de “help desk” para pais/estudantes/professores relatarem problemas técnicos 
que possam ocorrer durante a aprendizagem remota. Comunicar os protocolos às partes interessadas 
para informá-las com antecedência sobre como obter assistência nesses casos e o que podem 
esperar em termos de uma chamada de serviço/consulta virtual sobre o retorno. . 

 
Sempre que possível, Middletown fornecerá a todos os estudantes acesso a materiais de aprendizagem e 
recursos em vários formatos. Além disso, o distrito apoiará os professores por meio de desenvolvimento 
profissional e treinamento em métodos pedagógicos que permitem que os estudantes participem de várias 
maneiras, para que possam demonstrar domínio dos padrões de aprendizagem em modelos remotos ou 
combinados por meio do uso de tecnologias síncronas (ou seja, Google Meet) e assíncronas (Google 
Classroom). No caso de os estudantes não terem acesso suficiente a dispositivos e/ou internet de alta 
velocidade, o distrito fornecerá métodos alternativos de acesso a materiais e instrução, ou seja, a retirada de 
materiais na escola, entrega de materiais nas casas dos estudantes etc. O distrito também agendará 
oportunidades para conhecer as famílias e educá-las sobre como usar as tecnologias e se conectar aos 
suportes instrucionais.  
 
Equipe e recursos humanos  
 
Sistema de avaliação de professores e diretores 
Todos os professores e diretores continuarão a ser avaliados de acordo com o plano de Avaliação Anual de 
Desempenho Profissional (APPR) aprovado pelo distrito. Middletown refletirá sobre a possível necessidade de 
revisão do plano APPR aprovado atualmente para que seja consistente com os planos de reabertura em um 
modelo de aulas presenciais, remotas ou híbridas. Os líderes da escola continuarão a frequentar anualmente 
o treinamento de avaliador líder.  

Certificação, ensino incidental e ensino substituto 
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Todos os professores terão certificados válidos e apropriados para a atribuição de ensino, exceto onde for 
permitido de outra forma pelos regulamentos do Comissário (por exemplo, ensino incidental) ou pela lei 
educacional.  

Professores estagiários 
Os professores estagiários de programas de faculdade ou universidade registrados no NYSED podem 
trabalhar sob a supervisão de professores totalmente certificados em Middletown. Se aprovados pelo 
Superintendente da escola para uma colocação em uma sala de aula em Middletown, os professores 
estagiários seguirão todas as exigências de distanciamento social, uso de máscara, relatórios de estado de 
saúde e outros procedimentos de prevenção à covid-19 que os professores seguirem.  Os professores 
estagiários trabalharão apenas sob a supervisão dos nossos professores certificados em tempo integral.  Em 
nenhum momento um professor estagiário trabalhará como professor oficial. 
 
Populações vulneráveis 
As vulnerabilidades desconhecidas pelo nosso corpo docente e equipe serão tratadas caso a caso, com o 
apoio do nosso departamento de Recursos Humanos.  Acomodações, quando apropriado, serão fornecidas 
quando e onde forem necessárias.  O corpo docente e a equipe serão treinados quanto às vulnerabilidades 
descritas na orientação fornecida pelo Departamento de Educação do Estado e devem notificar seus 
supervisores sobre perguntas e preocupações. 
 
Middletown reconhece que os grupos a seguir estão em maior risco de sofrerem complicações de covid-19 e 
podem precisar de disposições adicionais ou alternativas para o distanciamento social.   
 
Pessoas que fazem parte dos seguintes grupos devem consultar seu médico sobre prevenção:  

● Pessoas com 65 anos ou mais;  
● Gestantes;  
● Indivíduos com problemas de saúde subjacentes, incluindo, mas não se limitando a: 

o doença pulmonar crônica ou asma moderada a grave;  
o doenças cardíacas graves; 
o imunocomprometidos; 
o obesidade grave (índice de massa corporal (IMC) 30 ou superior); 
o diabetes; 
o doença renal crônica em diálise; 
o doença hepática; 
o anemia falciforme; 
o crianças afetadas por complexidades médicas, doenças neurológicas, genéticas, metabólicas 

ou cardíacas congênitas têm maior risco de desenvolverem infecções mais severas por 
covid-19 do que outras crianças.  
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Ações de apoio às operações 

Distrito  Escola 
● Fornecer todos os EPIs e máscaras de tecido 

necessários para estudantes, funcionários e visitantes 
● Desenvolver e comunicar um procedimento de 

rastreamento de contato 
● Desenvolver protocolos para exames remotos de 

saúde (ex app) e exames de temperatura no local 
● Garantir que as práticas de distanciamento social 

sejam seguidas 
● Comunicar-se e educar nossa comunidade sobre 

maneiras de se manterem saudáveis e em segurança 
● Garantir que os dados de contato dos estudantes 

sejam atualizados 
● Estabelecer um tempo de colaboração para o novo 

Superintendente de edifícios e terrenos, junto com 
sua equipe, para se reunirem com os Diretores de 
edifícios e suas equipes, para o fornecimento de 
feedback relacionado ao desenvolvimento dos planos 
atualizados de saneamento 

● Além disso, estabelecer uma logística detalhada, 
como horários de início e término de atividades, 
locais de programas e rotas/capacidade de ônibus 

● Finalizar o tempo de entrega de refeições em um 
cenário remoto 

● Concluir uma análise de custos para determinar as 
áreas em que podemos criar economias para aplicar 
a outras áreas 

● Revisar salários, benefícios, custos de substituição, 
desenvolvimento profissional, custos de seguro, 
aposentadorias, tecnologia, custos adicionais de 
transporte e pontos críticos  

● Comunicar novos processos (por exemplo, pedidos 
de licença, diretrizes de compra) 

● Continuar com a contratação e recrutamento sem 
papel 

● Enviar ofertas adicionais para serviços/produtos (por 
exemplo, aventais, EPI) 

● Seguir as diretrizes federais e estaduais sobre 
licenças por covid-19 e avisos de viagem 

● Pesquisar um programa de assistência mais robusto 
ao funcionário 

● Treinar equipes e substitutos para a aprendizagem 
remota e possível aberturas e fechamentos 

● Fornecer dispositivos, internet e suporte de 
tecnologia  

● Fornecer a funcionários e famílias outros materiais 
físicos necessários para a aprendizagem remota 

● Designar uma sala de isolamento com banheiro separado para estudantes 
e funcionários com sintomas. A sala de isolamento deve, 
preferencialmente, ser separada do consultório médico, contar com uma 
equipe de supervisão designada, boa ventilação (filtro HEPA) e estar 
próxima à uma porta de saída 

● Determinar o pessoal responsável pelo rastreamento de contato, 
revisando verificações diárias de saúde e reforçando o uso de máscara 

● Impor procedimentos de distanciamento social para incluir o uso de 
armários, dispensas escalonadas das aulas etc. Determinar o fluxo de 
tráfego nos corredores e providenciar segurança próxima aos banheiros 

● Designar uma área de recebimento de entregas em cada edifício 
● Designar vários pontos de entrada para estudantes e funcionários para 

acomodar verificações de temperatura 
● Educar todos os estudantes, professores e funcionários sobre a higiene 

adequada das mãos e higiene respiratória, bem como sobre como usar 
máscaras de maneira adequada 

● Desenvolver a higienização obrigatória de edifícios e o processo de saúde 
pública para todos os cenários, de acordo com os requisitos do CDC 

● Criar práticas de distanciamento social e ocupação segura de edifícios 
(dentro e fora das salas de aula) com padrões específicos para cada 
edifício 

● Estabelecer um plano para modificações das instalações existentes para 
cada edifício, incluindo áreas de isolamento, refeitório, sinalização 
direcional e uso alternativo de grandes espaços construídos 

● Desenvolver um processo de limpeza para o retorno em setembro, bem 
como processos potenciais para quaisquer outros pontos durante o ano 
letivo 

● Criar espaços em cada edifício para armazenar materiais para higienização 
abertamente, bem como para disponibilizar EPIs  

● Desenvolver um processo de monitoramento regular da qualidade e 
temperatura do ar 

● Planejar um cronograma potencial para verificações regulares da 
instalação em caso de fechamento de uma escola devido a uma doença 
relacionada à covid-19 

● Apoiar políticas de distanciamento social nos ônibus, assim como no 
embarque e desembarque. 

● Revisar os horários dos ônibus e horários de início/término das aulas.   
● Trabalhar com o distrito no compartilhamento e adoção das políticas 

relacionadas a licenças médicas, FMLA e ausências relacionadas à covid-19   
● Implementar sinalizações relacionadas à higiene adequada, 

distanciamento social, uso de máscaras etc. 
● Apoiar a moral e a saúde mental dos funcionários  
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Apoio à comunidade escolar 

Nutrição  
Envolver as partes interessadas será fundamental no processo de garantir a continuidade da equidade e o 
acesso à nutrição dos estudantes, e para a transição bem-sucedida das operações do programa de nutrição 
escolar dos atuais modelos de alimentação de emergência pandêmica para um modelo para escolas de 
reentrada. Todas as escolas seguirão as políticas da School Food Authority (SFA) ao se comunicarem sobre os 
serviços de alimentação escolar, elegibilidade, opções e mudanças nas operações. Todas as refeições 
fornecidas durante a emergência de saúde pública estarão disponíveis sem custo para todas as crianças com 
até 18 anos. Todas as comunicações serão fornecidas por meio de uma variedade de métodos de 
comunicação, incluindo site, mídias sociais, e-mails, ligações automáticas, boletins informativos e correio 
tradicional, e serão traduzidas para os idiomas falados pelas famílias.   
 
Identificamos nossa supervisora de serviços de alimentação, Debora Donleavy, como o contato que deverá 
receber e responder às comunicações de famílias e funcionários da escola. As famílias serão lembradas por 
meio de comunicados sobre o serviço de alimentação durante o verão e, periodicamente, durante o início do 
ano letivo. Elas poderão enviar um novo formulário para a solicitação de refeições gratuitas e a preço 
reduzido a qualquer momento durante o ano letivo.  As inscrições estão disponíveis em todos os prédios da 
escola, no nosso site e por e-mail ou correio tradicional, conforme necessário.  Suporte por telefone e 
presencial para o preenchimento do formulário está disponível. 
 
A merenda escolar continuará disponível para todos os estudantes, incluindo aqueles que frequentam a 
escola presencialmente e aqueles que estão aprendendo remotamente. 
 

Refeições no local 
Refeições serão fornecidas para os estudantes no local mantendo o distanciamento social adequado entre os 
estudantes. Os estudantes não precisam usar máscaras quando sentados e comendo, desde que estejam 
adequadamente distantes uns dos outros.  
 
O distrito garantirá o distanciamento social entre os alunos durante as refeições no refeitório da escola. Se 
essa medida não for viável, as refeições poderão ser servidas em áreas alternativas (por exemplo, salas de 
aula) ou em períodos de refeição escalonados para garantir o distanciamento social e a limpeza e desinfecção 
adequadas entre os estudantes. 
 
O compartilhamento de alimentos e bebidas (por exemplo, refeições em estilo buffet, lanches) é proibido, a 
menos que os alunos sejam membros da mesma família. Espaço adequado será reservado para estudantes, 
professores e funcionários observarem o distanciamento social durante as refeições. 
 
 
Disponibilidade de refeições durante o ano letivo  

● As refeições continuarão disponíveis para os estudantes em idade escolar matriculados no distrito.  
● A programação para coleta e entrega das refeições estará disponível no site do distrito, bem como nas 

redes sociais.  
● Locais de escolas comunitárias disponibilizarão coletas na calçada. 
● As rotas de ônibus serão revisadas regularmente a fim de desenvolver as rotas mais inclusivas 

possíveis. 
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● Rotas predeterminadas serão desenvolvidas para incluir arranjos específicos para estradas perigosas, 

onde a caminhada e/a coleta de passageiros não é praticável.  
 
O distrito envolverá a comunidade e buscará feedback por meio de uma pesquisa sobre alimentos e nutrição 
criada para identificar as necessidades de distribuição de refeições.  O feedback obtido como resultado dessa 
pesquisa apoiará a equipe distrital a trabalhar em conjunto com o Superintendente na finalização de uma 
programação de serviço de fornecimento de refeições para todos os três cenários potenciais: presencial, 
híbrido e remoto.   
 
A equipe de Serviços de alimentação e nutrição (FNS) atenderá a outras garantias obrigatórias do NYS da 
seguinte forma: 

● Elaboração de procedimentos para a garantia do acesso à merenda escolar a todos os estudantes 
matriculados no distrito, tanto virtuais quanto presenciais. Tomaremos nota das barreiras identificadas 
com a prática anterior, bem como incluídas nas respostas da pesquisa.   

● Atualizar os procedimentos operacionais padrão de saúde e segurança para incluir itens das 
orientações DOH. . 

● Atualizar os estudantes com alergias quanto aos procedimentos operacionais padrão para garantir a 
conformidade. 

● Remover todas as mesas compartilhadas das salas de refeições. 
● Trabalhar junto ao diretor da construção para a remoção de mesas compartilhadas em turmas que 

participam de atividades de preparação na sala de aula.  
● Atualizar a sinalização de procedimentos operacionais padrão para incluir mensagens sobre a higiene 

das mãos e de “não compartilhamento” de itens alimentares. 
● Colaborar com as equipes de construção e terrenos para estabelecer a responsabilidade de funções 

para espaços de refeitório e serviço de refeições.  
● Manter o uso de desinfetantes à base de amônia. 
● Realizar sessões de treinamento para todos os membros da equipe quanto a:  

○ Alimentação não agregada 
○ Flexibilidade do horário do serviço de refeições 
○ Refeições em grande quantidade requerem dispensa de tempo de serviços alimentares e não 

congregacionais 
○ Retirada de refeições pelos pais/responsáveis 
○ Flexibilidade do padrão de refeição 
○ Flexibilidade de “oferta vs. serviço” para escolas de ensino médio 

● Utilizar meios de comunicação, outdoors eletrônicos, sites, organizações comunitárias, incluindo, mas 
limitados a: Eat Smart NY, Hunger Solutions e Middletown Parks and Recreation para apoiar o envio de 
mensagens. 

● Fornecer mensagens às famílias no seu idioma de preferência.  
● Colaborar, no nível do prédio/instalação, com a avaliação e estabelecimento de padrões para o serviço 

de refeições. Em coordenação com os administradores do prédio, o serviço de refeições será realizado 
da maneira que melhor se adapte às instalações. 
 

Observar a seguinte resposta do NYSED: 
● Durante o ano letivo, as refeições serão servidas de acordo com os procedimentos operacionais 

normais. A partir deste momento, as refeições serão reivindicadas com base na elegibilidade 
(gratuitas, a preços reduzidos ou pagas). As refeições serão servidas apenas aos estudantes 
matriculados e poderão ser servidas aos estudantes que estiverem aprendendo remotamente. Não 
serão permitidas refeições aos finais de semana.  
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Educação especial  
O plano de reabertura de Middletown fornece uma estrutura para garantir que todos os estudantes com 
deficiência continuem a ter acesso à educação pública apropriada e gratuita (FAPE), que enfatiza a educação 
especial e serviços relacionados projetados para atender às suas necessidades exclusivas e prepará-los para a 
educação futura, emprego e vida independente em um ambiente menos restritivo (LRE). Levando em 
consideração a saúde, segurança e bem-estar dos estudantes, famílias e funcionários, nosso plano de 
implementação foi projetado para atender aos requisitos da FAPE em todos os momentos.   Nosso plano 
prepara nossa equipe para fornecer aos estudantes programas e serviços em cada fase e permite que nossa 
equipe apoie os estudantes durante a transição entre fases diferentes.  
 

Fase 1 
● Estudantes de fora do 

distrito (OOD) 
● Estudantes que fazem uso 

de tratamento diário (Day 
Treatment) 

● Estudantes (K-12) 12:1+3 
● Estudantes (K-5) 6:1+1 

(Anexo) 
● Estudantes (6-8) 8:1+1  

Fase 2 
● Estudantes 

(K-8) 12:1+2 
● Estudantes 

(K-12) 12:1+1 
 

Fase 3 
● Estudantes (K-2) 

15:1+1 
● Estudantes (3-12) 

15:1 

Fase 4 
● Os estudantes do 

Coensino 
Integrado (TIC) 
devem retornar 
junto com seus 
colegas de 
educação geral 

 

 
Nosso plano inclui os seguintes suportes para educadores e estudantes: 

● Suporte para estudantes durante a aprendizagem síncrona e assíncrona  
● Sempre que possível, retorno prioritário dos serviços presenciais para estudantes com necessidades 

elevadas e estudantes pré-escolares com deficiência, considerando planos de contingência desenvolvidos 
pelo Comitê de Educação Pré-escolar (CPSE)/Comitê de Educação Especial (CSE) para o atendimento às 
necessidades de aprendizagem à distância em caso de intermitência ou fechamentos prolongados de 
escolas. 

● Suporte, na forma de desenvolvimento profissional e serviços de suporte técnico, para que os professores 
auxiliares possam alternar rapidamente entre a aprendizagem remota, híbrida e serviços presenciais.   

● Apoio, na forma de desenvolvimento profissional e serviços de suporte técnico, para auxiliares individuais 
que estejam se preparando para o retorno aos serviços presenciais.   

● Teleterapia programada (fisioterapia (PT), terapia ocupacional (OT), aconselhamento, terapia de fala e 
visão.  A teleterapia será utilizada apenas em um ambiente de aprendizado híbrido ou totalmente remoto.  

● Espera-se que todos os campi implementem o processo distrital existente para monitoramento 
progressivo da coleta de dados de metas para cada estudante e meta individual. 

● Espera-se que todos os campi implementem o sistema distrital existente para garantir que todos os Planos 
Educacionais Individuais (IEPs) sejam implementados, as modificações/acomodações do programa sejam 
monitoradas, as metas do IEP sejam monitoradas e o progresso seja comunicado aos pais/responsáveis.   

● Desenvolvimento/treinamento profissional em todo o distrito para funcionários e recursos compartilhados 
para a garantia de fidelidade na implementação das melhores práticas.  

● Utilizar um sistema para monitorar a participação e as taxas de sucesso remoto para informar os níveis 
necessários de suporte individual.   

● Facilitação pelo Diretor e/ou Líder(es) pedagógicos de check-ins de monitoramento do progresso do 
professor 1:1 ou em grupos reduzidos.   
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● Implementação de documentos de orientação, listas de verificação e treinamento para funcionários, 

estudantes e famílias sobre acomodações e modificações no programa fornecidas virtualmente (leitura de 
testes etc.).  

● Serviços de tradução para a comunicação com as famílias e apoio aos estudantes, conforme necessário  
● Horário agendado para o CSE se reunir e determinar se existe necessidade de serviços compensatórios.   

Estudantes aprendizes da língua inglesa/estudantes multilíngues  
A educação equitativa de estudantes aprendizes da língua inglesa/estudantes multilíngues (ELLs/MLLs) é 
protegida por várias leis e políticas de direitos civis, bem como pelo Every Student Succeeds Act (ESSA). Os 
sistemas escolares do estado de Nova York devem fornecer assistência educacional e serviços permitindo 
que os estudantes ELL/MLL alcancem proficiência em inglês, desenvolvam altos níveis de linguagem 
acadêmica e conquistem níveis altos em matérias acadêmicas.  

 
Usando o Teste de Identificação do Estado de Nova York para Aprendizes da Língua Inglesa (New York State 
Identification Test for English Language Learners – NYSITELL), o teste e a identificação presenciais estão 
ocorrendo ativamente por meio de uma equipe de professores certificados de inglês como um novo idioma 
(ENL) e continuarão ocorrendo durante o verão de 2020 e além. O distrito continuará a trabalhar em 
colaboração com nosso departamento de registro para testar os novos estudantes ELL/MLL utilizando o 
NYSITELL conforme eles se inscreverem. Os agendamentos de testes são realizados de acordo com todos os 
parâmetros do CDC e DOH para garantir a saúde e segurança da equipe, da família e dos estudantes. Isso 
está sendo realizado observando a quantidade necessária de dias letivos após a inscrição inicial, conforme 
estipulado nas diretrizes. Nossos procedimentos incluem todas as partes do processo de identificação dentro 
da triagem ELL/MLL, identificação e diretrizes de colocação. 

 
Continuamos a usar o NYSITELL para identificar os estudantes que atendem aos critérios para o status 
ELL/MLL após a inscrição no nosso distrito e no teste de desempenho de inglês como segundo idioma no 
estado de Nova York (NYSESLAT) na primavera de 2019 para determinar as necessidades de serviços 
linguísticos.  Todos os estudantes identificados como ELL/MLL receberão os serviços descritos nas Unidades 
de Estudo CR-Parte 154. O ensino do idioma K-12 ocorre nos programas Bilíngue e ENL, conforme definido 
pelo NYSED e pelo Escritório de Educação Bilíngue e Línguas Mundiais (Office of Bilingual Education & World 
Languages – OBEWL), em alinhamento com a Bilingual Common Core Initiative. Isso garante ensino de 
qualidade, suporte e serviços de acordo com o nível de proficiência em idioma de cada estudante ELL/MLL. 
Acreditamos que todo professor é um professor de ELLs/MLLs e fornece desenvolvimento profissional em 
relação ao Plano para o sucesso de ELLs/MLLs e a estrutura culturalmente responsiva e sustentável. 
Utilizamos ferramentas de monitoramento de progresso para promover e medir o desempenho acadêmico 
de ELLs/MLLs e os ganhos dos estudantes no sentido de receberem o Selo de Biliteracia do Estado de Nova 
York (New York State Seal of Biliteracy – NYSSB) após a graduação. 
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Suporte para estudantes aprendizes da língua inglesa/estudantes multilíngues 
A fim de apoiar nossos estudantes ELL/MLL, continuaremos a:  

● Fornecer grupos reduzidos e serviços individuais com base nas necessidades de cada estudante.  
● Facilitar a colaboração e o coplanejamento entre professores de conteúdo e idiomas. 
● Implementar estratégias de ensino em plataformas. 
● Focar o desenvolvimento de habilidades linguísticas produtivas, como falar e escrever. 
● Dedicar tempo para entrar em contato com os estudantes individualmente, quando necessário.  
 

Nosso distrito implementou vários modos/métodos de comunicação para garantir que informações críticas 
estejam disponíveis e acessíveis no idioma de preferência dos pais/responsáveis da seguinte forma: 

● Utilizamos a Language Line para a tradução de documentos e interpretação por telefone. 
● Garantindo a disponibilidade da Language Line 24 horas por dia, 7 dias por semana para cenários 

presenciais, híbridos e remotos onde a tradução é necessária.   
● Educadores/funcionários terão acesso à utilização desse serviço em casa, caso um cenário 100% 

remoto volte a se manifestar. Um tutorial distrital foi criado e utilizado para fins de acessibilidade.  
● Fizemos um contrato com a Language Today, uma empresa de interpretação presencial e/ou por 

telefone, que apoia nosso distrito com CSE, 504, necessidades disciplinares ou qualquer outra reunião 
que possa exigir uma abordagem mais pessoal e/ou reunião presencial.  

● A comunicação regular também é apoiada pelo nosso tradutor distrital, que está disponível para traduzir 
para educadores e funcionários durante a comunicação com estudantes e famílias.  

● Todas as informações críticas (por exemplo, boletins, relatórios de progresso provisórios, cartas 
distritais/escolares, postagens no site, mensageiros escolares/chamadas automáticas etc.) são 
traduzidas e disponibilizadas na língua materna ou no idioma de preferência da família.  

● Instalamos o Jabber, que permite que os funcionários utilizem seus laptops/Chromebooks para fazer e 
receber chamadas telefônicas de/para famílias em qualquer local (casa, escola, trabalho) para garantir 
que a comunicação seja contínua entre escola e casa em todos os 3 cenários. O Jabber também possui 
recursos de correio de voz e está vinculado aos números de telefone do escritório/escola para tornar a 
comunicação mais fácil para as famílias, pois os números de telefone da escola/distrito permanecem os 
mesmos. 

 

Bem-estar socioemocional  
Pesquisas demonstram a importância do bem-estar mental e emocional para estudantes e funcionários, 
influenciando resultados psicológicos e, em última análise, acadêmicos. Sabemos que, após esse fechamento 
prolongado, muitos dos nossos estudantes e funcionários precisarão de apoio socioemocional para ajudá-los 
a se reintegrar ao trabalho e à escola. Como um distrito, nosso compromisso é criar ambientes de 
aprendizagem emocional e fisicamente seguros, de apoio e envolventes, promovendo o bem-estar e 
desenvolvimento social e emocional de todos os estudantes. A pandemia elevou o papel dos líderes na 
criação de condições para ajudar estudantes e funcionários a praticar a empatia, criar laços sociais à distância 
e se adaptar a novas experiências de aprendizagem. Conselheiros, programas de saúde escolar e apoios 
abrangentes desempenharão um papel extremamente importante no período de ajuste, quando as escolas 
forem reabertas e o acesso a conselheiros escolares, assistentes sociais, psicólogos escolares, conselheiros 
de suporte ao aluno, intervencionistas de crise e programas de saúde escolar surgirão como um suporte 
inestimável para nossos estudantes e funcionários.  
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As transições são importantes todos os anos e serão ainda mais importantes neste próximo ano letivo, à 
medida que migrarmos da aprendizagem remota contínua para uma abordagem em fases para o ensino 
presencial ou um período ainda mais longo de aprendizagem remota.  As escolas apoiarão as transições de 
maneira culturalmente responsiva e envolverão os estudantes, famílias e comunidades no processo de 
identificação de necessidades e suporte.  
 
As seguintes considerações guiaram nosso planejamento para o apoio ao bem-estar socioemocional: 
  
Reações emocionais ao sair da quarentena, que podem incluir:  

● Estresse, ansiedade, tristeza, raiva, culpa ou frustração por uma variedade de circunstâncias diferentes  
● Medo e preocupação acerca da própria saúde e a saúde de entes queridos  
● Outras alterações emocionais ou de saúde mental que podem ser difíceis de controlar  

 
Fazer conexões pessoais com os estudantes é a chave para apoiá-los mental, emocional e 
comportamentalmente. Este plano enfatiza a identificação dos estudantes que precisam de apoio e a equipe 
de suporte para fornecer os serviços necessários.  Revisar e então considerar um refinamento potencial de 
certos aspectos do código de conduta pode ajudar a apoiar a melhoria do bem-estar 
emocional/comportamental dos nossos estudantes durante este período sem precedentes.  Este plano 
também enfatiza a importância de incluir a Aprendizagem socioemocional (SEL) como um conceito 
fundamental para todos os estudantes. A SEL será implementada nos recursos curriculares distritais 
existentes, conforme prescrito pelos Padrões de Aprendizagem do Estado de Nova York.   
 
Este plano visa criar vias de comunicação consistentes e claras entre a escola, nossas famílias e a 
comunidade em geral.  A voz da comunidade está presente neste plano na forma do feedback que 
recebemos enquanto distrito por meio de pesquisas e fóruns virtuais.   
 
Este plano estabelece ações para envolver a equipe no desenvolvimento profissional contínuo, oferecendo 
apoio em áreas como aprendizagem socioemocional, respostas informadas sobre traumas e práticas 
responsivas que enfatizem a equidade, o acesso e a inclusão. Além disso, forneceremos suporte para nossos 
estudantes e funcionários para estimular o autocuidado e uma sensação geral de bem-estar.   
 
 
 
Suporte ao bem-estar socioemocional  
 
Em apoio ao bem-estar socioemocional: 

● Utilizar a referência de suporte ao aluno para conhecer de maneira mais detalhada estudantes 
específicos que podem estar enfrentando dificuldade relacionadas a matérias e/ou comportamento 

● Fornecer desenvolvimento profissional para professores e equipe de apoio K-12 para utilizar, com 
fidelidade, recursos de aprendizagem socioemocional (SEL) com foco em competências 
socioemocionais (autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento, 
tomada de decisão responsável):  

○ Currículo da Segunda etapa K-8  
○ Pesquisar, analisar e selecionar um currículo de aprendizagem socioemocional (SEL) para as 

séries 9-12.   
○ Implementar um protocolo de treinamento para o currículo SEL para todas as séries, 
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aprimorando as práticas existentes nas séries K-5 e introduzindo práticas nas séries 6-12.   

● Manter uma lista atualizada de agências úteis e recursos online para auxiliar no bem-estar e suporte 
de funcionários e professores, incluindo o programa Employee Assistance Program (EAP) 

● Fornecer desenvolvimento profissional em:  
○ Como reconhecer e apoiar estudantes que lidam com ansiedade, luto e trauma 
○ Compreender o preconceito implícito e o racismo estrutural e como navegar conversas 

desafiadoras sobre raça e racismo 
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Ações de apoio à comunidade escolar 
Distrito  Escola 

● Criar um sistema para rastrear as taxas de sucesso de 
estudantes com deficiência e ELLs para informar os níveis 
de suporte individual necessários 

● Monitorar o progresso da implementação dos planos 504 
para garantir serviços, modificações e acomodações do 
programa  

● Implementação de documentos de orientação, listas de 
verificação e treinamento para funcionários, estudantes e 
famílias para acomodações e modificações do programa 
fornecidas virtualmente (testes lidos etc.) 

● Fornecer suporte técnico à equipe para garantir o uso de 
Tecnologia assistiva (AT) 

● Colaborar e desenvolver um protocolo de revisão das 
programações dos estudantes do ensino médio para IEP 

● Implementar suportes para comunicação contínua entre 
casa e escola para interações críticas, conforme exigido 
pela CR-Parte 154 para ELLs/MLLs. 

● Divulgar informações aos funcionários e às famílias sobre a 
Carta de Direitos dos Pais e proteções da CR- Parte 154 
para ELLs/MLLs. 

● Fornecer instrução nas línguas modernas de espanhol e 
francês dentro das classes ECSDM WL/LOTE para 
promover uma comunicação eficaz na língua-alvo.  

● A identificação e colocação de estudantes ELL/MLL 
ocorrerão ativamente durante todo o ano, seguindo as 
diretrizes dos Centros de Controle de Doenças (CDC) e do 
Departamento de Saúde do Estado de Nova York 
(NYSDOH). 

● Reunir o Comitê do Código de Conduta para revisar e 
considerar um possível refinamento de aspectos 
específicos do código de conduta.  

● Apoiar o uso de avaliações de habilidades atrasadas e 
problemas não solucionados, referências de suporte ao 
aluno, protocolo FBA.  

● Investigar mapeamento de relacionamento (Harvard ) e 
recurso de tutoria.  

● Colaborar na integração da SEL ao currículo básico.  
● Desenvolvimento da equipe de TSS de "sprints" para lidar 

com a agitação cívica e/ou listas de reprodução 
individualizadas para administradores, professores, equipe 
de apoio (professores auxiliares, auxiliares, monitores, 
segurança) 

● Aquisição de literatura com foco na diversidade, 
capacidade de resposta cultural e SEL para as séries K-12 
para apoiar a leitura independente e bibliotecas de sala de 
aula. 

● Fornecimento de suporte contínuo sobre autocuidado 
● Pesquisar famílias para identificar as necessidades de 

distribuição de refeições 
● Criação e comunicação de uma programação detalhada 

para os serviços de refeição em todos os três cenários 
 

 

● Monitorar a participação e as taxas de sucesso remoto para informar 
os níveis necessários de suporte individual.   

● Facilitação pelo Diretor e/ou Líder(es) pedagógicos de check-ins de 
monitoramento do progresso do professor 1:1 ou em grupos 
reduzidos.   

● Comunicar as orientações da diretriz COVID 504 às famílias e 
funcionários.  

● Teleterapia programada (fisioterapia (PT), terapia ocupacional (OT), 
aconselhamento, terapia de fala e visão.  A teleterapia será utilizada 
apenas em um ambiente de aprendizado híbrido ou totalmente 
remoto.  

● Implementação de documentos de orientação, listas de verificação e 
treinamento para funcionários, estudantes e famílias sobre 
acomodações e modificações no programa fornecidas virtualmente 
(leitura de testes etc.).  

● Fornecer suporte aos professores (ou seja, instrução direta para 
plataformas, vídeos, 1:1 e grupos reduzidos) 

● Apoiar o CSE para a convocação de estudantes com problemas 
médicos e auxiliar no desenvolvimento de planos médicos para 
edifícios específicos, se necessário. 

● Identificar necessidades especializadas de EPI para atender 
funcionários e estudantes com segurança (por exemplo, máscaras 
faciais transparentes, protetores faciais, decalques de distanciamento 
social no chão, decalques para os pés, aventais descartáveis) 

● Desenvolver expectativas de aprendizagem remota amigáveis ao 
estudante (exemplo: Expectativas de aprendizagem remota do ESY ) 

● Fornecer datas para o treinamento dos pais, compartilhar 
informações e recursos com as famílias e funcionários 

● Comunicar as perguntas da pesquisa SWD e SEL  
● Comunicação com as famílias no idioma de sua preferência por meio 

da Language Line & Language Today. Também estão disponíveis 
traduções de boletins/relatórios provisórios de progresso.  

● Organizar reuniões informativas com os pais sobre os níveis de 
proficiência e cumprimento dos minutos exigidos pela CR Parte 154. 
As reuniões ocorrerão em uma cadência que atenda às diretrizes.  

●  Criação de um cronograma de serviço e suporte em edifícios K-12 
para a CR-Parte 154 para ELLs/MLLs 

● Fornecer desenvolvimento/treinamento profissional em torno do 
plano para o sucesso de ELLs/MLLs e as estruturas educacionais 
culturalmente responsivas e sustentáveis (CR-S)  

● Criação de programações de ensino fundamental e médio em um 
ambiente de aprendizado síncrono e assíncrono para apoiar a 
aquisição do idioma por ELLs/MLLs com base no nível de 
proficiência em inglês medido mais recentemente pelos estudantes.  

● Considerar a aplicação de uma triagem para estudantes que possam 
apresentar atraso nas habilidades e problemas não solucionados 

● Sempre que possível, utilizar a referência de suporte ao aluno 
● Apoiar o CDEP (Plano de Educação Distrital Abrangente) a fim de 

apoiar os estudantes com aconselhamento.  
● Enviar uma pesquisa criada pelo distrito para identificar as 

necessidades de distribuição de refeições 
● Determinar onde os estudantes irão retirar e consumir as refeições 

no prédio, de acordo com as orientações do DOH e NYSED 
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Apêndice 

Recursos de treinamento 
As práticas de saúde exigidas devem ser implementadas por todos os educadores, professores e funcionários. 
Essas práticas são fundamentais para minimizar os riscos de exposição de estudantes, funcionários e famílias 
à covid-19. Treinamento para responsáveis pelas triagens 
 
Middletown identificará indivíduos familiarizados com o CDC, os protocolos OSHA e as diretrizes do DOH em 
cada prédio, que serão identificados e treinados como avaliadores.  Os avaliadores usarão o EPI apropriado 
fornecido pelo empregador, incluindo, no mínimo, uma máscara e praticarão o distanciamento social. Se o 
distanciamento social ou controles de barreira/partição não puderem ser implementados durante a triagem, 
o EPI deve ser usado quando o funcionário estiver a menos de dois (2) metros de um estudante.   

Tópicos de treinamento para todos os funcionários:   
● Lavagem adequada das mãos: higiene adequada das mãos. Promoção da lavagem frequente e 

completa das mãos, proporcionando aos funcionários, à comunidade escolar e aos visitantes um local 
para lavar as mãos. Se sabão e água corrente não estiverem disponíveis imediatamente, forneça 
produtos para a desinfecção das mãos à base de álcool contendo pelo menos 60% de etanol ou 70% 
de álcool isopropílico. Fornecimento de treinamento sobre lavagem e desinfecção adequada das mãos 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

○ Vídeo de lavagem das mãos   
 

● Etiqueta adequada para tosse e espirros 
 

● Distanciamento social 
○ Fornecimento de treinamento para professores/funcionários sobre como lidar com interações 

de contato próximo com os estudantes como parte das tarefas de trabalho diárias. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  
 

● Procedimentos operacionais (vários por edifício) 
○ Entrada no prédio 
○ Tráfego nos corredores  
○ Uso de banheiro  
○ Procedimentos de limpeza 
○ Recolhimento de crianças doentes na escola 
○ Funcionários doentes ou com suspeita de doença  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html  
 

● Técnicas de limpeza adequadas 
○ Limpeza e desinfecção 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html  
 

● Guia para limpeza e desinfecção de espaços públicos, locais de trabalho, empresas, escolas e lares 
durante a reabertura 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html


Portuguese/Português 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf  
 

● Comunicação de perigo – direito de saber 
○ Uso adequado de produtos químicos e planilhas de dados de segurança 

■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 
○ Não é permitido o uso de produtos químicos trazidos de casa 
○ Transferência de desinfetante para as mãos para recipientes menores  
○ Lista N: Desinfetantes para uso contra SARS-CoV-2 (covid-19) 

■ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-c
ovid-19 

● Plano de controle de exposição com foco na pandemia/covid-19   
 

● Equipamento de proteção individual – EPI 
○ Atualizar avaliação de risco e planilha de seleção de EPI para todos os funcionários 

identificados 
○ Tipo, uso e tamanho adequados 
○ Limpeza e higienização de máscara/proteção facial (se aplicável) 
○ Fornecer treinamento para funcionários e estudantes sobre como usar, colocar, remover e 

descartar EPIs, inclusive no contexto de suas funções atuais e potenciais 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 

● Uso de máscaras (como vestir/tirar) (máscara de pano vs cirúrgica)  
● Face coverings don/doff video   
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ  

 
● Proteção respiratória (N95 – necessária para funcionários identificados, de acordo com o NYS) 

○ Inclusa no Programa de Proteção Respiratória existente ou pode ser incluída como parte de 
um Programa de Proteção Respiratória separado apenas para a equipe médica 

○ Treinamento fornecido apenas para pessoal identificado 
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healt
hcare/ 
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