
Prezados Pais, Funcionários e Comunidade Escolar de Marlborough; 

Estou escrevendo para todas as famílias de Marlborough para pedir que todos permaneçam atentos às 

seguintes orientações de saúde do Departamento de Saúde de Marlborough.   

Por favor, siga as seguintes diretrizes: 

• Fique em casa quando você estiver doente. 

• Lave as suas mãos frequentemente, com sabonete e água, por pelo menos 20 segundos, 

especialmente depois de ir ao banheiro; antes de comer; e depois de assoar seu nariz, tossir ou 

espirrar. 

• Se você não tiver água e sabonete prontamente disponíveis, use um desinfetante de mãos à 

base de água com pelo menos 60% de álcool. Sempre lave suas mãos com sabonete e água se 

suas mãos estão visivelmente sujas. 

• Evite tocar seus olhos, nariz e boca. 

• Cubra sua tosse ou espirro com um lenço, e então jogue o lenço no lixo. 

• Limpe e desinfete objetos e superfícies frequentemente tocados usando um spray ou pano 

caseiro normal. 

• Evite contato próximo com pessoas que estão doentes. 

• O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) não recomenda que pessoas que estão 

bem usem uma máscara para proteger a si mesmos de doenças respiratórias, incluindo o 

coronavírus. 

• Máscaras devem ser utilizadas por pessoas que demonstram sintomas do coronavírus para 

prevenir a disseminação da doença para outros, assim como por trabalhadores da área da saúde 

e aqueles cuidando de alguém com coronavírus. 

Peço a todos que comuniquem à nossa equipe quaisquer preocupações que você possa ter com relação 

à sua saúde ou à de sua criança, para que possamos ajudá-lo da melhor maneira. Autorrelatar-se ao 

sistema escolar é fundamental. Autorrelatar informações precisas também é importante. Já 

enfrentamos vários casos em que alunos ou pais nos relataram que foram testados para coronavírus; 

apenas para descobrir que era um teste de gripe. Esses casos esgotam recursos importantes e causam 

estresse para toda a comunidade. Alunos foram enviados para a escola com tosse, dor de estômago e 

outros sintomas. Pedimos que você tome cuidado e mantenha seu(a) aluno(a) em casa, se ele(a) 

estiver doente. 

Entendemos que muitos empregadores têm políticas corporativas pedindo aos pais que permaneçam 

em casa por até 14 dias por motivos de saúde. Como discutimos com o Conselho de Saúde, muitos 

desses funcionários estão sendo enviados para casa devido a tosse ou sintomas do tipo gripe. O aluno 

que não apresenta sintomas e não entrou em contato com uma pessoa positiva para coronavírus ou 

uma pessoa sob investigação por coronavírus não tem restrições quanto a frequentar a escola. 

Se você teve contato com alguém que foi considerado positivo ou é um caso confirmado de 

coronavírus, entre em contato com o Departamento de Saúde através do número (508) 460-3751 e 

não envie seu(a) aluno(a) para a escola até que a administração possa consultar o Departamento de 

Saúde. 



Todos nós precisamos nos unir em seguir as orientações e permitir que a administração tome decisões 

da melhor maneira possível para prevenir e diminuir a propagação desse vírus. Siga o link abaixo para 

obter recursos fornecidos pelo Conselho de Saúde. 

https://www.marlborough-ma.gov/board-health/pages/1-corona-virus-information 

 

 

Como vamos lidar com viagens escolares, excursões e grandes eventos em grupo na escola? 

O Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts revisou suas orientações no dia 

10 de março para viagens escolares e excursões. Aqui está o link para a orientação: 

http://www.doe.mass.edu/sfs/emergencyplan/covid19.html 

Esta orientação incentiva os distritos a limitar viagens não essenciais e grandes eventos sempre que 

possível. Por esse motivo, estou orientando todos os meus diretores a adiar qualquer viagem escolar ou 

excursão agendada entre agora e abril. Adiaremos os eventos da comunidade para atender a essas 

orientações também. Entendo que isso pode ser frustrante e coloque muitos estudantes e famílias em 

uma posição difícil. Somos sensíveis ao trabalho que nossos alunos realizaram e trabalharemos da 

melhor maneira possível para reagendar tais eventos. Novamente, essas decisões difíceis são baseadas 

nas orientações fornecidas pelo Governador Baker e pelo Departamento de Educação Elementar e 

Secundária de Massachusetts. 

O que vai acontecer com a temporada de esportes da primavera? 

Todos os esportes da primavera serão adiados até o dia 30 de março, sob a direção da Associação 

Atlética Interescolástica de Massachusetts. Compartilharemos atualizações contínuas à medida que as 

recebermos. 

Lembre seus filhos sobre os usos apropriados das mídias sociais 

Já vimos que o uso inadequado das mídias sociais pode causar transtornos e confusão aos alunos. Os 

alunos que estão “posando” com máscaras ou enviando mensagens sobre o coronavírus podem ser 

piadas ou humor para alguns; mas estão causando inquietação a outros alunos. Encorajo fortemente 

uma discussão em casa sobre como podemos utilizar as mídias sociais para permanecer conectado com 

os amigos e não espalhar boatos ou atacar estudantes que possam ficar doentes. Este é um momento 

para nos reunirmos e apoiarmos, não dividirmos. 

Como vamos cumprir nossa exigência de 180 dias letivos? 

O Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts exige que o distrito escolar 

forneça 180 dias de escola para os alunos a cada ano. Devido às preocupações com a propagação de 

doenças, o Departamento revisou suas regras do calendário escolar de 180 dias para este ano, apenas. 

O link acima também leva você a essas orientações. Aqui está a regra deles para o calendário para este 

ano, apenas: 

“Todos os dias perdidos em emergências de saúde, clima ou segurança entre 16 de março e 1º de junho 

devem ser compensados para garantir um ano escolar de 180 dias ou até que o distrito atinja o 185º dia 



previamente agendado, o que ocorrer primeiro. Se todos os cinco dias de neve tiverem sido usados antes 

deste ponto, o distrito não precisará agendar dias letivos adicionais. ” 

Com base no calendário escolar de sexta-feira, 13 de março, nosso último dia de escola será sexta-feira, 

19 de junho de 2020. No entanto, se for necessário encerrar a escola por um período significativo de 

tempo devido a emergências de saúde ou segurança, o último dia possível para as Escolas Públicas de 

Marlborough será terça-feira, 23 de junho de 2020. Isso significa que as Escolas Públicas de 

Marlborough não terão aula além de 23 de junho, mesmo se não cumprirmos o requisito de 180 dias. 

Como estamos nos preparando para a interrupção da escola? 

Em 11 de março, pedi aos professores que começassem a preparar materiais de enriquecimento para os 

alunos acessarem e levarem para casa com eles, se necessário. Nas séries K-5, os alunos terão pacotes 

para levar para casa ou para serem buscados se houver um longo período de fechamento das escolas. 

Nas séries 6 a 12, os alunos podem trabalhar em seus computadores em casa, seus Chrome Books, ou 

até mesmo seus celulares no Google Classroom se houver fechamento das escolas prolongado. Se você 

não tiver acesso à Internet e isso não funcionar para sua(s) criança(s), entre em contato com o diretor 

da escola para que possamos fornecer um plano alternativo. 

Este plano não foi projetado para tomar o lugar ou substituir as instruções. Isso também não visa 

substituir os dias letivos perdidos - como declarado acima, o Departamento de Educação Elementar e 

Secundária de Massachusetts forneceu orientações sobre o ano escolar e esses dias não serão 

compensados depois que cumprirmos nosso calendário escolar atual. Nossa intenção em reunir esses 

materiais é manter os alunos envolvidos na rotina da educação. Isso é para enriquecimento quando a 

instrução em sala de aula não é possível. 

Existe a possibilidade de uma liberação mais longa do que o normal da escola? 

A decisão de liberar a escola mais cedo ou de cancelar a escola relacionada ao coronavírus será tomada 

em consulta com o Departamento de Saúde de Marlborough. Para se preparar melhor para qualquer 

situação, por favor, tenha um plano para o caso de uma liberação antecipada para seus alunos de 

idade de ensino fundamental e tenha planos para permitir que os alunos mais velhos acessem sua 

casa. Liberações antecipadas podem ser usadas com muito mais frequência para esses fins. Além disso, 

o distrito pode precisar tomar medidas de precaução para fechar por um período mais longo. No 

momento, você deve planejar cuidados com crianças (childcare) já na segunda-feira de manhã por um 

período prolongado. Enquanto a maioria dos distritos estão fechando por duas semanas, existe a 

possibilidade de que um fechamento possa se estender além desse ponto. 

Continue seguindo as orientações que nosso Departamento de Saúde colocou em seu site: 

https://www.marlborough-ma.gov/board-health/pages/1-corona-virus-information 

Mais uma vez, agradeço antecipadamente por sua cooperação e compreensão. As orientações que 

estou compartilhando hoje podem mudar com informações adicionais e continuarei atualizando a 

comunidade. 

Michael Bergeron 

Superintendente das Escolas 


