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Acontecimentos do Outono! 
Olá, Pais e Responsáveis, 
Bem-vindo, Outono! Com a mudança climática, vem a bela folhagem 
e o clima frio. Lembre-se de levar uma blusa / jaqueta para ser usada 
no recreio quando o tempo estiver mais frio. 

Exames físicos e 
imunizações: 
Se a sua criança tiver uma imunização como a vacina contra a gripe 
ou um exame físico pelo médico, envie uma cópia para o nosso 
escritório de saúde. O estado de Massachusetts exige conformidade 
com imunizações e exames físicos para os alunos, e o departamento 
de saúde da escola deve manter registros atualizados de todos os 
alunos do departamento de saúde pública de Massachusetts. 

Exames: 
Durante a primeira semana de novembro, medirei a altura e o peso 
da sua criança de acordo com os requisitos do estado de 
Massachusetts. Depois de concluído, começarei os exames visuais e 
auditivos nos alunos do PK1 e PK2. 

Os exames de saúde na escola não são diagnósticos, eles ajudam a 
identificar preocupações que podem exigir uma avaliação mais 
aprofundada por um médico. Cada criança é examinada uma vez, 
com um segundo exame ocorrendo várias semanas depois para as 
crianças que não passaram no exame inicial. Notificarei apenas os 
pais de crianças que falharam no segundo exame. Portanto, se você 
não tiver notícias minhas, isso significa que sua criança passou no 
exame. Informações adicionais serão fornecidas aos pais cujas 
crianças necessitam de exame adicional por um médico. 

 Mantenha-se 
saudável nessa 
temporada de 
gripe 
Dicas para 
crianças: 

1. Lavar as mãos 
frequentemente com 
água e sabão. 

2. Dormir bastante e 
descanse. 

3. Ensinar as crianças a 
evitar o comparti-
lhamento de germes. 

4. Manter-se hidratado. 

5. Fazer uma dieta 
equilibrada para obter os 
nutrientes e vitaminas 
certos. 

6. Manter-se ativo, dentro e 
fora de casa! 

"Se a sua criança teve um exame físico ou 
imunização, como a vacina contra a gripe, envie 
uma cópia para o nosso escritório de saúde". 

 

  



 

Testes de Visão e de Audição: 
 

Teste de Audição                                 Teste de Visão 
As crianças deverão identificar 10 figuras 
apresentadas em 8 níveis de decibéis 
decrescentes. Se a sua criança apontar para a 
imagem correta, presume-se que ele possa ouvir 
nesse nível de fala. Essa técnica se mostrou 
extremamente confiável nas últimas décadas na 
identificação precoce de perda auditiva em 
crianças. Incluí uma cópia das figuras usadas 
durante a triagem para que você possa se 
familiarizar com a identificação de cada figura em 
casa.  

 A triagem visual consiste em dois componentes 
separados: 1. Um teste de acuidade visual e 2. Uma 
tela de estereopsia. Durante o teste de acuidade 
visual, as crianças deverão identificar quatro de 
cinco formas a uma distância de três metros. Cada 
olho é testado separadamente, usando óculos 
especiais que bloqueiam a visão de um olho. 

Durante a tela de estereopsia, as crianças deverão 
usar um par de óculos polarizados para localizar 
corretamente um rosto sorridente em quatro de 
cada cinco apresentações. 

Assim como as triagens auditivas, notificarei apenas 
os pais de crianças que falharam no segundo 
exame. Portanto, se você não tiver notícias minhas, 
significa que sua criança passou no exame. 
Informações adicionais serão fornecidas aos pais 
cujas crianças necessitam de exame adicional por 
um médico.   

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

Informação de contato:  
 
Halie Lopez, BSN, RN  
Enfermeira Escolar no ECC 
508-460-3503 ext. 11556  
Hlopez@mps-edu.org 
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