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“We are committed to developing a community of learners who 
are academically proficient, demonstrate strong character and 
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As Escolas Públicas de New Bedford não discriminam com base na idade, sexo, raça, cor, religião, etnia, origem nacional, 
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6 de Abril, 2020 
  
Estimadas Famílias das Escolas Públicas de New Bedford:  
 
Esperamos sinceramente que você e a sua família estejam bem durante estes tempos difíceis. As nossas 
enfermeiras trabalham com muitos dos seus filhos ao longo do ano e estão disponíveis para apoiar a sua 
família com muitos recursos que poderá necessitar.  É muito importante que todos pratiquem o 
distanciamento social adequado ficando a pelo menos 6 pés de distância (1,80 metros ) para a segurança de 
toda a nossa comunidade. 
 
Por favor, não deve encorajar que as suas crianças brinquem com outras crianças, que durmam na casa de 
outras crianças ou se se encontrem com elas para ajudar a eliminar a potencial propagação do COVID-19.  
Podemos facilmente ficar sobrecarregados com grandes quantidades de informação através dos meios de 
comunicação social e das redes sociais, o que pode ser por vezes impreciso.  É muito importante monitorizar o 
tempo que as nossas crianças estão expostas aos meios de comunicação social. 
 
Os pais devem visitar a Folha de Factos  COVID-19 Fact Sheet para obter informações atuais sobre o COVID-19. 
Os residentes de Massachusetts são encorajados a usar o 2-1-1 para informação, recursos e referências 
relativas ao COVID-19. A linha direta pode ser alcançada marcando 2-1-1 a partir do seu telemóvel ou online em 
https://mass211.org/ 
 
Aqui seguem dois pequenos vídeos sobre COVID-19 que serão úteis para os alunos: 

• Brainpop (sobre o coronavírus): BrainPop Vídeo do Coronavírus 

https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/ 
• Mark Rober (ex-engenheiro da NASA): Como Ver a Propagação dos Micróbios  & Coronavírus. 

https://www.youtube.com/watch?v=I5-dI74zxPg 
 

 
Lembre-se de praticar autocuidado durante estes tempos difíceis: 

• Coma uma dieta equilibrada 

• Durma pelo menos 8 horas por noite  

• Mantenha uma rotina de exercício 

• Mantenha uma "ligação virtual" com amigos e familiares 

• Faça exercício e saia se o tempo permite, para obter um pouco de ar fresco 
Por favor, não hesite em contactar a sua Enfermeira Escolar por e-mail se tiver alguma pergunta, preocupação 
ou até mesmo apenas para dizer olá. Sentimos a falta dos nossos alunos e estamos ansiosos para vê-los 
quando voltarmos à escola. 
Mantenham-se seguros e saudáveis! 
 
Atenciosamente, 
 

http://www.newbedfordschool.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://mass211.org/
https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=I5-dI74zxPg


Wanda Nunes, 
Gerente do Departamento de Serviços de Saúde das Escolas Públicas de NB 


