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PLANEJE O RETORNO SEGURO PARA 
 INSTRUÇÃO PRESENCIAL E 

 CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 
 
 

  2021-2022 
 
 
 
 

Aprovado pelo BOE em 9 de agosto de 2021 
 
 
 

Visão: 
 O Distrito Escolar de Nashua será o modelo de excelência em educação pública 

para nossos alunos, funcionários e comunidade. 
 
 

Missão: 
 O Distrito Escolar de Nashua educará toda a criança empoderando seu sucesso 

estudantil. 
 

Valores: 
  O Distrito Escolar de Nashua valoriza a paixão pelo aprendizado e a 

importância da integridade, confiança, respeito, empatia e tenacidade.. 
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Resumo 
 
Este documento fornece uma visão geral para o retorno seguro à instrução presencial e a continuidade dos 
serviços para o ano letivo de 2021-2022.  A liderança do Distrito Escolar de Nashua (NSD) junto com o apoio 
dos Serviços de Saúde Pública e Comunidade de Nashua (DPHCS) compuseram este plano com a saúde e 
segurança, bem como a necessidade de continuidade dos serviços em mente.Este plano será revisado 
continuamente conforme necessário pelas diretrizes estaduais e federais para receber financiamento estadual 
e federal.  Finalmente, as metas do distrito foram alinhadas a este plano, bem como ao Plano Estratégico 
NSD, que se concentra em quatro áreas principais: desempenho do aluno, aprendizagem socioemocional 
para todos, envolvimento da família,saúde e segurança. 
 
Datas importantes 
 
SY 2020-21 
 
08/08/20: Aprendizagem remota (todos os alunos) 
02/15/21:        Híbrido começou para alunos IEP identificados com necessidade de aprendizagem presencial  
10/05/20: Híbrido começou para alunos do K-12 ensino médio e ensino fundamental (em fases ao longo 
de 4 semanas) 
04/19/21:        Opção de dia inteiro, 5 dias / semana 
 
Mudanças do Plano de Reabertura 2020-21 para 2021-22 
 

● O NSD retornará às operações diárias normais antes da pandemia. 
●  O aprendizado remoto não estará disponível. 
●  A aprendizagem síncrona não estará disponível. 
●  As máscaras faciais continuaram sendo usadas pelos funcionários e estudantes. 
●  O distanciamento físico será utilizado na medida do possível com o objetivo de separação de pelo 

menos 1 metro (3-foot). 
●  O teste de segurança de triagem na escola estará inicialmente disponível no nível do ensino médio 

(High School). 
●  O NSD continuará seguindo as diretrizes de saúde pública do DPHCS. 
●  Os pais voluntários serão permitidos de acordo com a (s) política (s) e procedimento (s) do distrito 

quando a transmissão na comunidade estiver mínima. 
●  Programas antes / depois da escola serão permitidos. 

 
II. Transparência e acessibilidade 

1. O plano final está postado em nosso site NSD (www.nashua.edu). 
2. O NSD está conduzindo uma avaliação abrangente das necessidades para auxiliar no 

planejamento e desenvolvimento de nossa resposta à pandemia no futuro. 
3. O plano é escrito em um formato resumido usando o modelo fornecido pelo Departamento de 

Educação (DOE). 
4. O plano foi escrito em inglês.  Traduções para espanhol e português estão disponíveis no site da 

NSD. 
5. Formatos alternativos estão disponíveis mediante solicitação entrando em contato com o escritório 

NSD. 
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III. Saúde e Segurança 
1. Como a NSD manterá a saúde e a segurança dos alunos, educadores e outras escolas e 

funcionários do Agente Educacional Local (LEA): 
a. SY20-21: NSD seguiu a orientação do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS), 

DPHCS e CDC que foram incluídos nos planos aprovados pelo Conselho de Educação de 
Nashua (BOE). 

b. SY21-22: NSD continuará seguindo as diretrizes de saúde pública do DPHCS. 
 

2. Adoção da NSD das estratégias de saúde e segurança do CDC (medidas de segurança locais 
devem ser baseadas nas orientações fornecidas pelo CDC, DHHS e DPHCS). 
a. Uso universal de máscaras: 

SY20-21:  Sim 
SY 21-22: K-12 uso de máscaras no interior ( lugares fechados ). 

• O NSD continuará seguindo as diretrizes de saúde pública do DPHCS. 
b. Distanciamento físico (por exemplo, uso de coortes / agrupamento e modificação de 

instalações) 
SY20-21:  Sim 
SY21-22:  o distanciamento físico será utilizado na medida do possível 
com o objetivo de separação de pelo menos 1 metro (3-foot). 

c. Lavagem das mãos e etiqueta respiratória: 
SY20-21: Sim 
SY21-22: Sim 

• A lavagem das mãos e a etiqueta respiratória foram mantidas durante o 
SY20-21 de acordo com os planos aprovados pelo BOE.  Esta prática 
continuará para o ano letivo de 2021-22. 

d. Limpeza e manutenção de instalações saudáveis, incluindo melhoria da ventilação: 
SY20-21: Sim 
SY21-22: Sim 

• A limpeza e a manutenção de instalações saudáveis foram mantidas durante 
o SY20-21 de acordo com os planos aprovados pelo BOE.  Essa prática 
continuará no ano letivo de 2021-22. 

e. Rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena, em colaboração com 
os departamentos de saúde estaduais e locais. 
SY20-21: Sim 
SY21-22: NSD fornecerá notificações regulares. 

f. Teste de diagnóstico e triagem: 
SY20-21: De alguma forma 
SY 21-22:  De alguma forma 

• O teste de diagnóstico foi concluído durante o SY20-21 em colaboração com 
o departamento de saúde pública da cidade.  O teste de triagem seguro na 
escola estará inicialmente disponível no nível do ensino médio. 

g. Esforços para fornecer vacinas às comunidades escolares: 
SY20-21:  Sim 
SY21-22:  Sim 

• As vacinas foram fornecidas às comunidades escolares em colaboração com 
o DPHCS.  As vacinas serão fornecidas às comunidades escolares 
conforme necessário. 

h. Acomodações adequadas para crianças com deficiência com respeito às políticas de saúde e 
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segurança: 
SY20-21: Sim 
SY21-22: Sim 

• Acomodações apropriadas para crianças com deficiência no que diz respeito 
às políticas de saúde e segurança foram fornecidas durante o SY20-21 de 
acordo com os planos aprovados pelo BOE.  Isso continuará para o SY 
2021-22. 

 
i. Coordenação com autoridades de saúde estaduais e locais: 

SY20-21:  Sim 
SY21-22:  Sim 

• A NSD manteve a coordenação com as autoridades de saúde estaduais e 
locais durante o SY 2020-21.  A NSD continuará a coordenar com as 
autoridades estaduais e locais durante o SY 2021-22. 

 
IV. Continuidade de Serviços 

1. A LEA forneceu continuidade de serviços para atender às necessidades acadêmicas dos alunos: 
a. SY20-21: NSD forneceu continuidade de serviços para atender às necessidades acadêmicas 

para o SY 20-21 
b. SY 21-22: NSD planejou um retorno completo ao aprendizado presencial para SY 21-22. 

2. A LEA forneceu continuidade de serviços ao abordar as necessidades sociais, emocionais, mentais 
e outras necessidades de saúde do aluno, que podem incluir saúde do aluno e serviços de 
alimentação: 
a. SY20-21: A NSD forneceu continuidade de serviços para atender às necessidades sociais, 

emocionais, mentais e de saúde dos alunos, incluindo saúde do aluno e serviços de 
alimentação. 

b. SY21-22: NSD continuará a fornecer esses serviços durante o SY 21-22. 
3. A LEA forneceu continuidade de serviços para atender às necessidades sociais, emocionais, 

mentais e de saúde da equipe: 
a. SY20-21: a NSD forneceu todos os serviços para atender às necessidades sociais, emocionais, 

mentais e outras necessidades de saúde durante o SY 20-21. 
b. SY21-22: NSD continuará a fornecer todos os serviços para atender às necessidades sociais, 

emocionais, mentais e outras necessidades de saúde durante o SY 21-22. 
 
V. Revisão do Plano 

1. A LEA atenderá ao requisito regulatório federal para revisar e, conforme apropriado, revisar seu 
Plano de Continuidade de Serviços de Instrução de Retorno Seguro para Presencial pelo menos a 
cada seis meses até 30 de setembro de 2023. 
a. SIM 
b. Descrição: As informações estarão disponíveis no site da NSD. 

2. Ao fazer isso, a LEA atenderá à exigência estatutária federal de buscar contribuições do público e 
levar essas contribuições em consideração ao determinar se deve revisar o plano e, se as revisões 
forem consideradas necessárias, nas revisões que fizer em seus planos. 
a. SIM 
b. Descrição: As informações estarão disponíveis no site da NSD. 

3. Ao fazer isso, a LEA também atenderá ao requisito regulatório federal para atender às 
recomendações de segurança do CDC e, se o CDC atualizou sua segurança  
a. SIM 
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VI. Autoridade 
 
Assinatura do Superintendente LEA:   Data: 
 
 
 
 
_______________________________________   _____________________ 
 


