
NEW BEDFORD PUBLIC SCHOOLS 
PAUL RODRIGUES ADMINISTRATION BUILDING 

455 COUNTY STREET 

NEW BEDFORD, MASSACHUSETTS 02740 

www.newbedfordschool.org 

(508) 997-4511

“We are committed to developing a community of learners who 
are academically proficient, demonstrate strong character and 

exhibit self-confidence.” 

nbps 
THOMAS ANDERSON 

SUPERINTENDENT 

 KAREN A. TREADUP 
DEPUTY SUPERINTENDENT 

ANDREW O’LEARY 
ASSISTANT 

SUPERINTENDENT OF 

FINANCE & OPERATIONS 

HEATHER EMSLEY 
EXECUTIVE DIRECTOR OF 

HUMAN CAPITAL SERVICES 

JENNIFER FERLAND 
EXECUTIVE DIRECTOR OF 

STRATEGIC INITIATIVES & PARTNERSHIPS 

SANDRA FORD 
EXECUTIVE DIRECTOR OF 

SPECIAL EDUCATION & STUDENT SERVICES 

SONIA WALMSLEY 
EXECUTIVE DIRECTOR OF 

EDUCATIONAL ACCESS & PATHWAYS

16 de Março, 2020
Estimados Pais/Encarregados de Alunos do Ensino Primário, 
Quando acontecem encerramentos escolares inesperadamente, os educadores perguntam-se como 
manter a aprendizagem viva, para que os alunos regressem à escola sentindo-se confiantes. Estávamos a 
planear esta possibilidade antes do encerramento ser anunciado e agradecemos o vosso apoio nestes 
tempos incertos.
Períodos prolongados fora da escola podem causar alguma perda de aprendizagem, mas também pode 
proporcionar oportunidades únicas de aprender de diferentes maneiras. Às vezes, os dias em casa são 
bons quando não são estruturados e as crianças podem explorar, criar e brincar, mas em tempos de 
incerteza pode ser útil para as crianças terem alguma estrutura nos seus dias. Muitos especialistas 
recomendam que os adultos ajudem as crianças a passar tempo numa variedade de atividades quando 
estão em casa por muitos dias de cada vez. Essas atividades podem incluir:
• Tempo ativo para movimento e exercício
• Ler (a criança lê, outra pessoa lê à criança, ou a leitura é feita em conjunto)
• Peça criativa (construção, representação/fingimento, desenho, pintura)
• Reflexão (falar com um adulto, escrever num diário)
• Jogo social/interativo (jogos de mesa, jogos de cartas, canções, enigmas)
• Algo útil em casa / tarefas
• Atividades de aprendizagem específicas ao ano de escolaridade (os pacotes enviados pela escola)
o ELA-instruções acompanham o pacote
o Matemática-1 a 3 páginas por dia

Além disso, recomendamos que o tempo que os alunos passam a ver televisão (jogos de vídeo, filmes, 
portátil, telemóvel) seja monitorizado e que os alunos continuem com hábitos e horários regulares de sono. 
Vamos publicar os pacotes de aprendizagem e sugestões para sites educativos gratuitos no Site das Escolas 
Públicas de New Bedford.

Obrigado pelo seu apoio em manter os nossos alunos seguros, saudáveis e a aprender.

Atenciosamente,

Karen Treadup 
Superintendete Deputada das Escolas

The New Bedford Public Schools do not discriminate on the basis of age, gender, race, color, religion, ethnicity, national origin, disability, sexual orientation, 
ancestry, homelessness, gender identity, gender expression or immigration status. 
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