
 
 

Prezada Comunidade MCPS: 
 

Espero que vocês e suas famílias estejam bem e em segurança. A primeira semana de 
aula passou voando e foi incrível ouvir a emoção e ver a alegria nos rostos dos alunos 
quando eles se reconectaram com seus colegas e funcionários. Todas as nossas 
comunidades escolares estão fazendo sua parte para garantir um ambiente de 
aprendizagem seguro para alunos e funcionários e 
limitar a disseminação da COVID-19. 
 

Mas em meio a todo o entusiasmo de reabertura e do 
novo ano letivo, devo reconhecer que enfrentamos 
desafios nesta primeira semana. Eles incluíram rotas 
de ônibus mais longas; congestionamento de tráfego 
significativo em todo o condado como resultado de 
mais pais levando seus filhos para a escola; 
fechamentos individuais de escolas devido a interrupções no abastecimento de água e 
cortes de energia; e uma liberação antecipada em todo o sistema devido ao clima 
severo. Eu entendo como essas questões são perturbadoras para nossas famílias, alunos 
e funcionários. Quero agradecer sua paciência e compreensão enquanto trabalhamos 
para melhorar nossos processos, recrutar mais motoristas de ônibus, contratar mais 
professores e nos ajustar a novas rotinas. 

Também quero compartilhar com vocês várias atualizações importantes, incluindo 
informações sobre orientações atualizadas de quarentena do Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos de Montgomery; Testes de triagem de COVID-19; e próximas clínicas 
de vacinação. 

Tenha um feriado feliz e seguro. 

Atenciosamente, 

Monifa B. McKnight, Ed.D. 
Superintendente Interina das Escolas 



Orientação de Quarentena Atualizada para Alunos não Vacinados 

Sob a direção do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Condado de 
Montgomery e em alinhamento com o Departamento de Saúde do Estado de Maryland 
e o Departamento de Educação do Estado de Maryland, MCPS está implementando as 
seguintes diretrizes atualizadas com relação à quarentena de alunos não vacinados: 

• Os alunos não vacinados que estiveram em contato próximo com um indivíduo 
que esteja apresentando qualquer um dos sintomas de COVID-19 serão 
mandados para casa. 

• Os alunos que são mandados para casa porque estiveram em contato próximo 
com um indivíduo com sintomas podem retornar se o teste do indivíduo com 
sintomas for negativo ou se tiver um diagnóstico alternativo de um provedor 
médico. 

• Na ausência de um teste de COVID-19 negativo ou diagnóstico médico alternativo 
daquele indivíduo, todos os alunos que estiveram em contato próximo com o 
indivíduo devem ficar em quarentena por 10 dias. 

Como resultado desta orientação do condado, MCPS colocará em quarentena: 

• O indivíduo que testou positivo 
• Aqueles que não foram vacinados e estão em contato próximo com o indivíduo 

que testou positivo ou com um ou mais sintomas de COVID-19  
• O indivíduo com um ou mais sintomas de COVID-19 

Contato próximo significa: 

• Ficar a 3 pés ou menos de distância na sala de aula por 15 ou mais minutos 
durante um período de 24 horas, independentemente do uso de máscara. 

• Ficar a 6 pés ou menos de distância durante as refeições ou ao ar livre por 15 
minutos ou mais durante um período de 24 horas, independentemente do uso da 
máscara.  

Os sintomas da COVID-19 incluem: 

• Febre de 100.4 graus ou mais alta 
• Dor de Garganta 
• Tosse 
• Dificuldade de respirar 
• Diarreia ou vômito 
• Novo aparecimento de forte dor de cabeça 
• Novo aparecimento de perda de paladar ou cheiro 



Se um Aluno For Colocado em Quarentena 
MCPS irá minimizar a interrupção da aprendizagem quando os alunos estiverem em 
isolamento ou em quarentena. No nível primário, os alunos individuais em isolamento 
ou quarentena receberão instrução virtual ao vivo de um professor em um horário 
separado de seus colegas; se uma turma inteira estiver em quarentena, o professor 
fornecerá instrução virtual para a turma. No nível secundário, os alunos isolados ou em 
quarentena terão a oportunidade de se conectar com seus professores para check-ins 
ao vivo. 

Teste de Triagem de COVID-19 
MCPS, em parceria com o Departamento de Saúde de Maryland, está oferecendo testes 
de triagem de COVID-19 para alunos das séries Pré-K à 6ª. Os testes são uma das táticas 
de mitigação significativas que Montgomery County Public Schools usará neste outono. 
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (sigla em inglês, CDC) recomenda o teste 
de COVID-19 assintomático randômico porque ele detecta e pode limitar a propagação 
do vírus, mesmo na ausência de sintomas visíveis. 

Esse teste de triagem individual exige que as famílias “optem por participar” e deem o 
seu consentimento para que os alunos sejam testados. Uma amostra aleatória de alunos 
nessas séries será identificada e testada semanalmente com o consentimento dos pais. 
Prestadores de serviço totalmente controlados e autorizados, não membros da equipe 
MCPS, administrarão os testes. O formulário para optar por participar, que é 
necessário para permitir que seu filho faça parte deste processo de teste, pode ser 
encontrado  aqui. Todos os pais são fortemente encorajados a preencher este 
formulário até quarta-feira, 8 de setembro para aumentar a eficácia do programa de 
testes em geral e aumentar a segurança para todos os alunos. 

Próximas Clínicas de Vacinação. 
Várias oportunidades de vacinação contra a COVID-19 estão disponíveis para 
funcionários MCPS, alunos elegíveis e membros da comunidade. 

Não é necessário fazer agendamento, mas abaixo estão os links para inscrever-se: 

• Sábado, 4 de setembro, das 10 às 16h, em Watkins Mill High School, 10301 
Apple Ridge Road em Gaithersburg. Inscreva-se aqui. 

• Quarta-feira, 8 de setembro das 18 às 20h, Igreja Kingdom Fellowship AME, 
12101 Tech Road, Silver Spring. Inscreva-se aqui. 

• Sábado, 18 de setembro, 10 às 13h, no estacionamento da loja Sears em 
White Oak,  11255 New Hampshire Avenue, Silver Spring. Inscreva-se aqui. 

 
Para uma lista completa de outras localidades de vacinação grátis, clique aqui ou visite o 
site de testes do Condado de Montgomery. 


