
 
21 de Setembro de 2021 

 

A Superintendente Interina Revela seu Plano de Cinco Pontos para 

Ampliar a Segurança e Mitigação contra a COVID 
 

A prioridade máxima de MCPS é manter as escolas abertas e, ao mesmo tempo, garantir a 

segurança de nossos alunos e funcionários. MCPS implementou várias melhorias nos prédios 

escolares e estabeleceu procedimentos de saúde e segurança para limitar a disseminação da 

COVID-19. Em 9 de setembro, o Conselho de Educação do Condado de Montgomery votou para 

exigir que todos os funcionários sejam inteiramente vacinados até 29 outubro de 2021. Esta 

medida importante pode ajudar a reduzir a transmissão do vírus nas escolas e na comunidade. 

Depois de avaliar as duas primeiras semanas de aula e ouvir os pais e outras partes interessadas, 

a Superintendente Interina Monifa McKnight desenvolveu um plano de cinco pontos que 

aumenta e reforça as estratégias de mitigação já estabelecidas para manter alunos e membros da 

equipe seguros durante a pandemia da COVID-19. Esse plano inclui a contratação de um 

especialista de saúde/médico próprio; o estabelecimento de um comitê consultivo de operações 

COVID; a criação de um painel COVID-19 com dados individuais das escolas, o lançamento de 

uma nova campanha "Diga Sim ao Teste" para encorajar pais/responsáveis a darem seu 

consentimento para que seus filhos  sejam testados para COVID-19; e o fornecimento de mais 

apoio às escolas. 

 Nomeação de um profissional de saúde/médico próprio  

O profissional desta posição atuará como especialista de saúde/médico do distrito e será o 

contato principal com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Condado de 

Montgomery (sigla em inglês, DHHS), com o Departamento de Saúde de Maryland e com outras 

agências de saúde. Em colaboração com o DHHS, a pessoa nesta posição coordenará a resposta 

de MCPS à COVID-19. Algumas das responsabilidades desta posição incluirão: 

 Revisão das recomendações das agências federais, estaduais e locais 

 Exame dos dados emergentes da COVID-19  

 Avaliação dos dados COVID-19 de MCPS 

 Fornecimento de diretrizes no que diz respeito às estratégias de prevenção multicamada  



 Oferecimento de recomendações no que diz respeito a isolamento, quarentena e rastreio 

de contato 

 Estabelecimento de um comitê consultivo COVID-19 

O comitê será composto por funcionários e alunos MCPS, representantes de associações de 

funcionários, MCCPTA e organizações comunitárias. Solicitaremos que um representante do 

DHHS (Departamento de Saúde e Serviços Humanos) também participe do comitê. O feedback 

do comitê ajudará a orientar o trabalho do distrito na resposta à COVID-19 ao longo do ano.  

 Criação de um painel COVID-19 

O painel fornecerá dados de todo o sistema e individuais de cada escola sobre casos positivos de 

COVID-19 entre alunos e funcionários, bem como o número de alunos em quarentena. 

 Lançamento de uma campanha de divulgação para aumentar o número de alunos 

que são testados para a COVID-19 

O teste é uma estratégia de prevenção importante, especialmente entre alunos com menos de 12 

anos, que não são elegíveis para serem vacinados. MCPS está oferecendo testes de triagem 

gratuitos para alunos do Pré-K à 6ª série, com planos de expansão para todas as outras séries nas 

próximas semanas. Com o consentimento dos pais, uma amostra aleatória de alunos será testada 

semanalmente. A campanha "Diga Sim ao Teste" será crucial para atingir a meta de obter o 

consentimento de cada família MCPS para testes rápidos de triagem. O teste de triagem pode 

limitar a disseminação do vírus, mesmo na ausência de sintomas visíveis. Além disso, novos 

testes agora disponíveis em todas as salas de saúde, serão usados quando um aluno apresentar 

sintomas de COVID-19. Esses testes rápidos ajudarão a minimizar o número de alunos que terão 

que ficar em quarentena.  MCPS trabalhará com parceiros comunitários para expandir o alcance 

dessa campanha. 

 Fornecimento de mais apoio para ajudar com os esforços de resposta à COVID-19 

das escolas 

Para garantir o mínimo de interrupção do ensino e da aprendizagem nas escolas, será fornecido 

suporte direcionado para auxiliar nas questões relacionadas à COVID. 

 

 

 

Uma Mensagem do Conselho de Educação sobre o Falecimento da 

Sra. Patricia O'Neill 
 

A seguinte mensagem foi divulgada na terça-feira, 14 de setembro, anunciando o falecimento da 

conselheira Patricia O’Neill.  

 

https://www.cognitoforms.com/CIANDiagnostics1/MCPSMarylandDepartmentOfHealthCIANDiagnosticsIndividualCOVID19TestingConsentOptInForm2
https://www.cognitoforms.com/CIANDiagnostics1/MCPSMarylandDepartmentOfHealthCIANDiagnosticsIndividualCOVID19TestingConsentOptInForm2


O Conselho de Educação do Condado de Montgomery lamenta anunciar que a Sra. Patricia 

O’Neill, membro do Conselho de Educação, faleceu em 14 de setembro de 2021. A Sra. O’Neill 

serviu no Conselho por mais de vinte anos e a perda de sua sabedoria, paixão e compromisso 

será sentida na comunidade do Condado de Montgomery por um longo tempo. Estamos 

profundamente tristes com o falecimento da Sra. O’Neill e oferecemos nossas mais profundas 

condolências à família O’Neill. 

 

“Pat tinha anos de conhecimento institucional e um profundo compromisso com Montgomery 

County Public Schools”, disse a presidente do Conselho de Educação, Brenda Wolff. “Perdemos 

uma defensora apaixonada pelas crianças, alunos e nossa comunidade. A Sra. O'Neill deixa um 

legado de excelência educacional que guiará nosso trabalho nos próximos anos.” 

 

"Pat O'Neill trabalhou duro em prol dos funcionários, alunos e das famílias e o impacto de seu 

trabalho viverá por gerações", disse a superintendente interina Dra. Monifa McKnight.  “Sou 

grata por seu serviço, liderança e orientação, e sentirei falta de sua sabedoria e parceria”.  

 

A Sra. O'Neill foi eleita pela primeira vez para o Conselho de Educação em 1998 e é a 

conselheira mais antiga do Conselho na história de Montgomery County Public Schools. A Sra. 

O'Neill estava cumprindo seu sexto mandato de quatro anos no Conselho. Ela havia servido 

como presidente cinco vezes e vice-presidente seis vezes. A Sra. O'Neill atuou mais 

recentemente como presidente do Comitê de Gestão de Políticas do Conselho de Educação e foi 

membro do Comitê de Gestão Fiscal.  

 

A Sra. O'Neill foi ex-presidente da Associação de Conselhos de Educação de Maryland (sigla em 

inglês, MABE) e ex-copresidente dos Conselhos de Educação da Área de Washington. Ela atuou 

em vários comitês consultivos para questões relacionadas à educação, incluindo o Painel da Fita 

Azul de Maryland sobre Gravidez de Adolescentes e a Força-Tarefa Comparável de HSA de 

Maryland. Em 2006, ela foi nomeada pelo então governador Robert Ehrlich para representar a 

MABE na Força-Tarefa sobre Segurança Escolar. Antes de ingressar no Conselho, a Sra. O’Neill 

foi uma ativista de longa data da PTA no agrupamento de Walt Whitman e serviu em várias 

funções de voluntariado e liderança. Ela atuou como vice-presidente da Fundação Educacional 

de Montgomery County Public Schools e foi membro do comitê de subsídios da Fundação. 

 

Em 2015, a Sra. O'Neill foi nomeada uma das 100 Mulheres Mais Poderosas pela revista 

Washingtonian. A Sra. O'Neill se formou na Walter Johnson High School e se formou em 

Ciências Sociais pela Southern Methodist University. Ela deixa seu marido, Rick e duas filhas 

Jenny e Melissa, que se formaram em MCPS, bem como dois netos e sua irmã.  

 

A Família O’Neill receberá o público no Sábado, 18 de setembro, 16h-19h, na Funerária Robert 

Pumphrey, 7557 Wisconsin Avenue, Bethesda, Md. 

Em vez de flores, a família sugere que contribuições sejam feitas em sua memória para a 

Fundação Educacional MCPS MCPS Educational Foundation. 

 

 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pumphreyfuneralhome.com%2F&data=04%7C01%7CSandra_L_Napoli%40mcpsmd.org%7Ca4a951f3e9624388e6ac08d978712e44%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637673249762986955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PWY0VynAx9wMhuMlKB4gcQQvd3109jSKC%2BW3EuhWYAU%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pumphreyfuneralhome.com%2F&data=04%7C01%7CSandra_L_Napoli%40mcpsmd.org%7Ca4a951f3e9624388e6ac08d978712e44%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637673249762986955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PWY0VynAx9wMhuMlKB4gcQQvd3109jSKC%2BW3EuhWYAU%3D&reserved=0
https://www.mcpsfoundation.org/


Modificações às Comemorações de Volta às Aulas (Homecoming) 
 

As festividades de volta às aulas (homecoming) em todas as escolas do ensino médio de MCPS 

começarão no final de setembro e continuarão até o final de outubro. Nossas comunidades 

escolares se engajam em tradições ricas, apresentando atividades divertidas para os alunos, a fim 

de promover o espírito escolar e celebrar seus times e clubes. Este ano, essas tradições e 

celebrações de volta às aulas continuarão, mas com modificações para garantir a saúde e a 

segurança de nossos alunos, funcionários e famílias no ambiente de pandemia COVID-19 em 

constante evolução.  

 

Em agosto, um Comitê de Inovação de Volta às Aulas composto por alunos do ensino médio, 

funcionários e diretores líderes se reuniu para gerar e desenvolver ideias. O comitê também 

envolveu um representante do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Condado de 

Montgomery para orientação e apoio. Como resultado deste trabalho colaborativo, MCPS está 

seguindo adiante com todas as celebrações de volta às aulas com as seguintes modificações e 

considerações: 

 

 Tal como acontece com a instrução diária em sala de aula, os alunos e funcionários serão 

obrigados a usar máscaras ao participarem de atividades que ocorram em ambientes 

fechados (por exemplo, colocar decorações em corredores). 

 Decorações de corredores/carros alegóricos, festas de abertura e outras atividades de 

volta às aulas ocorrerão conforme programado. Sempre que possível, as atividades serão 

realizadas ao ar livre. 

 Bailes de Volta às Aulas também ocorrerão com as seguintes modificações 

o Nenhuma música ou baile ocorrerá em espaços fechados. As escolas identificarão 

espaços ao ar livre para música e bailes. Estádios ou pátios são opções possíveis. 

o O Comitê de Inovação das Festividades de  Volta às Aulas gerou ideias para 

atividades alternativas nos bailes de  volta às aulas e as compartilhou com as 

escolas. As escolas são incentivadas a colaborar com os alunos e organizações de 

pais nas atividades alternativas. 

o As escolas devem considerar uma hora de início e de término mais cedo para os 

bailes de volta às aulas para aproveitar as horas de luz do dia. 

o As escolas são incentivadas a identificar uma “data alternativa” para o baile de 

volta às aulas. 

o As escolas devem evitar a compra de barracas ou fazer contratos com empresas 

inovadoras para oferecer atividades. 

o As escolas devem seguir as práticas existentes no que diz respeito a dar permissão 

para que convidados participem do baile. Os convidados devem ser limitados 

SOMENTE aos alunos atualmente matriculados em MCPS.  

 

 

A Programação da Parent Academy de Outono já Está Disponível 
 

À medida que MCPS continua a navegar pela pandemia, as famílias e os alunos podem se manter 

engajados durante o ano letivo com uma série de oficinas virtuais da Parent Academy TO GO 

para assistir em casa. 



Os webinars de setembro, outubro e novembro estão listados abaixo e também estão disponíveis 

no site de Parent Academy. As inscrições estão disponíveis aqui. 

 

Setembro 

 Apoiando a Aprendizagem Social e Emocional do seu Filho por Meio do Líder em Mim 

Quarta-feira, 22 de Setembro, 18h-19h. 

 Visão Geral dos Serviços de Aconselhamento Escolar 

Quinta-Feira, 23 de Setembro, 18h-19h. 

 Visão Geral dos Serviços de Aconselhamento Escolar em espanhol 

Quarta-Feira, 29 de Setembro, 18h-19h. 

 PSAT vs ACT … Os Fatos vs. O Exagero 

Quinta-Feira, 30 de Setembro, 18h-19h. 

Outubro 

 Paternidade: As Alegrias, Os Desafios e Muito Mais 

Quarta-Feira - 6 de Outubro, 18h-19h. 

 Navegando a Experiência da Faculdade com ACES 

Quinta-Feira, 7 de Outubro, 18h-19h. 

 Mindfulness: Gerenciando o Estresse durante Tempos Difíceis 

Quarta-Feira, 13 de Outubro, 18h-19h. 

 Navegando a Experiência da Faculdade com ACES em espanhol 

Quinta-Feira, 14 de Outubro, 18h-19h. 

 Naviance : Um Recurso de Planejamento para a Faculdade e a Carreira 

Segunda-Feira, 18 de Outubro, 18h-19h. 

 Comunicação Positiva 

Quinta-feira, 28 de Outubro, 18h-19h. 

Novembro 

 Paternidade Ativa Agora! Parte 1 – Parte 4 

 Esta é uma séria de quatro partes. Encorajamos a participação em todas as quatro oficinas 

virtuais. 

 Parte 1: Segunda-feira, 1º de Novembro, 17h30-19h30. 

Parte 2: Segunda-feira, 8 de Novembro, 17h30-19h30. 

Parte 3: Segunda-feira, 15 de Novembro, 17h30-19h30. 

Parte 4: Segunda-feira, 22 de Novembro, 17h30-19h30. 

 PSAT vs ACT … Os Fatos vs. O Exagero 

Quinta-feira, 4 de Novembro, 18h-19h 

 Apoiando os Jovens LGBTQ 

Quarta-feira, 10 de Novembro, 18h-19h. 

 Comunicando-se com os Adolescentes 

Quarta-feira, 17 de Novembro, 18h-19h. 

 

 

 

  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/
https://mcpsweb.wufoo.com/forms/wpepp071alwtvc/


Celebrando o Mês da Herança Hispânica 
 

O Conselho de Educação proclamou que o Mês da Herança Hispânica será de 15 de setembro a 

15 de outubro. Ao longo do mês, as escolas MCPS celebrarão as culturas e tradições únicas de 

alunos, professores, funcionários e membros da comunidade que têm suas raízes na Espanha e 

em outros países de língua espanhola na América do Norte, América Central, América do Sul e 

Caribe. 

 

Hispânicos e latinos são o maior grupo étnico em MCPS, constituindo 32.4 por cento da 

população estudantil e representando 21 países de língua espanhola. 

 

O Mês Nacional da Herança Hispânica homenageia a história e as contribuições dos latino-

americanos nos Estados Unidos. Esta celebração mensal começou em 1968 como a Semana da 

Herança Hispânica sob o presidente Lyndon Johnson e foi ampliada pelo presidente Ronald 

Reagan em 1988 para cobrir um período de 30 dias começando em 15 de setembro e terminando 

em 15 de outubro. Foi promulgado em lei em 17 de agosto de 1988. 

 

Entre em contato com a escola de seu filho para obter informações sobre os próximos eventos. 

Você pode acessar mais informações sobre o Mês da Herança Hispânica, incluindo uma lista de 

eventos locais e recursos educacionais aqui. 

 

 

 

MCPS Apresentará Três Conversas Virtuais em Espanhol 
 

MCPS apresentará três futuras conversas virtuais direcionadas a famílias hispânicas e de língua 

espanhola. Esses eventos compartilharão informações sobre apoio acadêmico, de saúde e da 

comunidade para famílias latinas e dicas sobre como ajudar os alunos em casa. 

 

As conversas estão programadas para:  

 

 Sexta-feira, 17 de Setembro: Conversa com os pais de alunos nas escolas do ensino 

fundamental I (Elementary Schools)  

 Sexta-feira, 24 de Setembro: Conversa com os pais de alunos nas escolas do ensino 

fundamental II (Middle Schools) 

 Sexta-feira, 1º de Outubro: Conversa com os pais de alunos nas escolas do ensino médio 

(High Schools) 

 

Os eventos serão transmitidos ao vivo às 19h na página MCPS en Español no Facebook e 

durante a semana seguinte no Canal do YouTube MCPSTV en Español e na TV do Condado 

(Comcast 33, Verizon 35 e RCN 88). 

 

Os convidados serão administradores escolares, coordenadores da comunidade dos pais, 

conselheiros e pais. Os pais e responsáveis podem enviar perguntas ou comentários a serem 

respondidos ao vivo durante o evento aqui.  

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/socialstudies/features/hispanic-heritage.aspx
https://www.facebook.com/mcpsespanol
https://www.youtube.com/channel/UCC0f3mD-_Duk5o7tiwo7F9A
https://fb.me/e/1MKAd9Bpm


 

 

MCPS Celebra a Semana de Boas-Vindas (Welcoming Week) 

Declarando "Integração Começa em Nós" 
 

O Executivo do Condado de Montgomery Marc Elrich e o Conselho do Condado de 

Montgomery estão em parceria com as organizações comunitárias locais para celebrar a Semana 

de Boas-Vindas 2021 (Welcoming Week 2021), de 10 a 19 de setembro.   

 

Desde 2012, A Semana de Boas-Vindas serve como a campanha anual e celebração liderada por 

Welcoming America para evidenciar o movimento crescente de comunidades na busca por serem 

lugares mais acolhedores para todos, incluindo para aqueles que apenas chegaram na nossa 

comunidade.   

 

Sob o tema "Integração Começa em Nós", MCPS e organizações parceiras participarão dos 

seguintes eventos:  

 

 Quinta-feira, 16 de setembro, 13h-14h, na conta do Twitter  @MCAEL Team juntamente 

com as organizações que participarão bate-papo sobre como eles ajudam os residentes a 

sentirem-se bem-vindos no Condado de Montgomery  

 Sexta-feira, 17 de setembro, das 16h-18h, Caroline Freeland Urban Park, 7200 Arlington 

Road, Bethesda, Md., Feira de Serviço Comunitário Inglês Agora (English Now) e 

Encontro Social com Oferecimento de Sorvete 

 

Para celebrar a semana de Boas-Vindas, MCPS formou uma parceria com Montgomery College, 

Coalizão de Montgomery para o Letramento em Inglês de Adultos (sigla em inglês, MCAEL), 

Centro Gilchrist de Recursos para o Imigrante, Alcance Comunitário do Condado de 

Montgomery, Identity, English Now!, Centro de Washington para Educação Internacional (sigla 

em inglês, WCIE) e a instituição Saúde e Fortalecimento Comunitários através da Educação e 

Pesquisa (sigla em inglês, CHEER).  

 

 

 

Fundação Trades em Busca de Doações de Carro 
 

A Fundação Trades de Alunos de Estudos Automotivos do Condado de Montgomery (sigla em 

inglês, ATF) está em busca de doações de carros. As doações ajudarão mais de 400 alunos do 

ensino médio a aprenderem como avaliar, consertar e restaurar carros usados. ATF é uma 

organização sem fins lucrativos que promove a educação automotiva oferecendo aos alunos 

instrução prática de manutenção, conserto e restauração de carros usados. 

 

A ATF aceita doações durante todo o ano entre as 8 da manhã e as 3 da tarde de segunda a sexta 

nas escolas do ensino médio Damascus, Gaithersburg e Seneca Valley, em Thomas Edison High 

School of Technology and na Garagem de Ônibus de Shady Grove. As doações poderão ser 

deduzidas do imposto de renda. 



 

Os alunos de MCPS se envolvem em um currículo prático para restaurar carros usados. Como 

parte do programa automotivo, os alunos vendem os carros em três eventos de vendas ao longo 

do ano letivo (www.cars2purchase.org). As vendas de carro deste ano ocorrerão em breve:  

 

 Sábado, 11 de dezembro, 9h-11h (da manhã), Gaithersburg High School, 101 Education 

Blvd., Gaithersburg 

 Sábado, 12 de Fevereiro de 2022, 9h-11h (da manhã), Damascus High School, 25921 

Ridge Road, Damascus 

 Sábado, 14 de Maio de 2022, 9h-11h (da manhã), Thomas Edison High School of 

Technology, 12501 Dalewood Dr., Silver Spring 

 

Mais informações estão disponíveis aqui e aqui. 

 

Para perguntas sobre o programa automotivo, entre em contato com Kelly Johnson no número 

240-740-2051. Para agendar doações de carro,  entre em contato com Michael Snyder no número 

240-740-2050.  

 

 

Organizações Sem Fins Lucrativos: Inscrevam-se Agora para 

Ganhar um Laboratório de Informática de Computadores 

Restaurados 
 

A Fundação de Tecnologia da Informação (sigla em inglês, ITF) dos Alunos do Condado de 

Montgomery irá presentear uma organização sem fins lucrativos do Condado de Montgomery 

com um laboratório de informática de computadores restaurados. O laboratório será composto de 

seis computadores restaurados com sistemas operativos, monitores de tela plana LCD, teclados, 

mouse e uma impressora. 

 

As inscrições podem ser encontradas no site de ITF.  

 

Partes interessadas também podem entrar em contato com Kelly Johnson por e-mail ou pelo 

número 240-740-2051 com perguntas sobre a inscrição. As inscrições preenchidas devem ser 

recebidas até sexta-feira, 1º de Outubro. A cerimônia de doação ocorrerá na quinta-feira, 18 de 

novembro no seguinte local: Foundations Office/Thomas Edison High School of Technology. 

 

Inscrição para Recebimento de Doação de Computadores 

LINK PARA O PDF 

 

A ITF é uma organização sem fins lucrativos dentro do Condado de Montgomery, estabelecida 

pela comunidade empresarial e profissional do condado de Montgomery e por MCPS. A 

fundação utiliza doações de computador para ensinar os alunos a operar e consertar sistemas de 

computador. Os alunos obtêm valiosas certificações de informática que os prepararão para 

oportunidades educacionais ou para o ingresso direto no mercado de trabalho de tecnologia da 

informação. 

http://www.cars2purchase.org/
http://www.cars2donate.org/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/automotive/
mailto:Kelly_R_Johnson@mcpsmd.org
mailto:Michael_C_Snyder@mcpsmd.org
https://news.montgomeryschoolsmd.org/author/gonijala/
https://news.montgomeryschoolsmd.org/author/gonijala/
http://www.itfcareers.org/
mailto:Kelly_R_Johnson@mcpsmd.org
mailto:Kelly_R_Johnson@mcpsmd.org
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-Computer-Gifting-Application_final.pdf

