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Mudanças no horário de Refeições para Levar começando a 9 de Abril 
Novo horário do programa gratuito de distribuição de refeições para os estudantes das 

Escolas Públicas de New Bedford 

 

Semana de 6-10 de Abril, 2020 

 

O programa gratuito de distribuição de refeições para estudantes Refeições para Levar 

(Grab n' Go) das Escolas Públicas de New Bedford continua como de costume nas oito 

localizações  de Segunda-feira, 6 de Abril a Quinta-feira, 9 de Abril de 2020. No entanto, não 

haverá distribuição de refeições na Sexta-feira, 10 de Abril de 2020 (Sexta-Feira Santa). Na 

Quinta-feira, 9 de Abril, os alunos serão providenciados refeições de pequeno-almoço e  

almoço para Quinta, Sexta e Segunda-feira. 

 

Semana de 13-17 de Abril, 2020 

 

Começando na semana de 13 de Abril, a distribuição de refeições “Grab n' Go” estará 

disponível apenas na Terça e Sexta-feira. Distribuição de refeições na Terça-feira: os alunos 

serão providenciados refeições de pequeno-almoço e almoço para Terça, Quarta e Quinta-

feira. Distribuição de refeições na Sexta-feira: os alunos serão providenciados refeições de 

pequeno-almoço e almoço para Sexta-feira e mais dois dias. 

 

As refeições para levar Grab n' Go podem ser recolhidas nas oito localizações  das 11:30  da 

manhã à 1:00 da tarde para cada criança (18 anos ou menos) durante o encerramento das 

Escolas Públicas de New Bedford devido ao COVID-19.  Todas as refeições devem ser 

levadas e consumidas fora do local. Os locais onde pode vir buscar as refeições incluem: as 

Escolas Primárias Campbell, Carney, Gomes, Hayden-McFadden e Lincoln, Escolas 

Intermédias Keith e Roosevelt, e 52 Walker Street (Bairro Brickenwood). 

 

Os Serviços Alimentares das Escolas Públicas de New Bedford já distribuíram quase 32,000 

refeições até à data. 
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