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Introdução 

15 de julho de 2020, 

 

Caros Alunos, Famílias e Funcionários, 

 

Covid-19 mudou tudo. 

 

A Webster School Community se uniu como uma equipe unida durante esta pandemia 

global e todos trabalhamos diligentemente para servir nossos alunos da melhor maneira 

possível quando as escolas eram fisicamente fechadas em 12 de março de 2020. Estudantes 

e suas famílias, Administradores, Professores, Especial Educadores, Conselheiros, 

Paraprofissionais, Assistentes Administrativos, Custódios, Equipe de TI e Equipe de 

Cafeteria, todos se uniram como nunca tivemos antes. 
 

Fomos incumbidos de alterar nossas rotinas diárias e modelo de serviço instrucional da 

noite para o dia. Por meio de nossos esforços de planejamento colaborativo e maior 

comunicação, passamos a um modelo remoto de escolaridade com grande sucesso. Olhando 

para trás em março, é notável pensar que fechamos as escolas em 12 de março e tivemos 

atividades complementares sendo enviadas para casa (remotamente e pelo correio) para 

nossos alunos a partir de 16 de março! Ao longo das 12 semanas de aprendizado remoto, 

vimos que nossas estruturas se fortaleceram ao longo do tempo e passamos de atividades de 

enriquecimento para aulas ao vivo e / ou gravadas a nossos alunos. Os padrões de conteúdo 

de pré-requisito descritos pelo Departamento de Educação orientaram as aulas de nível de 

série de nossos professores. Tivemos uma maioria esmagadora de nossos alunos 

participando de aprendizado remoto com seus professores e tivemos contato com todos os 

nossos alunos e famílias. Embora essa mudança para a aprendizagem remota tenha sido 

incrivelmente desafiadora para todos, nós conseguimos e muitos momentos brilhantes 

brilharam nesse período difícil. Os alunos aprenderam a se comunicar de maneiras 

diferentes com seus professores; os alunos aprenderam a trabalhar de forma mais 

independente; estudantes e famílias receberam mais comunicações de professores e 

administradores; professores e funcionários se reuniam remotamente com mais frequência 

como equipes para planejar e criar lições remotas; e administradores de todo o distrito se 

reuniam remotamente diariamente para colaborar e resolver problemas! 
 

Enquanto nos preparamos para enfrentar um novo ano letivo, sabemos com certeza que não 

será um ano normal. Conforme compartilhado no meu boletim de 25 de junho, o 

Departamento de Educação Elementar e Secundária lançou o Guia de Reabertura da Escola 

Inicial de Queda, promovendo escolas a reabrir para a aprendizagem pessoal no outono, com 

diretrizes de segurança a seguir. O Comissário da Educação encarregou todos os distritos 

escolares de Massachusetts de preparar três planos de contingência de modelos escolares 

por causa das incógnitas associadas ao COVID-19: Modelo Pessoal, Modelo Híbrido 

(combinação de presencial e remoto) e Modelo Remoto Completo. Esses três planos foram 

criados em colaboração com o Comitê de Reabertura e a Liderança Distrital (consulte 
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Agradecimentos para mais detalhes). Esses planos estão sendo compartilhados com o 

Comitê Escolar, famílias e funcionários e serão submetidos ao Departamento de Educação 

em 31 de julho. Observe que, neste momento, nenhuma decisão final foi tomada sobre qual 

plano seguiremos para abrir a escola e cada um desses planos está sujeito a alterações a 

qualquer momento, com base em novos dados.  

 

Esses três planos foram elaborados para fornecer o início de estruturas para três 

abordagens diferentes de ensino e aprendizagem durante esta pandemia. 

Independentemente do plano escolhido para a Webster Public School, os pais / responsáveis 

têm o direito de tomar a decisão de optar por não participar de qualquer tipo de 

aprendizado presencial e podem solicitar aprendizado remoto. (FYI: Estamos aguardando 

para saber mais sobre uma plataforma de aprendizado remoto on-line que o Departamento 

de Ensino Fundamental e Médio pode oferecer aos distritos de todo o estado.) Como sempre, 

os pais / responsáveis também têm o direito de optar por não participar da educação pública 

e educar em casa seus filhos (FYI: Esse processo é concluído em nosso escritório de 

currículo). 

 

Nosso objetivo é compartilhar esses três planos / estruturas (que estão sujeitos a alterações 

a qualquer momento) para permitir que todos vejam o que potencialmente poderia 

acontecer no outono. Conhecer todos os três planos também nos prepara se tivermos que 

fazer mudanças repentinas de um plano para outro. 

 

É crucial lembrar a todos que esses planos foram criados sem as seguintes 

informações importantes: 1) Números do orçamento final do EF21 2) Orientação 

do DESE sobre Transporte, Atletismo, Atividades Extra-Curriculares, Instalações 

e Operações, Reabertura de Listas de Verificação de Segurança, Processos para 

manuseio Casos positivos do COVID-19 ou informações sobre novos recursos de 

aprendizado remoto em todo o estado. 

 

Como ainda existem MUITAS perguntas sem resposta associadas à reabertura de 

escolas, nossos OBJETIVOS continuam focados em manter todos a salvo de 

contratar ou espalhar o COVID-19, e cada um desses planos está sujeito a 

alterações a qualquer momento, à medida que novas informações se apresentam.  

 

Embora o COVID-19 tenha mudado tudo, ele não afetou negativamente a força, a paixão e o 

desejo de toda a nossa comunidade escolar de continuar a servir bem nossos alunos durante 

essa crise. Nossos principais valores e prioridades continuam fundamentados em manter 

todos os nossos alunos e funcionários em segurança. 

 

Em Webster ... A bondade importa! 

Dr. Ruthann Petruno-Goguen 
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Reconhecimentos 
 

Toda a comunidade da Webster School continua a fazer o que é melhor para nossos alunos, 

à medida que continuamos a navegar pelas incertezas associadas ao COVID-19. 
 

Gostaria de agradecer aos nossos pais / responsáveis que recentemente responderam à 

pesquisa sobre o retorno à escola no outono. Esta pesquisa foi enviada para 2000 e-mails de 

pais / responsáveis. Fizemos perguntas sobre o retorno à escola, transporte, acesso à 

Internet e suporte específico necessário. Os dados nos informam que 87,6% dos 241 

entrevistados disseram que enviariam seus filhos de volta à escola no outono.  

 
Também aprendemos que 51,9% dos 241 entrevistados planejam transportar seus filhos 

para a escola no outono e 10,8% dos 241 entrevistados precisam de assistência com acesso à 

Internet. 
 

Embora esta pesquisa represente uma pequena amostra de nossa população estudantil, 

estamos enviando outra pesquisa por correio para coletar mais informações sobre várias 

coisas, como acesso à Internet, decisões de ônibus e dados de verificação dos estudantes. 

Este questionário / pesquisa será enviado por correio com um envelope de retorno auto-

endereçado para aumentar as chances de obter feedback de todas as nossas famílias. É 

crucial ouvirmos TODAS as famílias para garantir que estamos atendendo às necessidades 

de nossos alunos. 

3. Você optará por enviar seu (s) filho (s) de volta à escola no outono para ensinar e aprender essoalmente: 

241 respostas 
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No final do ano letivo, também pesquisamos alunos das séries 5 a 12. Recebemos 117 

respostas e os alunos aprendidos relataram que estavam envolvidos em aprendizado 

remoto. 

13. Você planeja transportar seu (s) filho (s) para a escola todos os dias no outono? 

241 respostas 

6. Seu (s) filho (s) precisa de acesso à Internet? 

241 respostas 
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Quando perguntados, o que está indo bem com o aprendizado remoto, os alunos 

responderam:   

 “O aprendizado remoto é tudo novo para nós, e foi uma luta para nos 

adaptarmos no início. Claro, pode ser um punhado, mas ajuda você a 

desafiar sua mente para novas maneiras de aprender, facilitando o acesso ao 

potencial de quão inteligente você pode ser. Ter uma mistura de vida 

familiar e educação ajuda a criar um equilíbrio entre os estudos de 

aprendizagem em seu próprio espaço "  

 "Gosto de como recebemos chamadas do Google Meet na maioria das aulas"  

 "Não preciso ver pessoas de quem não gosto" 

Em quais notas você está? 

117 respostas 

Atividade diária: em média, quanto tempo você gasta diariamente fazendo algum tipo de atividade física? 

117 respostas 

De modo nenhum 

Cerca de 30 minutos por dia 

Cerca de 1 hora por dia 

2 ou mais horas por dia 
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 "Eu posso fazer no meu próprio ritmo" 

 É mais fácil concluir o trabalho e manter mais foco  

 “Não gosto muito de aprendizado remoto”  

 “Gosto da liberdade e das novas habilidades que aprendemos em casa”  

 "Nada"  

 "Estou realmente entediado sem ver meus amigos e meus professores" 

 

À medida que avançamos no próximo ano letivo, os seguintes funcionários foram nomeados 

como nossos Líderes do COVID-19:  

Fran Thomas    

fthomas@webster-schools.org 
Diretor da High School Bartlett 

Kathleen Pepin  

kpepin@webster-schools.org 
Enfermeira da escola secundária Bartlett 

Heidi Peterson 

hpeterson@webster-schools.org 
Webster Middle School Principal 

Danielle Jalbert 

djalbert@webster-schools.org 
Webster Middle School Nurse 

Robin Parmley 

rparmley@webster-schools.org 
Diretora Elementar da Park Avenue 

Sarah Phillips 

sphillips@webster-schools.org 
Park Avenue Elementary Nurse 

Ruthann Petruno-Goguen 

rgoguen@webster-schools.org 
Superintendente 

Monique Pierangeli 

mpierangeli@webster-schools.org 
Gerente de negócios 

Kathleen Baris  

kbaris@webster-schools.org 
Diretor de Serviços ao Estudante 

 

Comitê de reabertura 

Um Comitê de Reabertura foi formado para coletar feedback sobre os três modelos 

escolares. Essa equipe é composta por voluntários e nos reunimos regularmente para 

debater, colaborar e formular idéias. Este grupo continuará a se reunir à medida que 

implementarmos qualquer um dos três modelos apresentados neste plano. Essa equipe tem 

a tarefa de criar soluções para os problemas que possam surgir com qualquer um dos nossos 

planos e / ou ajudar no caso de termos que fazer a transição de um plano para outro no meio 

do ano. Nossos objetivos continuam focados no gerenciamento da segurança de todos os 

nossos alunos. 
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Alicja Wisnosky  Psicólogo Escolar do PAE 

Christopher Shen Conselheiro BHS 

Ellen Jeffers Professor do PAE STEAM / Pres. 

Danielle Jalbert WMS School Nurse 

Deborah Castellani PAE Grade 2 Teacher 

Deborah Puishys  Especialista em Leitura do PAE 

Ellen Nylen  Gerente Distrital de Alimentos 

Erin Pelletier Conselheiro da Escola WMS 

Fran Thomas Principal BHS 

Gina Nieves  BHS Assistant Principal 

Janet LaBonte Professor do PAE EL 

Janice Daniels Diretor Distrital de Currículo 

Jill Chapdelaine Diretor Distrital de Currículo 

Jennifer Bengtson  WMS STEM Teacher 

Jennifer Keary WMS Counselor 

Kathleen Pepin BHS School Nurse 

Kathleen Baris Diretor Distrital de Serviços para Estudantes 

Lauren Galotti Professora de Educação Infantil do PAE 

Leslie Baker  Diretor Distrital de Educação de Adultos 

Linda Boisseau  WMS Paraprofessional /Union Pres. 

Lisa Cotter Fala e Linguagem do PAE 

Christopher Houston BHS Ed especial. Professor 

Monique Canty  PAE Paraprofissional 

Patricia Cormier WMS Grade 5 Teacher 

Robin Parmley PAE Principal 

Patricia Mackay Assistente do PAE 

Peter Carney Professor de Música BHS 

Michael Sweeney Conselheiro do WMS 

Sarah Phillips PAE School Nurse 
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Heidi Peterson Principal WMS 

Daniel Kelly  Diretor Assistente do WMS 

Monique Pierangeli Gerente Distrital de Negócios 

Lori Marrazzo  Ex do superintendente Admin. Assistente 

Ruthann Petruno-Goguen Superintendente Distrital 

 

 

Departamento de Educação Primária e Secundária Orientação Inicial 

de Reabertura da Escola de Queda 

 

O Departamento de Educação Elementar e Secundária divulgou suas orientações sobre o 

retorno à escola em 25 de junho. Esta informação foi compartilhada no meu boletim de 25 

de junho. As informações a seguir vêm diretamente das orientações iniciais e o relatório 

completo pode ser localizado em http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html. O 

Departamento também possui informações sobre Perguntas Frequentes e Educação 

Especial neste link. 
 

Máscaras / revestimentos faciais:  

 Os alunos da 2ª série e acima são obrigados a usar uma máscara / 

cobertura de rosto que cubra o nariz e a boca. 

 Os alunos do jardim de infância e do 1º ano devem ser incentivados a 

usar uma máscara / cobertura facial. 

 Os protetores faciais podem ser uma opção para estudantes com problemas 

médicos, comportamentais ou outros que não conseguem usar máscaras / 

coberturas faciais. 

 Máscaras transparentes podem ser a melhor opção para professores e alunos nas 

aulas para alunos surdos e com deficiência auditiva. Eles também podem ser 

úteis para professores e alunos mais novos que dependem de dicas visuais / 

faciais. 

 Adultos, incluindo educadores, funcionários e visitantes, devem usar 

máscaras / coberturas faciais que cubram o nariz e a boca 

 Exceções aos requisitos de cobertura de máscara / face devem ser feitas para 

aqueles para quem não é possível devido a condições médicas, impacto da 

incapacidade ou outros fatores de saúde ou segurança. 

 Quebras de máscara devem ocorrer ao longo do dia. As quebras devem 

ocorrer quando os alunos podem estar a um metro e meio de distância e, 

idealmente, do lado de fora ou pelo menos com as janelas abertas. Outras 

orientações sobre as quebras de máscara, incluindo duração e frequência, serão 



Webster Public Schools 

 

11 

 

fornecidas, além de mais informações sobre como remover e colocar máscaras 

adequadamente. 

 Máscaras / coberturas faciais devem ser fornecidas pelo aluno / família, 

mas máscaras descartáveis extras devem ser disponibilizadas pela 

escola para os alunos que precisam delas. Máscaras reutilizáveis / 

coberturas faciais fornecidas pelas famílias devem ser lavadas 

diariamente pelas famílias. Os distritos e escolas com famílias que 

enfrentam dificuldades financeiras e que não podem pagar máscaras / 

coberturas faciais devem procurar fornecer máscaras aos estudantes 

por meio de fundos de subsídios descritos anteriormente neste 

documento. 

 As máscaras / coberturas faciais devem ser usadas por todos no ônibus 

durante o transporte do ônibus escolar. 

 Coberturas faciais transparentes oferecem a oportunidade para mais 

pistas visuais e devem ser consideradas especialmente como uma 

alternativa para estudantes mais jovens, surdos e com deficiência 

auditiva e seus professores. 

Distanciamento físico: 

 O distanciamento físico é outra prática importante que ajuda a mitigar a 

transmissão do vírus. Embora o CDC federal dos EUA tenha recomendado 

manter uma distância física de seis pés entre indivíduos, a orientação da 

Organização Mundial da Saúde declara aproximadamente três pés. 

 É importante observar que o distanciamento de um metro e oitenta é enfatizado 

nos conselhos de saúde pública, especialmente quando nenhuma máscara / 

cobertura facial é usada. Incentivamos os distritos e as escolas a procurarem um 

metro e meio de distância entre indivíduos, sempre que possível. Ao mesmo 

tempo, uma distância física mínima de três pés foi estabelecida quando 

combinada com as outras medidas descritas nesta lista de requisitos de 

segurança.  

           Requisitos de distanciamento: 
 

 Conforme revisado e recomendado pelo Grupo Consultivo Médico do Centro de 

Comando COVID-19 de Massachusetts, as escolas devem procurar uma distância 

física de seis pés, quando possível, e três pés é a distância mínima permitida. As 

escolas devem procurar maximizar a distância física entre os indivíduos dentro 

de suas restrições físicas e operacionais. 

 

Configuração da sala de aula e da instalação: 
 

 Na medida do possível, as mesas devem estar espaçadas um metro e meio (mas 

não menos que um metro) e voltadas para a mesma direção. Novamente, as 

escolas devem procurar maximizar a distância física entre as mesas, dentro de 

suas restrições físicas e operacionais. 
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 Espaços alternativos na escola (por exemplo, refeitório, biblioteca e auditório) 

devem ser reaproveitados para aumentar a quantidade de espaço disponível para 

acomodar a distância máxima possível. Nesses espaços maiores, o estabelecimento 

de coortes / classes consistentes com separação entre as coortes / classes fornece 

outra opção para maximizar esses espaços com segurança. 

•  Precauções de segurança adicionais são necessárias para as enfermeiras da escola 

e / ou qualquer equipe que apóie os alunos com deficiência nas proximidades, 

quando a distância não for possível: Essas precauções devem incluir proteção para 

os olhos (por exemplo, protetor facial ou óculos de proteção) e uma máscara / 

cobertura facial. As precauções também podem incluir luvas e aventais 

descartáveis ou camada externa lavável de roupas, dependendo da duração do 

contato e, especialmente, se o indivíduo puder entrar em contato próximo com 

fluidos corporais. 

•  Grupos de estudantes: para minimizar o número de alunos que potencialmente 

seriam expostos no evento COVID-19, na medida do possível, as escolas primárias 

devem ter como objetivo manter os alunos no mesmo grupo durante o dia e as 

escolas de ensino médio e médio são incentivados a minimizar a mistura de 

grupos de estudantes, na medida do possível. Nossos requisitos iniciais e 

orientações relacionadas são as seguintes: 

•  Coortes: as escolas devem dividir os alunos em pequenos grupos que 

permanecem entre si ao longo do dia, com preferência por tamanhos menores de 

coorte. As escolas devem procurar maneiras de isolar grupos de estudantes e 

impedir o contato entre grupos, na medida do possível. 

• Capacidade: não há máximos exigidos em tamanhos de coorte ou grupo, desde 

que as escolas cumpram os requisitos de distanciamento físico acima. (Esta 

orientação para o outono substituirá a orientação anterior do verão no início do 

ano letivo, supondo que as métricas de saúde sejam válidas.) 

 

Independentemente do modelo de escola escolhido para o outono: 

1. Será necessário tempo adicional de desenvolvimento profissional / 

treinamento para os funcionários. 

 

O retorno à escola no outono (independentemente do modelo da escola) exigirá tempo 

adicional para a equipe planejar e treinar. Isso representa uma pequena lista de itens: 
 

 Treinamento sobre a implementação de novas medidas de segurança associadas à 

mitigação da disseminação do COVID-19 
 

 Criação de novas normas para estudantes e funcionários com o uso de equipamento 

de proteção individual (EPI) - (uso de máscaras, interrupções nas máscaras, 

imposição de distanciamento social, aumento da lavagem das mãos etc.) 
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 Desenvolvimento de suportes emocionais sociais específicos para todos os alunos, 

enquanto todos passam para uma nova normalidade escolar 
 

 Desenvolver rotinas logísticas para aumentar a lavagem das mãos, o uso do 

banheiro, o corredor, etc 
 

 Desenvolvimento de planos estruturados de recesso de coorte para as séries Prek-6 
 

 Desenvolvimento de planos para o café da manhã e almoço, entrada e saída na 

escola, transporte, atletismo, atividades extracurriculares, etc. 
 

 Desenvolvimento de planos para programas especializados e alunos com 

necessidades elevadas. 
 

 Desenvolvimento de protocolos para doenças de estudantes / funcionários devido ao 

COVID-19 
 

 Desenvolvimento de planos de aula para todos os três modelos de contingência 
 

 Desenvolvimento de cronogramas para limpeza crescente e contínua de todas as 

áreas 

 

2. Serão necessárias modificações no Calendário do Ano Escolar 2020-2021. 
 

Para atender e gerenciar adequadamente os alunos com as medidas de segurança COVID-

19, precisamos de mais tempo com nossa equipe para se preparar antes do início do ano 

letivo. Isso requer um ajuste no nosso calendário escolar. Nota importante: Se o Comissário 

da Educação acabar diminuindo o tempo necessário para aprender ou diminuindo a 

quantidade de dias letivos para estudantes em todo o estado, encerraremos o ano letivo 

anterior. 

 

Em 21 de julho, o Comitê Escolar revisou uma proposta de versão revisada para o 

calendário do ano escolar e votou pela adoção das seguintes alterações. 

 

2020-2021 

Atualizações do calendário escolar 

Monday, Aug. 31st – Friday, Sept. 4th        Desenvolvimento Profissional Distrital 

Tuesday, September 8th     Primeiro dia de aula - séries 1-12 

Monday, September 14th     Primeiro dia de aula - PreK & K 

Friday, October 9th               ½ dia de desenvolvimento profissional 

Tuesday, November 10th     ½ dia - Conferências de pais remotas 

Thursday, November 12th     Noite REMOTE Parent Conferences 

Friday, December 4th     ½ dia de desenvolvimento profissional 

Tuesday, January 19th        DIA DA ESCOLA (negociou este PD para 3 de       

                                                                   setembro) 
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Friday, February 5th     ½ dia de desenvolvimento profissional 

Friday, March 5th                ½ dia de desenvolvimento profissional 

Friday, April 9th      ½ dia de desenvolvimento profissional 

Friday, May 7th        ½ dia de desenvolvimento profissional 

Friday, May 28th                DIA DA ESCOLA (negociou este PD para 4 de   

                                                                   setembro) 

Nota: 

1. Todas as quartas-feiras e 1/2 dias anteriores (7 de outubro, 2 de dezembro, 3 de 

fevereiro, 3 de março, 7 de abril e 5 de maio) tornaram-se dias INTEIROS de 

aprendizado, porque os dias de quarta-feira 1/2 foram movidos às sextas-feiras. 

2. Open Houses virtuais planejadas (PAE 15 de setembro, WMS 16 de setembro e 

BHS 17 de setembro) 

3.  Planejadas conferências virtuais para os pais (10 de novembro e 11 de novembro) 

 

3.  Fundos adicionais associados ao fornecimento de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) e materiais de construção necessários para garantir 

segurança e tecnologia / conectividade serão necessários: 
 

PPE:  

 Máscaras para estudantes / funcionários que não os possuem 

 Doseadores de desinfetante para as mãos em todas as salas de aula, refeitório, 

ginásio, entrada 

 Novas máquinas e suprimentos de limpeza para custodiantes - projetados 

especificamente para desinfetar o COVID-19 

 EPI específico para enfermeiros, educadores especiais, guardiões 

 Barreiras de mesa para estudantes - aproximadamente US $ 45.000 para 1800 

estudantes 

 Sacos ziplock para manipuladores individuais / materiais de alunos 

 Barreiras de acrílico para algumas situações especializadas de instrução / teste 

 Até o momento, gastamos mais de US $ 78.933,00 em EPI 
 

Materiais de construção: 

 Sinalização para banheiros, refeitório, salas de aula, entrada externa do edifício, 

etc. 

 Barreiras de plexiglás para a secretaria da escola do PAE 

 Novas máquinas de limpeza e desinfetantes para COVID-19 

 Filtros HVAC para garantir uma filtragem adequada do ar / incapaz de usar 

ventiladores 

 Crie um plano de desinfecção e garanta que todos os materiais de limpeza 

armazenados com segurança 
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 Telas em algumas janelas 

 Fechamento de todas as fontes de água / estações de abastecimento de água 

 Pessoal de custódia adicional para garantir uma limpeza profunda 

   

Suprimentos de tecnologia: 

 Dispositivos tecnológicos adicionais para estudantes 

 Câmeras da Web para todas as salas de aula para garantir aprendizado remoto 

síncrono 

 Microfones para todas as salas de aula - professores precisam que isso seja ouvido 

através de uma máscara 

 Novo cabeamento para tecnologia em todas as salas de aula 

 Pacote educacional Zoom - 250 licenças estimadas = US $ 12.500,00 

 Programa de aprendizado remoto potencialmente oferecido pelo DESE. $ 225 por 

aluno x 1800 alunos = estimado $ 40.500,00 
 

4. Serviços de Educação Especial: 

 

As orientações recentes fornecidas pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária 

aconselham os distritos a fornecerem os serviços identificados no IEP da melhor maneira 

possível e, apesar do plano de aprendizado presencial, híbrido ou remoto, pedimos que 

ofereça alto - precisa de alunos e alunos da primeira infância com oportunidades pessoais na 

maior extensão possível. Para esse fim, o plano do Distrito é levar os alunos identificados 

que atendem aos critérios estabelecidos pelo DESE na escola para instrução pessoal. As 

aulas no local estarão disponíveis de segunda a quinta-feira para esses alunos, juntamente 

com os serviços relacionados, conforme indicado no IEP do aluno. As sextas-feiras serão um 

dia de aprendizado remoto para todos os alunos. Além disso, os serviços da primeira 

infância serão priorizados para apoiar os alunos em transição da Intervenção Precoce com 

necessidades complexas. Todas as orientações de saúde e segurança, indicadas neste 

documento, conforme recomendado pelo CDC, serão cumpridas. Funcionários e alunos terão 

acesso total ao EPI e consulta com o departamento de enfermagem para esclarecer qualquer 

dúvida ou preocupação. 

 

Nota: Quando a instrução pessoal não for possível, o distrito retomará a instrução direta 

remota usando uma variedade de plataformas e métodos, incluindo a sala de aula do 

Google e as terapias de tele. 

 

5. Fundos adicionais para Transporte: 
 

Desde 14 de junho, não recebemos nenhuma orientação da DESE sobre Transporte e isso 

limita nossa capacidade de planejar. 
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Alguns fatores a serem considerados: 

 Podem ser necessários ônibus adicionais para garantir o distanciamento social e 

não temos fundos adicionais para isso. 

 Podem ser necessários ônibus adicionais de educação especial para garantir o 

distanciamento social e não temos fundos adicionais para isso. 

 O compartilhamento de carona com outros distritos precisaria parar e os custos 

aumentariam para os quais não temos fundos adicionais. 

 

6. Planos de pessoal para cada modelo de escola 

 Negociações sindicais 

 Planos para funcionários que possam estar demitidos devido a COVID-19 ou 

qualquer outro tipo de licença 

 Treinamento substituto 

 Suporte adicional de RH 

 

 

7. Outras considerações: 

 Sem viagens de campo - dentro ou fora do estado 

 Nenhum levantamento de fundos para estudantes, onde os alunos precisariam se 

reunir 

 Nenhuma assembléia em toda a escola / grupo 

 Não há áreas para a congregação de funcionários - salas de almoço para professores, 

sala de correspondência, escritório 

 Nenhum uso de armários ou cubículos de estudantes 

 Os visitantes terão acesso limitado às escolas - apenas reuniões essenciais da escola, 

como as do IEP / 504. 

 Novos registros de visitantes solicitarão números de telefone para ajudar no 

rastreamento de contatos em potencial 

 Os alunos usarão seus livros cromados individuais - todos os credores são limpos 

antes do uso 

 Todas as salas de aula especializadas, como programas sub-separados de educação 

especial, seguirão as orientações estabelecidas pelo DESE 

 Os alunos que estão comprometidos clinicamente e foram recomendados para ficar 

em casa com uma nota médica receberão serviços no âmbito do programa de tutoria 

em casa / hospital 

 

8. Sistemas de autoavaliação para funcionários e alunos / famílias: 
 

Para garantir a mitigação de qualquer disseminação do COVID-19, funcionários, alunos / 

famílias podem ser solicitados a se auto-avaliar antes de entrar na escola diariamente. 
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Aqui está um exemplo de lista de perguntas fornecidas pela enfermeira Pepin: 
 

1. Você teve contato com alguém que você conhece que foi diagnosticado com COVID-

19 nos últimos 14 dias? O contato é definido como estando a 2 metros por mais de 

15 minutos com uma pessoa ou tendo contato direto com fluidos infecciosos de 

uma pessoa com COVID-19 confirmado (por exemplo, sendo tossido ou espirrado). 

2. Você teve um teste COVID positivo para vírus ativo nos últimos 10 dias? 

3. Você tem alguma combinação desses sintomas que não pode atribuir a outra 

condição? 

 Febre ou calafrios 

 Tosse 

 Falta de ar ou dificuldade em respirar 

 Fadiga 

 Dores musculares ou corporais 

 Dor de cabeça 

 Início recente de perda de paladar ou olfato 

 Dor de garganta 

 Congestão 

 Náusea ou vômito 

 Diarréia 

4. Você viajou para fora do estado nos últimos 14 dias? Em caso afirmativo, qual 

estado? (Usado para determinar possíveis "pontos quentes" e riscos.) 

 

Se alguém responder SIM a alguma das perguntas acima, ele deve ficar em casa e entrar 

em contato com o médico para obter mais instruções.     
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Modelo Pessoal 

Layout/Reconfiguração de todas as salas de aula para garantir o distanciamento 

social: 

 

O Departamento de Educação Elementar e Secundária, em conjunto com a Massachusetts 

School Building Authority e a CanonDesign Architects, forneceu aos distritos de todo o 

estado um Painel Paramétrico para calcular a quantidade de estudantes que poderiam 

caber em cada sala de aula com base em metragem quadrada e requisitos de distanciamento 

social. 

 

Usando nossos números de inscrição atuais para o SY20-21, analisamos cada sala de aula e 

cada espaço em cada edifício. 

 

Iniciamos a análise organizando fisicamente mesas e mesas nas salas de aula das três 

escolas e medindo com a recomendação mínima do DESE de uma distância de três pés. 

Tornou-se aparente com o mínimo de um metro e meio de distanciamento que não haveria 

espaço adequado para caminhadas em muitas salas de aula, os professores não teriam as 

áreas de seis pés ao redor de suas mesas, não teríamos espaço para novos alunos (temos 

uma população transitória alta), nem poderíamos acomodar o espaço obrigatório de dois 

metros e meio para tomar café da manhã ou almoçar na sala de aula. 

 

Outros fatores a serem considerados com o espaçamento mínimo de três pés: 
 

1. Configurações da sala de aula - muitas de nossas salas de aula não podiam atender a 

todos os alunos de uma só vez, porque os seis pés de distância necessários para tomar 

café da manhã e / ou almoço na sala de aula não seriam possíveis. Usamos o 

Parmetric Dashboard para comparar as diferenças entre o distanciamento social de 

um metro e oitenta e dois, além de medir e configurar fisicamente as salas de aula. 

a. O PAE está superlotado como está. Criada para 700 alunos, a matrícula atual 

é de 830 

b. Precisamos de um plano para todo o distrito devido a situações familiares 

2. Realocando funcionários e / ou contratando novos funcionários - Ao analisar a divisão 

das salas de aula em grupos menores para atender todos os alunos de uma só vez, 

determinamos que precisaríamos de quatro professores adicionais no PAE e de 

quatro professores adicionais no WMS. A realocação de funcionários exigiria que 

transferíssemos os salários dos funcionários do Título 1 para os fundos da LEA, e não 

temos esses fundos. Sem mencionar, a realocação do pessoal do Título I para as salas 

de aula prejudicaria nosso programa de intervenção do Título I para nossos alunos 

mais carentes. Se nos pedissem para contratar novos funcionários com fundos da 

Cares (ESSER), nossa Lei de Oportunidades para Estudantes planeja contratar 

professores adicionais de educação especial, um professor de EL e um conselheiro, 

sendo impactados negativamente. 
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3. Alguns membros da Administração, da União e da equipe têm preocupações de que as 

diretrizes do CDC de seis pés não estejam sendo seguidas para maximizar o 

distanciamento e a segurança. 

4. Alguns pais temem que as diretrizes do CDC de seis pés não estejam sendo seguidas 

para maximizar o distanciamento e a segurança. 

5. Não teríamos espaço suficiente para acomodar novos alunos após o início do ano. O 

número médio de novos alunos a cada ano que entra é 127. 

6. Muitos estudantes e algumas populações especiais de alto risco requerem mais áreas 

de movimento do que o mínimo sugerido de um metro e meio. 

 

Modelo Híbrido  

 
Para atender às diretrizes de segurança do CDC e do DESE (um metro e meio de 

distanciamento social), podemos acomodar metade de nossos alunos na escola ao mesmo 

tempo. 

 

O modelo híbrido inclui aprendizado remoto síncrono: 
 

grupo A –   Aprendendo pessoalmente segunda-feira, terça-feira 

                     Aprendizado remoto quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira 
 

Grupo B –   Aprendendo pessoalmente quarta-feira, quinta-feira 

                      Aprendizagem remota Segunda, Terça, Sexta 
 

Grupo C –    Educação Especial Os alunos com alta necessidade que atendam aos critérios 

recomendados com base em suas altas necessidades, virão à escola para 

aprendizado presencial por 4 dias (de segunda a quinta-feira) e participarão de 

aprendizado remoto na sexta-feira. 
 

 O Plano Híbrido exigiria: 
 

1. Modificações no calendário do ano letivo para acomodar desenvolvimento profissional 

adicional e tempo de treinamento para os funcionários (consulte a seção no calendário 

escolar) to the school year calendar to accommodate additional professional 

development and training time for staff (see section on school calendar) 

2. Toda a equipe a se reportar ao trabalho de segunda a sexta-feira 

3. As sextas-feiras seriam meio dia de aprendizado remoto para todos os alunos. O meio 

dia restante seria tempo para o planejamento do professor e o horário de expediente 

para garantir a comunicação contínua com as famílias / estudantes 

4. Câmeras da Web em todas as salas de aula, para que o aprendizado possa ser 

síncrono (em tempo real). Alunos na escola e em casa serão expostos às mesmas lições 

ao mesmo tempo 

5. Um plano detalhado que divide a população estudantil pela metade, mantendo os 

irmãos / famílias no mesmo horário (pesquisa / questionário para pais / responsáveis) 

sendo enviada para casa com um envelope carimbado e endereçado. 
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6. Um plano detalhado sobre o qual as populações especiais de estudantes serão 

convidadas a frequentar a escola pessoalmente por quatro dias (Seg-Qui.) Para 

garantir que suas necessidades sejam atendidas 

7. Um plano de distribuição de alimentos para garantir que os alunos que trabalham 

remotamente ainda tenham acesso ao café da manhã e almoço (em andamento) 

8. Horários de ônibus detalhados (aguardando orientação do DESE) 

9. Detailed Programações detalhadas de limpeza 

10. Aprovação do DESE de que todos os dias de neve podem ser transformados em dias 

de aprendizado remoto e contar como tempo no aprendizado. 

11. Aprovação do DESE para diminuir o tempo de aprendizado no ensino fundamental e 

médio. Em nosso modelo híbrido, não cumpriríamos o tempo necessário para 

aprender no ensino fundamental ou médio. A escola primária atenderia 824 horas 

para as séries 1 e 2, 836 horas para as séries 3 e 4 e excederia o tempo para o jardim 

de infância, pois é um programa de dia inteiro. O ensino médio atenderia 941 das 990 

horas necessárias. As séries 5 e 6 do ensino médio excederiam as 900 horas às 941 

horas, 39 minutos, e as séries 7 e 8 do ensino médio excederiam as 990 horas às 1015 

horas e 45 minutos. 

 

Layout/Reconfiguração de todas as salas de aula para garantir o distanciamento 

social: 
 

• Estaríamos aderindo ao distanciamento social de pelo menos seis pés por 

CDC e DESE - “Incentivamos os distritos e as escolas a apontarem para um 

metro e meio de distância entre indivíduos, sempre que possível” 

• Os espaços nas mesas dos professores teriam em média 1,80 m 

• Os planos de assentos dos alunos serão aplicados para ajudar no rastreamento de 

contatos, se necessário 

• Os professores usarão sistemas de som para amplificar a voz através de suas 

máscaras 

• A fita será colocada para marcar onde as mesas / mesas / cadeiras precisam estar e 

servir como lembretes visuais 

• Todos os materiais não essenciais removidos das salas de aula 

• Os manipuladores serão ensacados para uso individual do aluno, quando possível 

• Os alunos usarão seus livros cromados individuais (todos os credores são limpos 

antes do uso) 

• Distribuidores de desinfetante para as mãos serão instalados em todas as salas e 

todos os alunos usarão na entrada e saída 

• Professores / funcionários terão acesso à desinfecção de suprimentos 
 

Desenvolvimento de NOVAS Normas e Protocolos de Segurança em Toda a Escola: 

• Novos protocolos de banheiro para garantir que nenhuma congregação de estudantes   

e todos usem a higiene adequada 

• Lições freqüentes de lavagem das mãos 
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• Pias sem contato existem no ensino fundamental e médio, exceto em uma sala de 

aula pré-escolar 

• Existem sistemas automáticos de descarga de banheiro no ensino fundamental e 

médio 

• As salas de aula com pias receberão materiais de limpeza 

• O distanciamento social será estabelecido a seis pés, de acordo com as recomendações 

do CDC. 

• Máscaras necessárias para a segunda série / todos os adultos / motoristas / visitantes 

de ônibus (na escola, recreio e no ônibus) 

• Máscaras fortemente incentivadas nas séries Pré-K, K e 1 (na escola, recreio) 

• Máscaras são necessárias em todos os ônibus, independentemente do nível da série. 

• Desinfetante para as mãos em todos os quartos, cafeteria, ginásio, área de entrada 

• Professores / funcionários terão acesso à desinfecção de material de limpeza 

• Os custodiantes desinfetam os banheiros dos funcionários / alunos durante o dia e os 

horários dos registros (todos os materiais de limpeza são aprovados para desinfetar o 

COVID-19) 

• Sinalização para garantir um fluxo de tráfego unidirecional suave para entrada, 

saída e passagem nos corredores 

• Sinalização para lembrar aos alunos / equipe os protocolos de segurança 

(distanciamento social, lavagem frequente das mãos, máscara / cobertura facial, 

higiene adequada)• Enfermeiras escolares informarão as salas de aula sobre alergias 

e quais alimentos serão permitidos e não permitidos 

• Protocolos para casos suspeitos de COVID-19 

a. Salas de isolamento de enfermagem 

b. Os casos positivos serão relatados à BOH pela enfermeira e à sala de aula / 

escola pertinente 

c. A limpeza profunda adequada pode exigir que as aulas sejam realocadas e / 

ou que a escola seja fechada por um período não inferior a 48 horas 

 

Mudanças na programação:  

PAE (estimativa de 415 alunos construindo ao mesmo tempo)) 

o Os alunos podem estar separados com um metro e oitenta e tomar o café da 

manhã na sala de aula 

o Se permitido, com os grupos menores, os alunos poderão viajar com segurança 

para a lanchonete e sentar-se em seus grupos de coorte voltados para a frente 

para almoçar 

o O recreio precisará ser agendado por coorte / sala de aula com áreas externas 

designadas. Todos os alunos irão usar máscaras e lavar as mãos ao retornar à 

sala de aula. (em processo) 

o Alguns especialistas podem entrar na sala de aula para ensinar. Se as câmeras 

da web forem configuradas, isso aliviaria a necessidade do grupo remoto de 

alunos fazer logon e logoff. Nota: Se grupos pequenos puderem viajar com 

segurança para promoções (por exemplo, Arte), os alunos remotos precisarão 
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fazer logon e logoff para participar da lição síncrona do professor especialista 

que permanece em sua própria sala de aula 

o Especial da Biblioteca será substituído por Conselheiros que ensinam 

habilidades sociais 

o Todos os alunos usarão desinfetante para as mãos ao entrar e sair de todas as 

salas de aula 

o Pequenos grupos ainda ocorrerão para os alunos do Título 1, EL e Especial 

 

WMS (estimados 300 alunos no prédio ao mesmo tempo) 

o Os alunos podem estar separados com um metro e oitenta e tomar o café da 

manhã na sala de aulacould safely be six feet apart and eat breakfast in the 

classroom 

o Se permitido, com os grupos menores, os alunos poderão viajar com segurança 

para a lanchonete e / ou biblioteca e sentar-se em seus grupos de coorte 

voltados para a frente para almoçar 

o O intervalo para as séries 5 e 6 precisará ser agendado por coorte / sala de aula 

com áreas externas designadas. Todos os alunos irão usar máscaras e lavar as 

mãos ao retornar à sala de aula (horário em andamento) 

o Sem intervalo para as séries 7 e 8 

o Alguns especialistas podem entrar na sala de aula para ensinar. Se as câmeras 

da web forem configuradas, isso aliviaria a necessidade do grupo remoto de 

alunos ter que fazer logon e logoff. Nota: Se grupos pequenos puderem viajar 

com segurança para promoções (por exemplo, Arte), os alunos remotos 

precisarão fazer logon e logoff para participar da lição síncrona do professor 

especialista que permanece em sua própria sala de aula 

o O Especial da Biblioteca será substituído pelos Conselheiros que ensinam 

lições de habilidades sociais 

o Todos os alunos usarão desinfetante para as mãos ao entrar e sair de todas as 

salas de aula 

o Pequenos grupos ainda ocorrerão para os alunos do Título 1, ELL e Educação 

Especial 
 

 

BHS (estima-se 200 alunos no edifício ao mesmo tempo) 

o O café da manhã será servido na sala de aula 

o Os alunos poderão sentar-se na lanchonete com uma distância de seis pés de 

frente para uma direção 

o Devido à individualidade do horário de cada aluno no ensino médio, os alunos 

passarão nos corredores e serão estabelecidos protocolos para limitar o fluxo de 

tráfego e garantir o distanciamento social. 

o Todos os alunos usarão desinfetante para as mãos ao entrar e sair de todas as 

salas de aula 

o Nota: o rascunho do cronograma abaixo requer negociações da união, pois o 

cronograma do ensino médio está no contrato dos professores. 
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Modelo Híbrido em Tempo Integral  

Período Horário de aula Tempo na aprendizagem Hora do almoço 
 

Um periodo 7:25 - 8:14 (49 min)   

Período B 8:17 - 9:06 (49 min)   

Período C 9:09 - 9:58 (49 min)   

Período D 10:01 - 10:50 (49 min)   

Período E 
11:26 - 12:16 (50 min) 1st Lunch 10:53 - 11:23  

10:53 - 11:43 (50min) 2nd Lunch 11:46 - 12:16  

Período F 12:19 - 1:08 (49 min)   

Período G 1:11 - 2:00 (49 min)   

 

Serviços de Educação Especial: 

 

As orientações recentes fornecidas pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária 

aconselham os distritos a fornecerem os serviços identificados no IEP da melhor maneira 

possível e, apesar do plano de aprendizado presencial, híbrido ou remoto, somos solicitados 

a fornecer alta - precisa de alunos e alunos da primeira infância com oportunidades pessoais 

na maior extensão possível. Para esse fim, o plano do Distrito é levar os alunos identificados 

que atendem aos critérios estabelecidos pelo DESE na escola para instrução pessoal. As 

aulas no local estarão disponíveis de segunda a quinta-feira para esses alunos, juntamente 

com os serviços relacionados, conforme indicado no IEP do aluno. As sextas-feiras serão um 

dia de aprendizado remoto para todos os alunos. Além disso, os serviços da primeira 

infância serão priorizados para apoiar os alunos em transição da Intervenção Precoce com 

necessidades complexas. Todas as orientações de saúde e segurança, indicadas neste 

documento, conforme recomendado pelo CDC, serão cumpridas. Funcionários e alunos terão 

acesso total ao EPI e consulta com o departamento de enfermagem para esclarecer qualquer 

dúvida ou preocupação. 

Nota: Quando a instrução pessoal não for possível, o distrito retomará a instrução direta 

remota usando uma variedade de plataformas e métodos, incluindo a sala de aula do 

Google e as terapias de tele. 

 

Modelo Remoto Completo 
 

Um plano remoto completo pode ser adotado para garantir a segurança de todos os nossos 

alunos e funcionários a qualquer momento. Com o modelo de aprendizado híbrido 

apresentado, podemos passar de um modelo híbrido para um modelo remoto completo. Ou 

então, poderíamos começar o ano letivo com um plano remoto completo e passar para um 

modelo híbrido, permitindo que a equipe tenha mais tempo para planejar as importantes 

medidas de segurança que serão necessárias em todas as escolas.  
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O plano remoto completo exigiria que todos os professores viessem à escola para aprender 

remotamente em suas salas de aula. Isso permite que os professores desenvolvam lições 

remotas com materiais da escola, confiem na Internet da escola e colaborem com colegas 

remotamente de suas salas de aula. O controle remoto completo seria de dias inteiros de 

segunda a quinta-feira, com meio dia de controle remoto às sextas-feiras e meio dia de 

aprendizado remoto e meio dia para o planejamento do professor. 

 

Um plano remoto completo para o SY20-21 seria muito diferente do que 

experimentamos na primavera passada. Um plano remoto completo seria um dia 

de aprendizado totalmente estruturado, em que todos os alunos seriam 

classificados e a participação seria feita. Com um plano remoto completo, alguns 

alunos de alto risco atenderiam a critérios específicos para participar de algum 

aprendizado presencial.  

 

O Plano Remoto exigiria: 

1. Modificações no calendário do ano letivo para acomodar desenvolvimento profissional 

adicional e tempo de treinamento para os funcionários (consulte a seção no calendário 

escolar) 

2. Toda a equipe a se reportar ao trabalho de segunda a sexta-feira 

3. As sextas-feiras seriam meio dia de aprendizado remoto para todos os alunos. O meio 

dia restante seria tempo para o planejamento do professor e o horário de expediente 

para garantir a comunicação contínua com as famílias / estudantes 

4. Câmeras da Web em todas as salas de aula, para que o aprendizado possa ser 

síncrono (em tempo real). Alunos na escola e em casa serão expostos às mesmas lições 

ao mesmo tempo 

5. Um plano detalhado sobre o qual as populações especiais de estudantes serão 

convidadas a frequentar a escola pessoalmente por quatro dias (Seg-Qui.) Para 

garantir que suas necessidades sejam atendidas 

6. Um plano de distribuição de alimentos para garantir que os alunos que trabalham 

remotamente ainda tenham acesso ao café da manhã e almoço (em andamento) 

7. Horários de ônibus detalhados (aguardando orientação do DESE) 

8. Programações detalhadas de limpeza 

9. Aprovação do DESE de que todos os dias de neve podem ser transformados em dias 

de aprendizado remoto e contar como tempo no aprendizado. 

10. Aprovação do DESE para diminuir o tempo de aprendizado no ensino fundamental e 

médio. Em nosso modelo Remoto, não cumpriríamos o tempo necessário para 

aprender no ensino fundamental ou médio. A escola primária atenderia 824 horas 

para as séries 1 e 2, 836 horas para as séries 3 e 4 e excederia o tempo para o jardim 

de infância, pois é um programa de dia inteiro. O ensino médio atenderia 941 das 990 

horas necessárias. As séries 5 e 6 do ensino médio excederiam as 900 horas às 941 

horas, 39 minutos, e as séries 7 e 8 do ensino médio excederiam as 990 horas às 1015 

horas e 45 minutos. 
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Serviços de Educação Especial: 

 

As orientações recentes fornecidas pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária 

aconselham os distritos a fornecerem os serviços identificados no IEP da melhor maneira 

possível e, apesar do plano de aprendizado presencial, híbrido ou remoto, somos solicitados 

a fornecer alta - precisa de alunos e alunos da primeira infância com oportunidades pessoais 

na maior extensão possível. Para esse fim, o plano do Distrito é levar os alunos identificados 

que atendem aos critérios estabelecidos pelo DESE na escola para instrução pessoal. As 

aulas no local estarão disponíveis de segunda a quinta-feira para esses alunos, juntamente 

com os serviços relacionados, conforme indicado no IEP do aluno. As sextas-feiras serão um 

dia de aprendizado remoto para todos os alunos. Além disso, os serviços da primeira 

infância serão priorizados para apoiar os alunos em transição da Intervenção Precoce com 

necessidades complexas. Todas as orientações de saúde e segurança, indicadas neste 

documento, conforme recomendado pelo CDC, serão cumpridas. Funcionários e alunos terão 

acesso total ao EPI e consulta com o departamento de enfermagem para esclarecer qualquer 

dúvida ou preocupação. 

Nota: Quando a instrução pessoal não for possível, o distrito retomará a instrução direta 

remota usando uma variedade de plataformas e métodos, incluindo a sala de aula do 

Google e as terapias de tele. 

 

Aqui estão os rascunhos de como seriam os horários remotos completos em cada escola. 

 

PAE Grades K- 4 Programação de Aprendizado Remoto 

 

Isenção de responsabilidade: Entende-se que não se espera que as crianças passem 

grande parte do dia na frente de uma tela de computador. Não é eficaz nem 

adequado ao desenvolvimento. Os educadores precisarão se esforçar para 

fornecer um aprendizado ativo e prático, que inclua recursos visuais e modelagem 

sempre que possível, e sabem que têm a flexibilidade de fornecer momentos "fora 

da tela" enquanto ainda aprendem. Os professores podem desenvolver inovações 

estratégicas para aprendizado independente e para pequenos grupos durante o 

dia acadêmico. Os professores também facilitarão oportunidades para 

demonstrações acadêmicas, movimentos e aprendizado dos alunos, em um esforço 

para envolver todos os alunos.  

 

UA Schedule 

 Kindergarten 1:15 - 2:00 

 Grade 1        10:10 - 10:55 

 Grade 2          9:10 - 9:55 

 Grade 3        12:25 - 1:10  

 Grade 4          2:05 - 2:50  
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Jardim da infância 

8:30 – 9:00 Morning Meeting > Includes ELA Lesson Launch 

 

9:00 – 11:00 ELA > WONDERS 

Este bloco inclui: Leitura, Redação, Financiamento / Consciência Fonêmica, Instrução para 

Grupos Inteiros e Grupos Pequenos e Instrução Digital11:00 Brain Break/Movement Break 

11:10 - 11:50 Lunch/Recess 

11:50 - 1:05 Ready Math > Combo of Whole Group & Small Group Instruction, i-Ready &    

STMath     

1:05 Brain Break/Movement Break 

1:15 - 2:00 UA Special  

2:00 Snack 

2:10 - 2:35 Math Wrap-Up 

2:35 - 2:55 Second Step/Science/Read-Aloud 

2:55 - 3:00 Day Wrap-Up/Review HW Assignments 

 

Grau 1 

8:30 - 9:00 Morning Meeting > includes ELA Lesson Launch 

9:00 - 10:00 ELA - WONDERS > Part I 

10:00 Brain Break/Movement Break 

10:10 - 10:55 UA Special  

11:00 - 12:00 ELA - Part II  

Este bloco inclui: Leitura, Redação, Fundamentos / Consciência Fonêmica, Compreensão, 

Instrução para Grupos Inteiros e Grupos Pequenos e Instrução Digital 

12:00 Brain Break/Movement Break 

12:10 - 12:55 Lunch/Recess  

12:55 - 2:25 Math > Ready Math: Combo of Whole Group & Small Group Instruction,           

i-Ready & STMath 
 

2:25 Brain Break/Movement Break 
 

2:35 - 2:55 Second Step/Science/Read-Aloud  

2:55 - 3:00 Day Wrap Up/Review HW Assignments 
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Grau 2 

8:30 - 9:10 Morning Meeting > with ELA Lesson Launch 

9:10 - 9:55 UA Special  

9:55 Snack 

10:05 - 12:05 ELA - WONDERS 

Este bloco inclui: Leitura, Redação, Fundamentos / Consciência Fonêmica, Compreensão, 

Instrução para Grupos Inteiros e Grupos Pequenos e Instrução Digital12:05 Brain  

Break/Movement Break 

12:15 - 12:50 Science/Second Step 

12:50 - 1:30 Lunch/Recess  

1:30 - 2:55 Math > Ready Math: Combo of Whole Group & Small Group Instruction,             

i-Ready, Reflex Math & STMath     

2:55 Day Wrap-Up/Review HW Assignments  

 

Grau 3 

8:30 – 9:00 Morning Meeting > Includes ELA Lesson Launch 
 

9:00 – 11:00 ELA - WONDERS 

Este bloco inclui: Leitura, Escrita, Compreensão, Grupo inteiro e instrução para pequenos 

grupos e Instrução digital11:00 Brain Break/Movement Break  

11:10 –11:45 STEMScopes Science / Social Studies “Massachusetts”  

11:45 –12:25 Lunch/Recess 

 

12:25 - 1:10 UA Special  

1:10 Snack  

1:20 - 2:50 Math > Ready Math: Combo of Whole Group & Small Group Instruction,             

i-Ready, Reflex Math & STMath     

2:50 - 3:00 Day Wrap-Up/Review HW assignments 
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4ª série 

8:30 – 9:00 Morning Meeting > Includes Math Lesson Launch 

9:00 – 10:20 Math > Ready Math: Combo of Whole Group & Small Group Instruction,          

i-Ready, Reflex Math & STMath     

10:20 Brain Break/Movement Break  

10:30 – 11:55 ELA - Part I 

Este bloco inclui: Leitura, Escrita, Compreensão, Grupo inteiro e instrução para pequenos 

grupos e Instrução digital 

11:55 Brain Break/Movement Break  

12:05 – 12:40 Lunch/Recess 

12:40 – 1:15 STEMScopes Science/Social Studies 

1:15 Snack  

1:25 – 2:05 ELA - Part II 

2:05- 2:45 UA Special 

2:45 – 3:00 Day Wrap-Up/Review HW assignments  
 

Programação diária do WMS Draft Remote Learning 
 

A block - 7:30-8:30 

B block - 8:35-9:35 

C block - 9:40-10:40 

D block - 10:45-11:45 

Lunch - 11:45-12:45 

E block - 12:50-1:50 

 

Programação diária do BHS Draft Remote Learning 

Nota: este projeto de cronograma precisa ser negociado com o Sindicato dos Professores 

 

Modelo de aprendizado remoto em período integral 

Período Horário de aula Tempo na aprendizagem 

Um periodo 7:25 - 8:10 (45 min) 

Período B 8:15 - 9:00 (45 min) 

Período C 9:05 - 9:50 (45 min) 

Período D 9:55 - 10:40 (45 min) 
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Período E 10:45 - 11:30 (45 min) 

Almoço 11:30 - 12:25 (55 min) 

Período F 12:25 - 1:10 (45 min) 

Período G 1:15 - 2:00 (45 min) 

       

 

Conclusão: 

Entendemos que este é um momento imprevisível para todos, e não ter um plano final de 

modelo escolar no momento é EXTREMAMENTE difícil para todos. 

 

Observe que todos os modelos neste plano apresentado estão sujeitos a alterações a 

qualquer momento. 

 

Continuaremos a fazer o possível para mantê-lo informado e pedir a todos que continuem 

trabalhando em colaboração conosco durante esse período muito difícil. 

 

 

 


