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Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021
Queridas famílias e funcionários:
Começaremos nossa transição para o ensino presencial na próxima semana. Os funcionários da Fase 2A (nossos programas de
educação especial com maiores necessidades) retornarão às suas salas de aula temporárias no novo prédio da Somerville High
School na segunda-feira, 1º de março, e os alunos que optarem pelo ensino presencial retornarão na quinta-feira, 4 de março. Os
professores lecionarão remotamente de suas salas de aula na segunda e terça-feira enquanto se preparam para dar as boas-vindas aos
alunos posteriormente naquela semana. Os alunos da Fase 2A frequentarão a escola presencialmente 4 dias por semana, inicialmente
por meio período até uma data especificada. Quarta-feira continuará a ser um dia de ensino remoto para todos os alunos.
O próximo grupo de alunos e funcionários (Fase 2B) está programado para retornar na semana do dia 15 de março. Repetindo, os
professores irão ensinar remotamente de suas salas de aula na segunda e terça-feira daquela semana, e os alunos irão retornar ao
presencial na quinta-feira, dia 18 de março. A Fase 2B inclui populações adicionais de alunos em programas de educação especial
de alta necessidade, alunos de inglês (K-8) no SEI 1, alunos do 9 º ao 12 º anos do Multilingual Learning Labs (laboratórios de
aprendizagem multilíngue) e alunos do Next Wave/Full Circle. Os alunos da Fase 2B participarão do ensino presencial 4 dias por
semana em período integral, com aulas remotas nas quartas-feiras.
Contando com a adequação dos prédios, planejamos continuar a transição de grupos de alunos para o ensino presencial
semanalmente após a Fase 2B, conforme descrito abaixo, na ficha técnica de Transição para o Ensino Presencial em Fases. Nosso
objetivo é ter todos os alunos da pré escola até 8º ano e populações específicas de alunos do ensino médio, que optem pelo ensino
presencial em salas de aula, até o final de abril. Entendemos como é decepcionante não poder trazer de volta para o novo prédio do
SHS (Somerville High School), todos os nossos alunos do ensino médio, que passaram os últimos anos vivendo os desafios de um
projeto de obra além dos desafios de uma pandemia. Continuamos a explorar maneiras pelas quais possamos conseguir trazer para o
ensino presencial, outros alunos do SHS, especialmente nossos formandos.




Transição para o Ensino Presencial: Programação das Fases (Transition to In-Person Learning: Schedule of Phases)
Distribuição dos Prédios (Building Assignments)
Protocolos de saúde e Segurança (Health and Safety Protocols)

Entraremos em contato com as famílias assim que elas se qualificarem para retornar. Qualquer família pode optar por manter seu
filho no ensino remoto.
Nosso conjunto abrangente de health and safety measures (medidas de saúde e segurança) inclui um extenso programa de testes da
Covid-19 para alunos e funcionários. Os alunos e funcionários que retornam ao ensino presencial na Fase 2A foram testados com o
Teste Inicial essa semana e continuarão a ser testados para a Covid-19 regularmente no local. Informações sobre o Teste Inicial
para a Fase 2B estão disponíveis neste link. Visite nosso novo site sobre Transition to In-Person Learning (Transição para
Aprendizado Presencial) para obter mais informações e atualizações sobre nossa reabertura.
Manteremos você informado à medida que avançamos em nosso processo de integração por fases. Continuamos trabalhando com o
SEU (Sindicato dos professores) e estamos fazendo um bom progresso no Plano de Ensino Híbrido e compartilharemos essas
informações, assim como os detalhes forem finalizados. Agradecemos mais uma vez pela sua paciência e cooperação constantes.
Estamos ansiosos para começar a receber os alunos e funcionários de volta em nossas salas de aula!
Respeitosamente,
Mary Skipper, Superintendente das Escolas

