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13 de março de 2021
Queridas famílias e funcionários:
Estamos ansiosos para dar as boas-vindas ao nosso segundo grupo de alunos e funcionários para o ensino presencial na próxima
semana. Os professores na Fase 2B começarão a ensinar remotamente de suas salas de aula na segunda e terça-feira, enquanto se
preparam para o retorno de seus alunos na quinta-feira. Os alunos na Fase 2B participarão do ensino presencial por período integral,
4 dias por semana. As quartas-feiras continuam sendo um dia totalmente remoto em todo o distrito. A Fase 2B inclui grupos
adicionais de alunos em programas de alta necessidade, alunos de inglês (K-8) no SEI 1, alunos do 9 º ao 12 º anos em Laboratórios
de Aprendizagem Multilíngue, CTE seniors (formandos técnicos) e 50 SHS juniors (alunos do 11 º ano do high school) que estão
em programas CTE (aulas técnicas) para ajudar professores nas oficinas.
Aqui estão alguns boletins informativos de uma página, para ajudar as famílias a compreender algumas das informações
mais importantes sobre a transição para o ensino presencial:
 Quando meu/minha filho(a) se qualifica para o ensino presencial? (Phase-In Schedule)
 Onde será realizado o ensino presencial na escola do(a) meu/minha filho(a)? (Building Assignments)
 Que medidas de saúde e segurança estão em vigor para minimizar os riscos? (Health & Safety Protocols)
Quinta a noite, o Sindicato de Educadores de Somerville aprovou em massa o MOA (Memorando de Acordo) com o Comitê
Escolar, sobre o modelo híbrido de ensino presencial, cujos detalhes foram apresentados na reunião do Comitê Escolar de segundafeira.( Monday’s School Committee meeting). Além disso, na Reunião Especial do Todo na sexta-feira, o Comitê Escolar votou pela
aprovação do modelo híbrido de aprendizagem presencial.
Continuaremos a trazer os alunos de volta ao ensino presencial de acordo com nossa programação em fases. O próximo grupo de
alunos e educadores (Fase 3A) retorna na semana de 22 de março e marca o início de nosso modelo híbrido presencial, que tem
alunos divididos em duas cohorts (turmas): a cohort A atende presencialmente segunda/terça e é remota quinta-feira/Sexta-feira; a
cohort B atende presencialmente quinta/sexta-feira e é remota segunda/terça-feira. A Fase 3A inclui classes da PreK-K (pré-escola e
do jardim de infância), da Somerville Child Care Center, da Next Wave/Full Circle e populações adicionais de alunos em programas
de alta necessidade. Os professores da PreK-K na Fase 3A darão aulas remotamente em suas salas de aula nos dias 22 e 23 de março
(segunda e terça-feira). Ajustamos a programação da primeira semana para alunos da PreK-K para meio período, em
oposição às visitas de pequenos grupos de orientação em sala de aula de 30 minutos, conforme observado na atualização da
semana passada.
Pre-K/K Semana 1: Semana de 22 de março. Dias de introdução gradual de meio período: Uma introdução gradual curta e
intencional estabelece rotinas que os professores podem desenvolver enquanto as crianças se adaptam e fortalecem a confiança para
o ensino presencial. Os alunos da PreK-K virão para a escola com a sua cohort (turma) por 1 dia com horário reduzido.
 Cohort A - quinta-feira, 25 de março; Cohort B - sexta-feira, 26 de março
 8h45 - 11h
 Almoço pra viagem

Como um lembrete, entraremos em contato com as famílias assim que se tornarem qualificadas para retornar. Qualquer família pode
optar por manter seu filho no ensino remoto. Também queremos lembrar às famílias que, como parte do nosso amplo conjunto de
medidas de saúde e segurança, os alunos e funcionários devem passar por testes iniciais antes de retornarem às aulas presenciais e,
posteriormente, participarem do teste universal de Covid-19 rotineiro. As famílias serão notificadas sobre os cronogramas de teste
iniciais à medida que a data programada para o retorno se aproximar. Visite nosso site de Transição para Aprendizagem Presencial
para obter mais informações e atualizações sobre nossa reabertura.
Agendamos uma Reunião Especial do Comitê Escolar para as 18h de terça-feira, 16 de março, para discutir as mudanças nas
diretrizes do DESE e possíveis mudanças em nosso plano e cronograma com base nessas novas diretrizes. As famílias 1-8 devem
esperar receber uma breve pesquisa nos próximos dias, sobre sua decisão de ter seu(s) filho(s) retornando ao ensino
presencial 5 dias por semana em uma data futura. As séries Pré-K e K receberão uma versão resumida da pesquisa
perguntando apenas sobre a intenção de devolver os alunos 5 dias por semana em uma data futura. Nós também faremos um
acompanhamento com uma pesquisa para alunos do 9 ° ao 12 ° ano, assim que recebermos orientações adicionais do DESE
sobre o retorno de alunos do ensino médio. O SHS continuará a explorar e expandir maneiras de trazer alunos do ensino médio
para o novo prédio do SHS ao longo de março e abril, com um foco particular na Classe de 2021.
Estamos ansiosos em ter os alunos e os funcionários de volta às nossas salas de aula, e em receber mais alunos e funcionários de
volta às nossas escolas nas próximas semanas. Obrigada por sua paciência e apoio contínuos, enquanto trazemos os alunos com
segurança às nossas comunidades escolares.
Respeitosamente,
Mary Skipper, Superintendente das Escolas

