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26 de março de 2021
Queridas famílias:
Continuamos a fazer um progresso significativo na fase de retorno dos alunos à escola para o ensino presencial, incluindo cerca de
414 alunos da PK-K ( pré-escola e jardim) esta semana!
Na tarde de segunda-feira, fomos notificados pelo Comissário Riley de que nosso pedido de isenção ao Departamento de Educação
do Ensino Fundamental e Médio (DESE) foi aprovado. Nosso pedido de isenção solicitou um cronograma ligeiramente estendido
para a transição de alunos do K-5 (jardim ao 5º ano) para um modelo presencial de cinco dias, visto que nosso distrito esteve remoto
durante todo o ano. A aprovação do DESE nos permite continuar a colocar grupos de alunos em fases, primeiro em um modelo
híbrido, antes de fazer a transição para totalmente presencial cinco dias por semana, conforme mostrado na Programação de Fases
abaixo. Isso permitirá que os alunos e funcionários tenham a oportunidade de serem reorientados para o ensino presencial. Todos os
alunos da PK-8 (pré-escola ao 8º ano) estarão de volta presencialmente cinco dias por semana a partir de 28 de abril.
·
·

Transição para período integral presencial, Schedule of Phases (Final) (cronograma de fases –final)
Transição para período integral presencial, by Grades (Final) (por séries – final)

Na semana passada, demos as boas-vindas aos alunos da Fase 2B, que incluía programas adicionais de alta necessidade, alunos
aprendizes de inglês do SEI 1 do jardim ao 8º ano, alunos dos laboratórios de aprendizagem multilíngue (9º -12º anos) e alguns
alunos do CTE (curso técnico). Nesta semana, entramos na Fase 3A, que inclui todas as classes da PK-K (pré-escola e jardim),
Somerville Child Care Center, Next Wave/Full Circle e populações adicionais de alunos em programas de alta necessidade.
Professores da PK-K deram aula remota das suas salas de aula na segunda e terça-feira; os alunos voltaram na quinta e na sexta-feira
para um dia de aula com horário reduzido com base na posição da sua Cohort (turma). Os alunos da PK-K (pré-escola e do jardim)
mudam para um horário híbrido regular (meio período) na próxima semana. A Cohort B comparecerá presencialmente na quarta e
quinta-feira da próxima semana por causa do feriado escolar na sexta-feira. Esta semana também marca o início do nosso modelo
híbrido presencial com alunos organizados em duas Cohorts que se alternam entre o ensino na escola e o ensino remoto.
Na próxima semana, os alunos do 1º e 2º anos começarão a retornar ao ensino presencial. Os professores do 1º e 2º anos darão aulas
remotamente em suas salas de aula na segunda e terça-feira. Por causa do feriado escolar na sexta-feira, os alunos começarão as
aulas presenciais na quarta e na quinta-feira da próxima semana, com base na posição da sua Cohort. A partir da semana seguinte, a
Cohort A comparecerá à escola presencialmente às segundas e terças-feiras e ficará com aula remota no resto da semana. A Cohort
B frequentará a escola presencialmente às quintas e sextas-feiras e ficará com aula remota no resto da semana. Com exceção da
próxima semana, as quartas-feiras continuarão a ser um dia remoto para todos os alunos e funcionários do distrito, até o retorno
integral da aula presencial cinco dias por semana a partir de 28 de abril. Continuaremos a buscar maneiras de trazer mais alunos da
Somerville High School para o novo prédio da SHS, especialmente nossa turma de 2021, enquanto aguardamos mais orientações do
DESE para as turmas do ensino médio.
Queremos lembrar às famílias que, como parte do nosso conjunto amplo de medidas de saúde e segurança, os alunos e
funcionários devem passar por testes iniciais antes de retornar às aulas presenciais e, posteriormente, participar de testes de
reforço da Covid-19 de rotina. O teste inicial estará disponível na Kennedy e na East Somerville todas as quartas-feiras durante
os horários designados. As famílias serão notificadas sobre os cronogramas de teste inicial, à medida que a data programada de

retorno se aproxima. Visite nosso site Transition to In-Person Learning Website (transição para o ensino presencial) para obter
mais informações e atualizações sobre nossa reabertura.
É maravilhoso ter alunos e funcionários de volta em nossas salas de aula! Esperamos continuar recebendo novos grupos de alunos e
funcionários nas próximas semanas.
Respeitosamente,
Mary Skipper, Superintendente das Escolas

