
Transição para o Ensino Presencial: Cronograma das Fases 
 
 

Fase 
Retorno dos 
Professores* 

Retorno dos 
Alunos* 

Classificação para o Ensino Presencial Detalhes* 

1 
1 de  

fevereiro 
1 de 

fevereiro 
 Populações selecionadas de alunos da educação 

especial com maior necessidade ** 

Programa piloto voluntário. Os alunos frequentam a escola presencial 4 

dias por semana por 2 horas por dia, e ensino remoto nas quartas-feiras.  

2A 1 de março 4 de março 
 Populações selecionadas de alunos da educação 

especial com maior necessidade ** 

Expansão dos grupos de alunos da fase 1 acima. Os alunos frequentam a 

escola presencial (meio período até uma data especificada), 4 dias por 

semana, e ensino remoto nas quarta-feiras. 

2B 15 de março 18 de março 

 Populações adicionais de alunos da educação 

especial com maior necessidade *** 

 Aprendizes de Inglês (K-8) no  SEI  1 

 Alunos do Laboratório de Ensino Multilíngue  (9-12) 

 Alguns alunos no CTE 

Os alunos frequentam a escola presencial por 4 dias por semana (período 

integral), e ensino remoto nas quartas-feiras. 

3A 22 de março 25 de março 

 Todos os alunos pre-kindergarten e kindergarten 

(híbrido) 

 Alunos da Somerville Child Care Center 

 Alunos do Next Wave / Full Circle (6-12) 

 Populações adicionais de alunos da educação 

especial com maior necessidade **** 

Começa o formato de ensino híbrido. Os alunos são organizados em 

duas turmas (cohorts) que alternam entre o ensino presencial e o ensino 

remoto. Uma turma frequenta a escola presencial nas segundas e terças, 

e  a outra turma nas quintas e sextas. Todos os alunos tem ensino 

remoto nas quartas-feiras.  

3B 29 de março 1 de abril  Todos os alunos dos anos 1 e 2 (híbrido) O mesmo que a fase  3A acima. 

4A 5 de abril 8 de abril  Todos os alunos dos anos  3 a 6 (híbrido) O mesmo que a fase  3A acima. 

4B 26 de abril 29 de abril  Todos os alunos dos anos 7 e 8 (híbrido) O mesmo que a fase  3A acima. 

 F é r i a s  d e  a b r i l  

5 Semana de 26 de abril: Todos os alunos do PK - 8ª série começam o aprendizado totalmente presencial na segunda-feira 26/4. Início atrasado de duas 

horas (somente 26 de abril) para alunos que aprendem pessoalmente, para teste COVID-19 da pessoal. 

 
* Na primeira semana de cada fase, os professores trabalharão das suas salas de aula, de segunda a quarta, e todos os alunos do grupo terão ensino remoto.  Os alunos começarão o ensino 
presencial na quinta e sexta daquela semana. O cronograma descrito em “detalhes” começa durante a segunda semana de cada fase. 
** AIM (PK-8), SKIP, SHIP, Life Skills (1-2), Multi-graded (1-2) 
*** ECIP, Multi-graded (3-8), Life Skills (3-12), Transição de sala de aula, RR & ASD Learning Labs (9-12), Multilingual Learning Labs (9-12) 
**** SEEK, Redirect e House Learning Labs (9-12)  
Com exceção de alguns programas especializados, a maioria alunos da high school (9-12)  permanecerão em ensino remoto até segunda ordem. 

 

Para maiores informações, visite somerville.k12.ma.us/transition Atualizado em 07/04/21 


