Bem-vindos, de regresso à
Escola Intermédia Roosevelt
Abril de 2021
Horário de Reabertura

Estamos muito contentes por receber os alunos de regresso ao ensino todo o dia em
pessoa! Por favor, veja o calendário de reabertura e marque os seus calendários!
Ano de
Escolaridade

Segunda-feira, 5 de
Abril

Terça-feira, 6 de
Abril

Quarta-feira, 7 de
Abril

6º Ano

Coorte B1 & B2
regressam ao ensino
em pessoa

Ensino
Completamente Em
Pessoa

Ensino Completamente
Em Pessoa

Todos os alunos serão
ensinados à distância
e vão assistir às aulas
online.

Coorte C1 & C2
regressam ao ensino
em pessoa

Ensino Completamente
Em Pessoa

7º Ano

8º Ano

Coorte D

Todos os alunos serão Todos os alunos serão
ensinados à distância ensinados à distância
e vão assistir às aulas e vão assistir às aulas
online.
online.

Coorte C1 & C2
regressam ao ensino
em pessoa

Novas fases começam na quarta-feira, 28 de Abril

Informação Importante:
●
●

A partir da semana de 5 de abril, o Modelo Híbrido (Coorte B & C) deixará de estar disponível.
Os alunos são obrigados a frequentar a escola 5 dias por semana.
Se um aluno não comparecer em pessoa durante um número consecutivo de dias sem
contactar a escola com a razão da ausência, esse aluno será transferido para a coorte D, e terá
de se candidatar à readmissão nas coortes B e C. Pedimos que as famílias de alunos dos
grupos B e C que não desejem que os seus alunos regressem ao ensino em pessoa durante
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cinco dias, que contactem imediatamente a escola para que possamos fazer a mudança para a
coorte D. Por favor, ligue para o 508-997-4511 extensão 32552.
Os alunos devem usar sempre uma máscara. As pausas do uso de máscaras estarão
disponíveis durante todo o dia.
Os alunos permanecerão sempre separados pelo menos 3 pés (1 metro). Em salas onde todos
os alunos não podem sentar-se a 1 metro de distância, teremos espaços extra onde as crianças
podem sentar-se e conectar-se com o seu professor através de vídeo ao vivo.
Os alunos DEVEM trazer os seus portáteis e carregadores escolares para a escola todos os dias.

Os alunos entrarão e sairão do edifício através de portas separadas para manter todos
espaçados em segurança. Estas são as mesmas portas que usamos atualmente.
Os alunos continuarão a tomar o almoço no refeitório com vidro acrílico a separar cada criança.
O autocarro SRTA vai estar a funcionar diariamente com entrega e recolha em frente à escola
Os horários dos alunos podem ter de ser modificados dentro da sua equipa para equilibrar a
inscrição dos alunos em cada turma para que possamos manter os alunos socialmente
distantes. Qualquer alteração ao horário do aluno será comunicada com ele e com a família.
Os professores continuarão a ensinar os alunos sincronizadamente na sala de aula e em casa.
Pode haver alguma oportunidade para os professores terem tempo separado para os alunos
que estão a aprender totalmente à distância, mas isso será baseado na inscrição.
Seguir-se-ão mais informações sobre o regresso da Coorte D.
Vou realizar uma reunião informativa para a família às 4:30 da tarde na quarta-feira, dia 31,
através de um link Zoom que será enviado às famílias por e-mail para fornecer informações
adicionais e rever as perguntas.

Estamos verdadeiramente entusiasmados por voltar a ver os vossos filhos e os nossos alunos
todos os dias. Os nossos fantásticos professores, pessoal de apoio e administração agradecem
o vosso apoio durante este ano desafiante.
Um brinde ao ensino em pessoa e melhores dias pela frente!

Atenciosamente,

Daniel Bossolt
Diretor
Escola Intermédia Roosevelt

