
Boa tarde Famílias da Escola Barnstable United (BUES), 

Ao encerrarmos nossa segunda semana de aprendizado à distância e começarmos a nos 
preparar para o aprendizado presencial, tenho várias novidades para compartilhar. 

Agenda presencial para as próximas duas semanas 

● A próxima fase de nossa reabertura começa na segunda-feira, 28 de setembro. Nas 
DUAS primeiras SEMANAS, o aprendizado presencial na BUES será das 8:00 às 12:10. 
Os alunos que estão no prédio serão dispensados às 12:10. 

● As quartas-feiras são remotas para todos. A programação da quarta-feira será a mesma 
desta semana. 

Dias para cada grupo 

● Se o seu aluno estiver no grupo A: eles estarão pessoalmente na segunda, terça; 
eles serão remotos na quarta, quinta e sexta-feira. 

● Se o seu aluno estiver no grupo B: eles estarão remotos na segunda, terça e 
quarta-feira; eles estarão pessoalmente na quinta e na sexta-feira. 

● Se o seu aluno estiver no grupo C: eles serão presenciais na segunda, terça, 
quinta e sexta-feira; eles estarão remotos na quarta-feira. 

● Se um aluno vier para a escola em um dia que não deveria, você terá que ir buscá-lo. 

Se você estiver levando seu aluno para a escola, por favor 

● veja o mapa em anexo para o parent pick up (entrega dos alunos).  
● Os alunos entrarão usando portas diferentes, dependendo da série. 
● Os alunos podem ser deixados a partir das 7:50. 
● A saída terá início às 11h50. 
● Na segunda-feira, teremos policiais de Barnstable à disposição para ajudar com o fluxo 

do tráfego. 
● Por favor, seja paciente, pois estamos prevendo um aumento na entrega e retirada dos 

alunos. 

Café da manhã e almoço 

● Os alunos receberão um café da manhã em uma bolsa marrom ao entrarem no prédio 
e um almoço que podem levar para casa. Não iremos almoçar na escola na próxima 
semana. Além do café da manhã, os alunos terão tempo para um lanche que podem 
trazer de casa.  

● O café da manhã é gratuito durante o ano todo, e o almoço será gratuito até 31 de 
dezembro. 

● Para os alunos do grupo D (segunda, terça, quinta e sexta-feira) e para todos os 
alunos às quartas-feiras, o almoço está disponível para retirada das 9h às 10h. 



O que trazer nas mochilas durante o ano letivo 

● Os alunos manterão as mochilas nas cadeiras ao longo do dia. 
● um pacote pequeno de lenços de papel 
● Pequeno frasco de desinfetante para as mãos (álcool em gel) 
● Uma máscara extra 
● Garrafa de água  

 

Obrigado por seu esforço contínuo para apoiar a aprendizagem de seu filho. Estou ansioso para 
que os alunos voltem a escola. Tem sido muito tempo! 

Tenha um ótimo fim de semana! 

Sr. Wojkowski 

 


