
Atualização comunitária BPS 
Reabertura das escolas 

Fase 4 – Aprendizagem presencial integral 

13 de outubro de 2020 



Quais são as novidades? 
•  Entramos na fase 4 de nosso plano de reabertura 

•  A partir desta semana os alunos estudam dias letivos integrais 

•  Sugestões de pais/responsáveis a respeito do ensino nas 
Quartas-feiras 

•  O cronograma remoto da escola BHS nas Quartas-feiras será 
aprimorado para dispor mais tempo instrucional com os 
professores. 

•  Escolas de K-7 série revisarão o formato do ensino nas Quartas-
feiras 

•  Painel inforamtivo COVID-19 e perguntas frequentes dos pais 
•  Grupo estudantil D 

•  Administradora responsável, K-7 serie, senhora Beth Deneen 
 (deneen_beth@mybps.us ) 

•  Administradora responsável, escola BHS, senhora Hope Taylor 
  (taylor_hope@mybps.us)  

•  Landing Pages (páginas de recursos de educadores) 
•  Conclusão de trimestres e entrega de boletins 
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Atualização nos casos de COVID nas 
cidades e município 
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Mapa publicado no dia 7 de outubro, 
indicando que as cidades de Barnstable 
estão na categoria amarela, com uma 
taxa media diária de incidência de casos 
(período de 9/20 – 10/3) de 4.1 por 100,000 
no decorrer das últimas 2 semanas . 

Dados do município de 
Barnstable 



Protocolos de saúde 
•  Higiene das mãos 

•  Máscaras 

•  Distanciamento físico 

•  Permaneça em casa quando estiver doente – vejo nosso guia 
com as perguntas mais frequentes (FAQ)  
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Página de reabertura do distrito BPS 
https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177 



Painel informativo COVID do  
distrito BPS 
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Página de reabertura do distrito BPS 
https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177 



Páginas de recursos 
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Página de 
recursos de 
educadores 



Períodos de conclusão de trimestres/
entrega de boletins PK-12 
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Início do trimestre Fim do trimestre # de dias do 
trimestre  

Dia de entrega de 
boletins 

16 de setembro 11 de dezembro 56 18 de dezembro 

14 de dezembro 19 de marco 56 26 de marco 

22 de marco 18 de junho 58 18 de junho 

Início do termo Fim do termo # de dias do termo Dia de entrega de 
boletins 

16 de setembro 17 de novembro 42 TBA 

18 de novembro 2 de fevereiro 44 TBA 

3 de fevereiro 13 de abril 43 TBA 

14 de abril 18 de junho 42 TBA 

Pré-escola ECELC – 1° semestre termina em 29 de janeiro e o 2° semestre 
inicia em 1 de fevereiro 



Café da manhã e almoço 
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!  Café da manhã e almoço são gratuitos para todos os alunos, 

durante todo o ano letivo. 

!  As refeições são empacotadas individualmente e todos os alunos 

estão alimentando-se a 2 metros de distância uns dos outros dentro 

de um local supervisado. Estamos em busca de opções de 

refeições quentes para as próximas semanas. 

!  Todas as escolas terão locais de busca de alimentos para alunos 

estudando remotamente. Lançaremos uma página online com 

todos os locais de busca e horários de atendimento. 



Dias de ensino remoto para a 6ª e 7ª série 
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Michelle Davies • 508-790-6345 Ext. 107 
Michelle.Davies@town.barnstable.ma.us  



11 de novembro– Feriado 
Veterans’ Day 

23 – 27 de novembro  
Recesso para alunos do PK-7ª 
série 
Alunos da 8ª-12ª série terão 
aula nos dias 23 e 24 de 
novembro 

24 de dezembro – 1 de 
janeiro  
Férias de fim de ano 


