
Nosso objetivo para o outono é reabrir as Escolas Públicas de Barnstable, priorizando a saúde 
e a segurança de nossos alunos e funcionários. Nossos planos de reabertura são informados 
por orientação do Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) e orientação 
de nossos especialistas em saúde pública e da comunidade médica. A fim de trazer de volta 
com segurança nossos alunos, estamos comprometidos com 6 ‘ pés de distanciamento físico 
em nossos espaços de aprendizado, juntamente com medidas que incluem a exigência de 
máscaras e higiene das mãos. Um modelo híbrido de aprendizado é necessário no BUE, BIS e 
BHS para atingir nosso objetivo de salas de aula saudáveis.

Em dias definidos, alguns alunos aprendem remotamente e outros aprendem na escola. Isso 
limita o número de alunos nas salas de aula, nos ônibus e nos corredores ao mesmo tempo.

OS ESTUDANTES ESTARÃO EM 4 COORTES
COORTE A  Frequentar a escola na segunda e terça-feira; aprendizado remoto às quartas,   
  quintas e sextas-feiras.

COORTE B  Frequenta a escola na quinta e sexta-feira; o aprendizado remoto ocorre nas
  segundas, terças e quartas-feiras.

COORTE C  Incluirá grupos de estudantes a serem determinados. Esses alunos vão à   
  escola segunda e terça e quinta e sexta; o aprendizado remoto ocorre na   
  quarta-feira.

COORTE D São estudantes que optam por aprender remotamente 100% do tempo.

 � A colocação dos alunos nas coortes A, B e C será anunciada no dia 23 de agosto.
 � Naquele momento, também compartilharemos o processo de solicitação de uma 

alteração nos dias de aprendizagem presenciais designados para seu filho(a).
 � Todos os alunos aprenderam em casa às quartas-feiras para que as escolas possam ser 

completamente limpas e desinfetadas; e professores e funcionários podem participar do 
plano e desenvolvimento profissional.

 � Todos os professores e funcionários da equipe de apoio trabalharão todos os dias da 
escola.

FICHA DE INFORMAÇÃO DO MODELO DE APRENDIZAGEM HÍBRIDO


