
	
 
Queridas famílias das Escolas Públicas de Barnstable (BPS), 
 
Espero que este e-mail encontre você e seus entes queridos bem. Esta semana a BPS está lançando a 
próxima fase do nosso Plano de Aprendizagem Remota (RLP). A próxima fase do nosso Plano de 
Aprendizagem Remota (RLP) baseia-se em fases anteriores e prioriza as seguintes: 
 

1. Conexões significativas com educadores e colegas. 
 

2. Engajar a instrução principal focada em padrões essenciais de conteúdo que são mais críticos 
para o sucesso do aluno na próxima série. 

 
3. Oportunidades contínuas de enriquecimento, exercício e jogo. 

 
4. Oportunidades adicionais, com início até 11 de maio, para sessões de suporte (via Zoom e/ou 

google meet) para que os alunos recebam apoio de seus professores e/ou conselheiros. 
 
Os educadores continuarão disponíveis duas horas por dia ("horário de expediente") para responder aos 
pais e alunos. Além disso, os educadores agendarão mais 5,5 horas adicionais durante o curso de cada 
semana, que serão agendadas com base no julgamento profissional de nossos educadores e outras 
considerações. Os professores continuarão a usar suas plataformas de aprendizagem remota para 
postar tarefas semanais de alunos. O engajamento ativo dos alunos e as atribuições no nível PreK-7 
totalizarão aproximadamente 14 horas por semana. E, o engajamento ativo dos alunos no nível 8-12 
exigirá aproximadamente 2 horas de tempo do aluno por aula/seção por semana. 
 
Prek-7: 
O engajamento e as atribuições dos alunos ativos totalizarão aproximadamente 14 horas semanais. Um 
plano semanal "central" para as séries K-7 será postado no Plano de Aprendizagem Remota do Distrito. 
Os professores podem usar seu julgamento profissional para complementar o plano semanal "central" 
com seus próprios recursos instrucionais, atividades de aprendizagem e tarefas semanais. 
 
Séries 8-12: 
Os planos semanais para as séries 8 a 12 não serão mais publicados na página de aprendizagem 
remota do distrito, em vez disso, alunos e famílias serão orientados a acessar os planos através das 
plataformas de aprendizagem remota de seus professores. Os planos semanais para as séries 6 e 7 
continuarão a ser publicados na página de aprendizado remoto do distrito, e também nas salas de aula 
do Google dos professores (“Google classroom”). 
 
A maior mudança na próxima fase do nosso Plano de Aprendizagem Remota (RLP) é que os 
professores vão priorizar novos conteúdos que são os mais críticos para o sucesso do aluno na próxima 
série. 
 
Quero agradecer às muitas famílias que puderam participar da Pesquisa Familiar das Escolas Públicas 
de Barnstable (BPS). Estamos juntando mais de 1900 respostas, e conseguimos usar seu feedback 
enquanto projetamos a próxima fase do nosso Plano de Aprendizagem Remota (RLP). Continuamos 
comprometidos em buscar e usar seu feedback à medida que implementamos nosso Plano de 
Aprendizagem Remota (RLP). Também publicaremos os resultados da Nossa Pesquisa Familiar e 



Pesquisa Estudantil, para que nossa comunidade da BPS possa ganhar uma noção de áreas de força e 
desafios. Somos gratos pelas fortes parcerias entre a escola e a família que continuam a se 
desenvolver. 
 
Junto com nossos alunos, nossos professores também estão aprendendo de forma diferente e se 
adaptaram de muitas maneiras ao ensino e aprendizagem remota. Como suas vidas adiárias mudaram, 
também a vida de nossos educadores.  Esta semana é a Semana de Valorização do Professor - uma 
oportunidade maravilhosa para expressar nosso apreço coletivo pelos educadores da Barnstable! 
 
Sinceramente, 
 
Dra. Meg Mayo-Brown	


