
20 de agosto, 2020



Quais são as novidades?
▶ Vacinas contra a gripe obrigatórias para estudantes 

até dia 31 de Dezembro
▶ Designação de Grupos Estudantis - em breve!
▶ Pedidos para mudar de Grupos Estudantis
▶ Quartas-feiras Remotas
▶ Sessões de Zoom com os Diretores
▶ Esportes na high school
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Novos requisitos de imunização (vacina contra gripe):
• Aplica-se a todos os alunos de Massachusetts matriculados no PK-12, 

independentemente do distrito estar fornecendo instrução presencial ou usando 
um modelo de aprendizado híbrido ou remoto.

Quando que os alunos precisam receber a vacina contra gripe?
• Os alunos devem receber a vacina contra gripe para a temporada atual até 31 

de dezembro de 2020.

Há alguma isenção para o recebimento da vacina contra influenza?
• Isenções médicas e religiosas são permitidas no estado de Massachusetts.
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Taxa de resposta de 76%
Os que não completaram o questionário foram 

colocados em um modelo presencial por padrão

▶ 960 alunos identificados para aprendizagem 
remota

▶ 3953 alunos para pessoalmente
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Séries PK-3:
▶ Presencial segunda, terça, quinta, sexta, e remota nas quartas  
▶ Apenas remota (Grupo D)

Séries 4-12:
▶ Grupo A (Presencial segunda, terça e remota quarta, quinta, sexta 
▶ Grupo B (Presencial quinta, sexta e remota segunda, terça, quarta 
▶ Grupo C (Presencial segunda, terca, quinta, sexta e remota somente 

na quarta  
▶ Grupo D (Remota segunda, terca, quarta, quinta, sexta) 
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• Manter as famílias juntas
• Distribuir uniformemente dias A / B
• Distribuir uniformemente os níveis de 

séries

Grupo C:
• Alunos com deficiência
• Proficiência de inglês SLIFE e abaixo de 3,0
• Alunos em cuidados adotivos e desabrigados
• Filhos dos funcionários das escolas, se solicitado
• Alunos cronicamente afastados e desligados desde quando a escola 

fechou
• Alunos com Plano 504 ativo
• Todas as famílias compartilhadas dos listados acima
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Email para os pais / responsáveis na segunda-feira, 24 de agosto
▶ PK-3: Notificação de presencial ou Grupo D
▶ 4-12: Notificação dos Grupos A, B, C ou D

Os pais / responsáveis têm até sexta-feira, 28 de agosto, para 
solicitar uma mudança de Grupo.
▶ A solicitação deve ser feita ao diretor da escola
▶ A solicitação será analisada pelo diretor, caso a caso, dependendo 

da disponibilidade de espaço
▶ As mudanças entre o Grupo A e o Grupo B dependem do transporte 

dos pais (transporte de ônibus não estará disponível para mudanças)
Todas os Grupos serão finalizados dia 31 de agosto
▶ Começa o processo de designação de professores para o Grupo D
▶ As escolas começam a desenvolver listas de alunos
▶ Designações de professores até 8 de setembro
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Todos os alunos participam de ensino à distância às quartas-feiras
▶ Elementar (K-3) Aprendizagem síncrona pela manhã, assíncrona à 

tarde
▶ Elementar (4-5) Aprendizagem síncrona em pequenos grupos 

programada ao longo do dia para matemática, letras, apoio ao 
aluno. Aprendizagem assíncrona para estudos sociais e ciências.

▶ BIS (6-7) Apoio síncrono para pequenos grupos para alunos, quatro 
blocos de 40 minutos para os professores se reunirem com os alunos, 
oportunidade adicional para os alunos se reunirem com os 
orientadores e outra equipe de apoio.

▶ BHS (8-12) Suporte síncrono para pequenos grupos ao longo do dia, 
aprendizagem assíncrona

Presença será marcada nas quartas
Deve atender aos requisitos do departamento de educação de 

Massachusetts (DESE) para tempo de aprendizagem  estruturado
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▶ Começando na próxima semana, os Diretores das BPS começarão as 

Sessões de Zoom para compartilhar informações específicas da sua 

escola e descrever as rotinas específicas da escola.

▶ Uma oportunidade de comunicação bidirecional em torno da 

reabertura da escola
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• Nova orientação da DESE e MIAA lançada esta semana
• MIAA votou na estrutura atlética
▶ Temporada do outono - 18 de setembro a 20 de Nov.
▶ Temporada do inverno - 30 de novembro a 21 de Fev.
▶ Temporada flutuante - 22 de fevereiro a 25 de abril
▶ Temporada da primavera - 26 de abril a 3 de julio

Os esportes são categorizados por baixo, moderado e alto risco 
(baixo risco= golfe e corrida no outono, outros esportes na BHS são 
de moderado ou alto risco)

Cape and Islands League se reunirá para recomendar esportes de 
outono

Ainda não há informações sobre elegibilidade para alunos remotos
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● Designação dos Grupos (24 de agosto). Por favor verifique seu 
email

● Processo para solicitações de mudança de Grupo

● Transporte

● Aprendizagem remota - Grupo D - assim que a escola começa, 
os alunos permanecem na Grupo D. Transições permitidas no final 
do período de notas.

● Informações de atualização anual do aluno

● Informações específicas da escola - entre em contato com os 
diretores das escolas

● Verifique o site para atualizações contínuas 
(www.barnstable.k12.ma.us)
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