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3 de abril de 2020 

Prezadas famílias das Escolas Públicas de Barnstable (BPS), 

Na semana passada, enviei uma carta à comunidade de BPS descrevendo nosso Plano de aprendizado 
remoto de BPS. Em resumo, nosso Plano de Aprendizado Remoto BPS fornece uma abordagem em 
fases, reconhecendo os muitos desafios que nossos alunos, famílias, educadores e funcionários 
enfrentam ao considerarmos o impacto do COVID-19. A primeira fase do nosso plano incluiu a garantia 
de acesso equitativo à tecnologia e aos recursos educacionais. Estabelecer e manter conexões entre 
funcionários da escola e os alunos é fundamental e continua sendo um princípio norteador em nosso 
Plano de Aprendizado Remoto. 
 
A segurança e o bem-estar de estudantes, famílias e funcionários tem sido e continuarão sendo nossa 
principal prioridade como comunidade educacional. Começando dia  6 de abril, quando entramos na 
segunda fase do Plano de Aprendizado Remoto BPS, os alunos e as famílias vão ver as oportunidades 
mais formais para a aprendizagem ativa e envolvimento, bem como maiores oportunidades para se 
conectar com todos os membros do pessoal da escola para apoiar o bem-estar . 
 
As famílias podem esperar o seguinte, como resultado da implementação da Fase 2 do nosso Plano de 
Aprendizagem Remoto BPS: 

Semana de 6 de abril 

• Os educadores continuarão com o horário de expediente diário, publicado anteriormente para os 
pais / responsáveis. 

• Os educadores publicarão tarefas / atividades do Plano de Aprendizado Remoto BPS na plataforma 
remota da sala de aula ou por e-mail.   

• Os educadores realizarão pelo menos 1 reunião / aconselhamento matinal (PreK-7) de pelo menos 
20 minutos por semana, em tempo real ou pré-gravados e enviados para a plataforma em que o 
educador estiver mais confortável, a partir da semana de 6 de abril . 

• Durante a semana de 6 de abril, BPS irá publicar as expectativas para o envolvimento ativo dos 
alunos e como concluir as tarefas e devolver para os professores, efetivo dia 13 de abril. As famílias 
receberão as expectativas, incluindo as políticas de avaliação através dos e-mails registrados no 
nosso sistema, e as expectativas serão publicados na nossa página COVID-19 do nosso site 
(https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177) 

Semana de 13 de abril 

• Todos os educadores terão estabelecido uma plataforma de sala de aula remota para cada classe / 
seção de estudantes para o objetivo de publicar tarefas e atividades. 

• Todos os alunos da Barnstable High School deverão participar ativamente de 2 horas de aula por 
turma / seção por semana 
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• A expectativa para todos os alunos da Barnstable do Pre-7ª serie e que se envolvam com atividades 
e tarefas que totalizem não mais que 14 horas por semana. Os diretores das escolas estarão se 
comunicando com os pais e / ou alunos sobre a distribuição dos minutos.  

• Durante a semana de 13 de abril, todos os alunos deverão devolver para os professores atividades 
e tarefas na plataforma remota da sala de aula. 

• Os educadores da Barnstable High School com aulas avançadas (AP) ensinarão matéria nova 
para  às aulas de AP e Project Lead the Way para preparar os alunos adequadamente para as provas 
de AP e a progressão do curso Projeto Lead the Way. 

• Os educadores manterão um registro/ recorde de comunicação com os alunos e família para fins de 
acompanhamento:  

• No final de cada semana, os educadores reportarão aos reitores dos alunos, diretor 
assistente e/ou diretor, conforme apropriado, dependendo da escola, os nomes dos alunos 
que, na opinião profissional do educador, não estão ativamente envolvidos e / ou visíveis 
durante o aprendizado remoto. 

Oportunidade de aprendizado adicional para estudantes da Barnstable High School - Programa de 
Matrícula Dupla da faculdade Cape Cod Community College 
A faculdade Cape Cod Community College está oferecendo uma oportunidade de inscrição dupla “Quick 
Term” para alunos da Barnstable High Sschool por $225 por curso. Estão disponíveis quatro cursos: 
Composição Inglesa I, Leitura e Pensamento Crítico, Macroeconomia e Psicologia Geral. Informações 
adicionais, incluindo um formulário de registro, podem ser encontradas na guia COVID-19 no site da BPS 
em https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177. Pais / responsáveis e alunos devem entrar em 
contato com o conselheiro escolar para obter informações sobre o registro. 
 
Entendemos que muitas casas agora estão lotadas, ocupadas e incluem trabalho adulto remoto e 
trabalho escolar remoto. Mais do que nunca, apreciamos nossas parcerias entre as famílias e as escolas, 
pois a comunicação é essencial durante esse período. As famílias devem esperar comunicação frequente 
do (s) diretor (es) da escola, à medida que implementamos a Fase 2 do Plano de Aprendizado Remoto 
BPS. Saiba que valorizamos a comunicação bidirecional e incentivamos nossos pais a entrar em contato 
com os funcionários da escola durante esse período. Nossas escolas estão aqui para apoiar os alunos e 
as famílias da BPS de várias maneiras. 
 
Para concluir, é de extrema importância, pois prevemos um aumento nos casos de COVID-19, que 
fazemos nosso papel no nivelamento da curva. Continue enfatizando com seus filhos os requisitos de 
distanciamento físico e os conselhos de permanência em casa do Governador Baker. Obrigado por seus 
esforços contínuos em manter nossa comunidade o mais saudável e resiliente possível. 
 
Atenciosamente, 
Dra. Meg Mayo-Brown, Superintendente das escolas  
 
 


