ESCOLAS PÚBLICAS DE MAYNARD
PLANO DE RE-ENTRADA

2020-2021 Ano Escolar

29 de julho de 2020

Prezada Comunidade Maynard,
Estamos fornecendo a você um plano de reentrada mais detalhado, com base no culminar de
semanas de reuniões e no feedback coletado. Agradecemos o seu envolvimento e o
comprometimento dos membros dos vários comitês de reentrada. Acreditamos que os alunos
são melhor atendidos quando escolas, famílias e comunidade trabalham em colaboração e
estão comprometidos com a comunicação aberta e o respeito mútuo. Todos os envolvidos
nesse esforço fizeram isso com o objetivo de manter todos em segurança, engajados no
aprendizado e fazendo o possível para atender às necessidades de todos os nossos alunos.
Compartilhamos a preocupação de que a saúde e a segurança de todos, crianças,
funcionários, famílias e comunidade em geral, envolvidas na educação de nossos filhos são de
extrema importância no momento. Também sabemos que você apoia os funcionários,
professores e líderes que fazem com que nossas escolas em Maynard sejam bemsucedidas. O plano que estamos apresentando neste documento foi o esforço colaborativo de
funcionários, pais, membros da comunidade e do comitê da escola, todos com prioridades
semelhantes.
Mesmo usando todos os esforços de nossa talentosa equipe em vários comitês, orientações de
várias fontes, tanto educacionais quanto médicas, e contribuições de funcionários e famílias,
sabemos que a reinserção escolar este ano será desafiadora e complicada como nunca
antes. Para algumas famílias, trata-se de cuidados infantis e supervisão de estudantes; para
outras, está ajudando seu filho a se envolver em oportunidades de aprendizado
assíncronas. Reconhecemos que as necessidades de aprendizado das crianças do ensino
fundamental diferem das necessidades de aprendizado das crianças do ensino médio e do
ensino médio e levamos todas essas questões em consideração. Nossos cenários distintos
para cada escola abordam as mudanças no nível de independência dos alunos, a capacidade
de entender e seguir as diretrizes de segurança e suas necessidades socioemocionais.
Visite o site do distrito https://www.maynard.k12.ma.us/ para obter atualizações e informações
contínuas sobre a abertura de escolas em nosso distrito.
Respeitosamente,
Brian Haas, Superintendente
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VISÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MAYNARD
Todos os alunos alcançam todo o seu potencial em um mundo tecnológico interconectado.

MISSÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE MAYNARD
As Escolas Públicas de Maynard estão comprometidas com uma experiência acadêmica
superior para os alunos de Maynard que os preparam para serem cidadãos produtivos em um
mundo tecnológico interconectado.
Conseguiremos isso através da incorporação de habilidades e oportunidades de aprendizado
do século XXI em todas as disciplinas e do estabelecimento de altos padrões acadêmicos que
incentivem alunos e professores a atingir seu pleno potencial. Garantiremos que a equipe
profissional, o currículo e as instalações funcionem em uníssono para alcançar o melhor
ambiente de aprendizado possível para os alunos.
Também forneceremos um ambiente educacional que apoia as diferenças individuais, onde
todas as pessoas são valorizadas e respeitadas. Pais e membros da comunidade são nossos
parceiros no processo educacional e exigem comunicação frequente sobre o estado e as
atividades das Escolas Públicas de Maynard. Buscaremos constantemente um caminho de
melhoria contínua em todos os nossos esforços para acompanhar o ritmo de um mundo em
constante mudança.

DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DISTRITOS
Enquanto continuamos a navegar pelo “novo normal” na educação pública, e de acordo com
as orientações do Departamento de Educação Básica e Secundária de Massachusetts em 25
de junho de 2020 , as Escolas Públicas de Maynard desenvolveram três planos educacionais
que nos guiarão à medida que continuamos a assistir. as tendências de saúde pública durante
esse período do COVID-19. Conforme exigido pelo DESE, esses planos incluem totalmente
pessoalmente, híbrido e totalmente remoto. O processo para desenvolver esses planos foi
inclusivo e ponderado, e focado nos seguintes princípios orientadores:
▪ Segurança e bem-estar de estudantes e funcionários
▪ Aprendizagem e relacionamentos significativos
▪ Flexibilidade e comunicação
▪ Equilíbrio de demandas concorrentes
▪ Reconhecer que cada escolha é complexa e que traz prós e contras.
▪ Reconhecendo que nenhum plano será perfeito e que talvez precise ser adaptado à
medida que a situação e a experiência mudam
Somos gratos às famílias que deram sua contribuição por meio de nossas pesquisas distritais e
aos professores, funcionários e membros do comitê escolar que participaram dos comitês de
reentrada do distrito. Apesar dos desafios sem precedentes da primavera, eles perseveraram
no verão, avançando para doar generosamente seu tempo e talento. Nas últimas semanas,
eles permaneceram envolvidos em conversas, fizeram perguntas críticas e forneceram
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informações valiosas. Seu compromisso em garantir uma educação bem-sucedida e segura
para nossos alunos é evidente e suas contribuições são muito apreciadas.

Os membros do comitê planejaram as seis áreas a seguir:
1. Comunicação / Apoio ao Aluno / Família (Saúde Mental e Trauma, Entrada dos Pais)
2. Protocolos de Saúde e Segurança
3. Espaço Físico
4. Serviços aos Alunos e Considerações sobre Educação Especial
5. Impactos instrucionais
6. Transporte
Obrigado a todos que participaram dos Comitês de Reentrada, bem como aos representantes
do GMES, FMS e MHS, MEA, professores, membros da comunidade e outros que forneceram
informações e informações. Observe que este plano é proveniente da administração do
distrito. Embora tenhamos trabalhado para incorporar a contribuição de muitos professores,
MEA e membros do comitê escolar, esse plano ainda não foi endossado por nenhum desses
grupos.
Participantes do Comitê de Reentrada do GMES: Lois Cohen, Melissa Ryan, Charlotte Jones,
Deb Holly, Heather Campbell, Jane Vasta , Jennifer Fioretti, Jennifer Jones, Karen Ditto,
Katie Krasinski , Lisa DiSalvatore , Patty Toohig , Sarah Bernardi , Sarah Paisner ,
Susan Arcelay , Terri Morrison, Viviane Viros , Rob Rouleau
Participantes do Comitê de Reentrada da FMS: Amanda Bailey, Angela Reyes, Brenda
Sullivan, Chris Kitchell , Cindy Rockel , Dayna Archibald, Jessica Giberson , Katie Bratica ,
Karen Murphy, Lauren Giunta , Mindy Skura , Maria Soler , Ned Banta, Sean Perham e David
Harrison, Dayna Mike Barth Archibald
Participantes do Comitê de Reentrada do MHS: Sherry Trainque
Jamie Boda , Janet Lamy , Janice Lind, Jean LaBelle , Jennifer Adams, Kate Sullivan, Kevin
Caruso, Kevin Kozik , Mark Minasian , Melissa Berger, Michael Waldron, Nicole Fernald,
Olga Doktorov , Regan Thompson, Rita Murphy, Rochelle Lerner e Sandi LeBlanc
Stephanie Steigerwald , Steve Caloggero e Chuck Caragianes
Participantes do Comitê Distrital de Reentrada: Brian Haas, Adam Steiner, Charles Gobron ,
Jennifer Gaudet, Wayne White, Carol White, Carol Gahan e Jeff Ferranti
Os planos abaixo foram desenvolvidos com extensas conversas e contribuições das partes
interessadas, incluindo famílias, estudantes, professores, administradores e membros da
comunidade. Embora nenhum plano possa corresponder completamente aos desejos de todas
as partes, trabalhamos para incorporar tudo o que pudemos de todas as muitas idéias,
perguntas e preocupações que foram compartilhadas. Reconhecemos que esses planos foram
elaborados com dados atuais e podem precisar ser alterados ou ajustados quando os
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colocarmos em ação. Mudar as circunstâncias pode exigir um pivô a qualquer
momento. Continuaremos a monitorar a situação e atualizaremos os recursos nas informações
sobre reabertura da escola no site do distrito.
Cada opção vem com seus próprios prós e contras. Alguns são listados abaixo. Trabalhamos
para resolvê-los o máximo possível e percebemos que diferentes famílias e indivíduos avaliam
esses benefícios e riscos de maneira diferente. Sempre que possível, estamos nos esforçando
para oferecer opções, mantendo um foco na saúde e segurança da comunidade.
Totalmente pessoalmente

Híbrido

Totalmente Remoto

 Rotina escolar mais

 Muitos dos

 Menor risco de

familiar
 Acesso a materiais
 Saldo do tempo da tela /
tempo humano
 Potencial para
conexões /
relacionamentos
 Estrutura para o dia
 Apoio à capacidade dos
pais de voltar ao trabalho
 Capacidade de
introdução pessoal do
Google Classroom /
outras ferramentas para
futuros híbridos / remotos
 Máscaras por longos
períodos, especialmente
no calor
 Luta / conflito na
imposição de regras e
limites na escola
 Maior risco de
transmissão, potencial de
necessidade de transição
para outro modelo mais
cedo
 Conflito com práticas
apropriadas ao
desenvolvimento
 Limpeza / transições
interrompem o fluxo de

profissionais
listados acima
 Introdução de
tópicos / trabalho
em pessoa
 Grupos menores,
mais espaço físico
 Programe a
complexidade para
os pais
 Mistura de
aprendizado
síncrono e
assíncrono
 Menos tempo de
ensino presencial

transmissão (sem
necessidade de máscaras)
 Retorno potencialmente
mais rápido à escola
completa
 Mesmo modelo para
todos os alunos
 Potencialmente mais
tempo para instruções (sem
tempo de limpeza, transição
e transporte)
 Mais difícil de apoiar
todos os alunos
 Estrutura / suporte
doméstico variável
 Maior quantidade de
tempo na tela
 Maior isolamento
 Mais ônus para os pais
pela conclusão do trabalho
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instruções
 Menos distanciamento
físico em edifícios

Com base nas lições aprendidas e no feedback fornecido durante a primavera de 2020, o
distrito reconhece a necessidade de manter qualquer aprendizado remoto o mais simplificado e
amigável possível. Com isso em mente, e para oferecer a experiência acadêmica mais
completa e consistente aos nossos alunos, o distrito investirá tempo e recursos neste verão
para desenvolver treinamento para funcionários, estudantes e famílias no uso do Google
Classroom. Também estamos analisando o uso da gangorra na escola primária. A plataforma
Google Classroom servirá como "central de comando", proporcionando uma experiência quase
uniforme para famílias e estudantes em FMS e MHS.
Comunicações e apoios de estudantes e familiares
Para garantir que todos os membros da comunidade sejam informados, a administração do
distrito e da escola continuará a ter reuniões com os pais do Zoom (prédio e distrito) antes e
depois da escola. A administração também fornecerá atualizações regulares por e-mail, criará
vídeos com a assistência da WAVM para ajudar estudantes e famílias com novas expectativas
antes do início da escola, usará grupos focais e pesquisas com estudantes e famílias na
avaliação de planos e na tomada de decisões cruciais. apropriado e use o Google Classroom
com elementos consistentes da sala de aula para apoiar alunos e famílias.
Protocolos de Saúde e Segurança
Entendemos que a escola terá uma aparência diferente de nossos professores e alunos se e
quando eles retornarem fisicamente à escola neste outono. Para facilitar essa transição e
começar a preparar nossa comunidade, antes da abertura da escola, estudantes e famílias
receberão uma comunicação sobre os novos protocolos e expectativas de segurança que
estarão em vigor para um retorno físico ao edifício. O objetivo é permitir que os alunos
visualizem as expectativas e as famílias discutam sua importância no fornecimento de um
ambiente seguro de aprendizado e trabalho para estudantes, professores e funcionários. Ao
iniciarmos o ano letivo, além de nossos rituais normais de nos conhecermos e estabelecer
rotinas e expectativas em sala de aula, praticar e reforçar esses novos protocolos de
navegação em nosso prédio será um foco de toda a escola.
Os alunos terão tempo para lavar as mãos ou desinfetar as mãos na chegada ao prédio, antes
e depois do almoço (quando e se ocorrer na escola), recreio e lanche. A lavagem das mãos é
preferida, mas deve ser equilibrada com o aumento do movimento em todo o edifício para as
classes que não têm pias nas salas de aula.
Precisamos que as famílias enfatizem apenas o envio de crianças para a escola quando
estiverem bem. Consulte as Diretrizes da DESE para obter mais detalhes , incluindo sintomas a
serem observados, listados abaixo:
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FIQUE EM CASA se você tiver algum dos sintomas listados abaixo : Abaixo está a lista
completa de sintomas para os quais os cuidadores devem monitorar seus filhos e a equipe
deve monitorar-se:
▪ Febre / temperatura (100 ° Fahrenheit ou superior), calafrios ou calafrios
▪ Tosse (não devido a outra causa conhecida, como tosse crônica)
▪ Dificuldade para respirar ou falta de ar
▪ Nova perda de paladar ou olfato
▪ Dor de garganta
▪ Dor de cabeça quando combinado com outros sintomas
▪ Dores musculares ou corporais
▪ Náusea, vômito ou diarréia
▪ Fadiga, quando em combinação com outros sintomas
▪ Congestão nasal ou corrimento nasal (não devido a outras causas conhecidas, como
alergias) quando associado a outros sintomas
Os funcionários e os alunos que apresentam sintomas devem entrar em contato com o médico
da atenção primária para obter mais instruções. Se o indivíduo não puder ser testado, ele deve
se auto-isolar por 14 dias a partir do início dos sintomas. Se os funcionários ou os alunos
apresentarem algum destes sintomas, é altamente recomendável que eles façam um teste de
infecção ativa por COVID-19 antes de retornar à escola. Uma lista de sites de teste está
disponível aqui , e Massachusetts também possui um mapa de teste interativo . Caso contrário,
o indivíduo deve se auto-isolar por 14 dias a partir do início dos sintomas.
As famílias receberão uma lista de sintomas que devem rastrear antes de enviar seus alunos
para a escola todos os dias. Por favor, não medique seu filho para mascarar ou controlar os
sintomas e depois enviá-los para a escola. O gerenciamento de sintomas não reduz a
propagação da infecção. Entendemos as demandas concorrentes dos pais e, agora, mais do
que nunca, pedimos seu apoio e cooperação para manter os alunos em casa quando eles ou
alguém próximo estão doentes e para reforçar a mensagem de que as máscaras são
necessárias quando os alunos estão na escola. Isso nos ajudará a limitar qualquer possível
propagação e manter as escolas abertas para todos. Comece agora a ajudar seu filho a
encontrar uma máscara que seja confortável para ele e a praticá-lo por longos períodos.
Designamos uma sala especificamente para estudantes que apresentam sintomas potenciais
de COVID. Eles ficarão isolados naquele quarto até que os pais venham buscá-los. As políticas
sobre o retorno de qualquer indivíduo com sintomas em potencial ou que tenha sido exposto a
uma transportadora conhecida estão descritas nas Diretrizes da DESE e serão analisadas
posteriormente por nossa equipe de enfermagem local para aplicação e acompanhamento.

Compromisso da comunidade
A viabilidade de qualquer plano de reentrada é o compromisso da comunidade com o sucesso
das escolas. Precisamos da sua ajuda para manter seus filhos, outros alunos, funcionários,
outros membros da família e, por extensão, nossa comunidade o mais segura possível. Por
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favor, ensine seus filhos não apenas a usar a máscara corretamente e a se distanciar dos
outros, mas por que isso é importante, especialmente no ambiente escolar. Faça com que
considerem que alguns são mais vulneráveis a vírus do que outros. Estamos usando máscaras
e nos distanciando para manter a nós mesmos e aos outros seguros e permitir que as escolas
abram e continuem assim. Embora as famílias tenham tomado decisões sobre o rigor do uso
de máscaras e as interações com outras pessoas em suas próprias casas, estamos adotando
políticas e padrões para o horário escolar, que provavelmente serão mais restritivos do que as
práticas domésticas. Sua parceria conosco é necessária para o reforço dessas medidas
detalhadas no plano.
Não viaje para áreas com altos níveis de transmissão comunitária e cumpra os requisitos atuais
de quarentena do estado. Se tal viagem for inevitável, entre em contato com a escola e coloque
em quarentena aqueles que possam ter sido expostos. A escola trabalhará com você para
continuar o acesso do seu filho ao aprendizado durante essas quarentenas de precaução.

Procedimentos de limpeza
As salas de aula serão equipadas com desinfetante e detergente neutro aprovados pela EPA,
recomendados para uso em hospitais e escolas. Esse spray desinfetante pode ser usado para
limpar qualquer superfície ou área compartilhada que fique suja. Áreas comuns e de alto toque,
como (corredores, banheiros dos alunos, escritório etc.) serão desinfetadas durante o dia e
todas as salas de aula serão desinfetadas pela equipe da instalação à noite. Todo
o lavatório será estocado e monitorado diariamente com sabonetes para as mãos e produtos
desinfetantes, para que os alunos e a equipe executem as técnicas adequadas de higiene
pessoal.
Nossa equipe de custódia está adquirindo equipamentos e treinamentos adicionais para
higienizar as salas de aula à noite, incluindo a adição de vários pulverizadores eletrostáticos
para higienização que dispersam uma fina névoa de desinfetante que pode cobrir áreas
maiores com desinfecção. Isso será usado nas salas de aula várias vezes por semana quando
os alunos não estiverem no prédio. Nossos departamentos de DPW e de enfermagem estão
colaborando na seleção de desinfetantes e outros produtos de limpeza para encontrar produtos
que sejam eficazes e seguros para uso em ambientes escolares, além de resolver quaisquer
preocupações específicas de alergia, como estações avançadas de desinfetantes para mãos
com espuma.
Analisamos e reparamos todos os sistemas de climatização do distrito, incluindo a atualização
e substituição da filtragem pelo MERV 8+. Todas as salas sem dutos de ar em todo o distrito
foram equipadas com unidades de purificação de ar recomendadas para uso pela
ASHRAE. Essas unidades fornecem quatro tecnologias avançadas para purificação
1. Ionização por barreira dielétrica avançada 2. Ionização por ponto de agulha 3. Filtragem
eletrostática 4. Oxidação fotocatalítica avançada (PCO). A equipe também é incentivada a abrir
janelas sempre que possível para aumentar ainda mais o suprimento de ar fresco.
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Máscaras
Os alunos (PK - 12) devem usar máscaras ao longo do dia, exceto durante as quebras de
máscara designadas. Todos os professores e funcionários também usarão máscaras durante o
dia, com quebras semelhantes.
Recomendamos que você encontre uma máscara que seja confortável para o seu
filho. Estamos analisando várias variantes de máscaras, incluindo máscaras que possuem um
painel transparente para exibir expressões faciais e protetores faciais que incluem uma borda
de pano para vedar a face. Ao considerar as opções de máscara, considere também máscaras
que podem permanecer conectadas ao aluno quando não estiverem em uso durante as
pausas, como aquelas com tiras que podem pendurar no pescoço ou máscaras do tipo
cachecol que podem ser deixadas ao redor do pescoço.

Transporte (incluindo andar de ônibus)
O DESE divulgou recentemente orientações sobre transporte. Isso inclui requisitos para usar
máscaras o tempo todo no ônibus, deixar as janelas abertas, exceto em condições climáticas
extremas, e os alunos sentam um aluno ou família por banco. Consulte o documento vinculado
para obter mais detalhes.
Estamos trabalhando com nosso provedor de serviços de ônibus para implementar essas
diretrizes. Usaremos os resultados da próxima pesquisa de pais para avaliar rotas e
capacidades de ônibus. Incentivamos os pais a considerar meios de transporte alternativos,
como carpooling e caminhadas ou ciclismo, sempre que possível, para reduzir a demanda de
ônibus e o tráfego no centro da cidade. Podemos precisar escalonar os horários de início e
término para alguns estudantes de ônibus se a demanda de ônibus for maior do que a que
pode ser acomodada em trechos únicos.

Visitantes
Precisamos limitar o número de visitantes ao edifício e minimizar grandes reuniões de
adultos. Como tal, as reuniões dos pais, incluindo as reuniões do IEP, serão realizadas
remotamente sempre que possível. Professores e funcionários que estão no prédio podem
participar remotamente de uma sala separada. Começaremos o ano sem os pais / voluntários
da comunidade e o revisitaremos à medida que o ano avança.
Quando o pessoal que não é da escola precisar entrar no prédio, eles deverão usar uma
máscara. As perguntas de triagem automática serão postadas na entrada e revisadas pelos
visitantes.

Bem-estar sócio-emocional
O pessoal da escola estará preparado para reconhecer e atender às necessidades sociais e
emocionais dos alunos. Eles fornecerão oportunidades consistentes para construir a
comunidade da sala de aula, com prioridade para facilitar conversas e promover conexões e
relacionamentos entre os alunos. Para as famílias que precisam de apoio adicional, o BCBA, o
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conselheiro, o psicólogo da escola e a administração da escola servirão como recursos. Eles
estarão disponíveis para conversar com as famílias e também oferecerão oportunidades de se
reunir com pequenos grupos ou individualmente, conforme necessário.

Regressão e Avaliação
Dado o fechamento repentino da escola na primavera, o ritmo do aprendizado foi
impactado. Combine isso com o fato de que houve variações na medida em que as famílias
foram capazes de direcionar e apoiar a aprendizagem em casa de seus filhos , a realidade é
que os alunos voltarão para nós no outono com algumas lacunas potenciais em sua
aprendizagem. Embora isso seja em maior extensão do que um ano típico, não é novidade
para nossos professores. Uma vez que os alunos voltem à escola e se acostumem com a nova
normalidade, uma das nossas principais prioridades será determinar onde estão
academicamente. Os professores se comunicarão e, nas primeiras 4-6 semanas da escola, os
alunos serão avaliados e os resultados da avaliação serão usados para diferenciar o ensino de
acordo com as necessidades do aluno.

Serviços de Educação Especial
Para os serviços de educação especial fornecidos na escola, os requisitos de saúde e
segurança estarão em vigor. O tempo será agendado entre os grupos para permitir a
desinfecção de espaços compartilhados e, sempre que possível, os grupos serão criados a
partir da coorte de sala de aula de um aluno para minimizar o número de contatos sociais. Os
serviços serão fornecidos conforme estabelecido no atual Programa de Educação Individual
(IEP).

Serviços para alunos de inglês
Tutoriais para alunos de inglês também serão fornecidos na escola. Quando possível,
pequenos grupos serão criados a partir da coorte do aluno para minimizar a exposição social. A
desinfecção do espaço ocorrerá entre os grupos.

Tuitions pré-escolar
As mensalidades serão coletadas em uma programação trimestral. Os pais precisam se
comprometer e pagar por cada trimestre à medida que se aproxima. As propinas podem ser
rateadas em um modelo híbrido, conforme determinado pelo Comitê Escolar. Na próxima
pesquisa de pais, os pais dos alunos da pré-escola terão a oportunidade de confirmar ou
ajustar suas intenções anteriores.

Programas Antes / Depois da Escola
O Excel funcionará usando as mesmas diretrizes de segurança que a escola implementa
durante o dia. Na medida do possível, os alunos do programa Excel serão transformados em
coortes semelhantes, correspondentes às coortes e irmãos da escola. Se você antecipa
participar do programa Excel, entre em contato com Lois Cohen diretamente em
Lcohen@maynard.k12.ma.us
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Cobertura Substituta
Estamos trabalhando no estabelecimento de um plano de pessoal para fornecer cobertura
interna se não houver substitutos disponíveis.

Retornar aos planos da escola
Cenário 1 - Retorno completo à escola pessoalmente (não
recomendado neste momento )
Esta opção permitiria a todos os alunos que são capazes de retornar à escola com um
distanciamento físico de um metro nas salas de aula. Layouts de sala de aula de amostra foram
projetados para cada edifício. Dada a matrícula nas Escolas Públicas de Maynard e os 15%
esperados de estudantes que selecionam todas as instruções remotas, os tamanhos das
seções seriam semelhantes aos tamanhos normais das seções de turma durante um ano
tradicional. A fim de impedir a propagação do vírus, os alunos seriam agendados para um
grupo de coorte e progrediriam durante o dia de aprendizado com esse grupo. O pensamento
atual permite esse modelo na pré-escola até a 8ª série. Os grupos de reabertura do ensino
médio estão examinando maneiras de criar coortes que mantêm a programação acadêmica e
garantem a segurança. Em geral, o distrito procurará impedir que grandes grupos de pessoas
se desloquem nos corredores a qualquer momento. Diante disso, o distrito está considerando
como programas especiais como música, educação física, arte, biblioteca e tecnologia seriam
executados com segurança. Procedimentos específicos de chegada, demissão e
movimentação estão sendo desenvolvidos no nível do edifício.
O distrito procurará limitar o número de adultos que entrarão em contato durante o dia. Por
esse motivo, a Educação Especial e outros serviços serão fornecidos aos alunos, conforme
indicado por suas necessidades individuais. Os procedimentos distritais procurarão impedir que
diferentes adultos entrem e saiam das coortes, a fim de impedir a propagação do vírus. Isso
pode exigir que o grupo individual ou pequeno de estudantes se mude para a sala de aula ou
escritório para receber os serviços pelo provedor.
Como não conseguimos manter uma distância de um metro e meio nas salas de aula, o almoço
precisará ser realizado na cafeteria ou em outros espaços abertos. Dada a necessidade de
aumentar as seções de almoço e aumentar o tempo entre os almoços, os almoços
provavelmente ocorreriam ao longo do dia, e não no período preferido no meio do dia.
O distrito continua a desenvolver protocolos que seguem os requisitos de segurança do
estado. Eles serão usados caso o distrito retorne para obter instruções pessoalmente
completas.
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Cenário 2 - Híbrido
O modelo híbrido permitiria que o distrito retornasse aproximadamente 50% dos estudantes às
aulas na escola, com um metro e meio de distanciamento físico. Isso exigiria que o distrito se
envolvesse em um modelo híbrido de educação, no qual todos os alunos participassem de
alguma instrução presencial e de aprendizado remoto, priorizando a instrução presencial
completa para grupos específicos. Os alunos participarão de dois dias de instrução presencial e
dois dias de instrução remota. Todos os alunos participarão de aprendizado remoto
independente na quarta-feira. Professores e funcionários usarão esse tempo para
planejamento colaborativo, treinamento relacionado a pandemia e desenvolvimento profissional
em ensino a distância. Durante o tempo de aprendizado remoto, os alunos aprofundarão seu
nível de habilidade e compreensão praticando as habilidades ensinadas durante a instrução
presencial, realizar investigações e experiências de aprendizagem experiencial e realizar
check-ins em pequenos grupos com professores e funcionários. Os mesmos requisitos de
saúde e segurança que serão implementados para o aprendizado presencial serão
implementados para o aprendizado híbrido.
Aprendizagem na escola por dois dias / Aprendizagem remota por três dias
Segunda-feira

terça

grupo
A

Aprendizagem na
escola

Grupo
B

Aprendizado remoto com
experiências de
aprendizado síncronas e
assíncronas

Quarta-feira

Aprendizagem
remota
independente

Quinta-feira

Sexta-feira

Aprendizado remoto com
experiências de
aprendizado síncronas e
assíncronas

Aprendizagem na
escola

 Os alunos serão matriculados no grupo A ou B. Os alunos da mesma família serão

matriculados no mesmo grupo
 Os alunos do grupo A assistirão às aulas pessoalmente na segunda e terça-

feira. Quinta e sexta, o Grupo A participará de aprendizado remoto
 Os alunos do grupo B participarão de aprendizado remoto segunda e terça-feira. Quinta

e sexta-feira o Grupo B participará das instruções pessoalmente.
 Todos os alunos participarão de aprendizado remoto independente na quarta-feira

Fase I: Meio Dia, Coorte A / B 4 dias por semana em pessoa
O horário da pré-escola não será alterado para o ano letivo de 2020-2021. Os alunos
participarão de sua sessão programada pela manhã, tarde ou dia inteiro. Os alunos do jardim

15

de infância participarão de quatro horas de instrução pessoalmente todos os dias, exceto na
quarta-feira, e participarão de promoções remotamente todas as tardes.
Os alunos das séries 1 a 12 participarão de oito horas de instrução presencial na segunda e
terça-feira ou quinta e sexta-feira. O restante da semana será instrução remota. Mais detalhes
sobre os horários dos alunos são fornecidos nas seções individuais da escola abaixo.

Fase 2: dia inteiro, 4 dias por semana em pessoa
O distrito reavaliará os dados de saúde locais em meados de outubro e, na pendência de uma
revisão do modelo híbrido da fase I e dos dados de saúde pública, fará a transição para
instruções pessoais de dia inteiro para todos os alunos, mantendo o modelo de coorte A / B. As
quartas-feiras permanecerão um dia de aprendizado remoto para todos os alunos, para permitir
uma limpeza profunda do prédio entre as coortes e a colaboração entre as instruções remotas
e presenciais.

Cenário 3- Remoto completo
Os estudantes que selecionarem a experiência do MREP (Maynard Remote Education
Pathway) se envolverão em instruções remotas durante todo o dia escolar. Esta instrução será
fornecida por educadores profissionais. Os alunos remotos podem esperar conexões diárias
com o professor em sala de aula para obter instruções sobre o conteúdo, avaliação e
desenvolvimento de habilidades e suporte emocional. Durante o ensino diário, os professores
facilitarão as atividades de aprendizado, que podem ser síncronas ou assíncronas, a critério do
professor. Os alunos do ensino fundamental nas séries do jardim de infância até a quinta série
receberão uma programação diária, mostrando os horários em que o aluno deverá participar de
aulas ao vivo ou síncronas. Os alunos das séries seis a doze seguirão sua programação diária
durante o horário escolar definido. Isso pode ser diferente do cronograma fornecido na
primavera. Um cronograma atualizado pode ser fornecido para cada aluno no outono. Esperase que os alunos participem do gangorra ou do Google Classroom para cada curso diariamente
e os professores se conectarão aos alunos diariamente. Essas conexões diárias serão a forma
como a frequência do aluno é registrada. Os alunos enviarão o trabalho para o professor em
sala de aula regularmente e receberão feedback contínuo. O trabalho será enviado através do
portal on-line determinado pelo distrito. Os alunos também receberão boletins semelhantes aos
de seus colegas. A nota / avaliação nesse boletim será baseada na amplitude do trabalho ao
longo do período.
Os estudantes que receberem serviços especializados pelo departamento de Educação
Especial ou Educação para Estudantes de Inglês receberão esses serviços remotamente ou
através de instruções presenciais. Se houver serviços que precisam ser prestados
pessoalmente, o distrito trabalhará com famílias e funcionários para agendar esses serviços.
Este caminho será a base para o aprendizado remoto distrito inteiro deveríamos ser obrigados
a perto de uma ou mais escolas com base em dados de saúde durante o ano lectivo.

16

Os alunos e as famílias que selecionarem o Caminho da Educação Remota de Maynard serão
solicitados a permanecer nesse programa até o final do ano ou em momentos em que os
requisitos de segurança da COVID-19 forem removidos do distrito.
O distrito está comprometido em atender às necessidades da nossa comunidade. Se um aluno
ou situação familiar mudar, solicitamos que a família entre em contato com o diretor de
Currículo, Instrução e Avaliação para discutir mudanças no programa.
O distrito está comprometido em revisar e melhorar continuamente nossa programação
remota. Como tal, cada aluno fornecerá um feedback semanal na forma de pesquisas. Este
distrito usará esses dados para avaliar o programa de aprendizado remoto e fazer os ajustes
necessários.

Recursos do Google Classroom
O MREP utilizará o Google Classroom como um espaço em que os professores podem postar
anúncios e tarefas, incluindo vídeos e lições, além de um local onde professores e alunos
podem se comunicar e onde os alunos podem se conectar facilmente a outros currículos online recursos utilizados pelos professores em sala de aula.

Circunstâncias Especiais / Patrimônio Líquido
O distrito está comprometido em obter sucesso para todos os alunos em todas as
situações. Reconhecemos que o aprendizado remoto coloca um fardo enorme para as famílias,
e o distrito está ciente de que algumas famílias podem precisar de apoio adicional. No caso de
uma família precisar de um dispositivo, o distrito fará o possível para fornecer um
dispositivo. Para os alunos que recebem almoço gratuito e reduzido, a escola continuará a
fornecer refeições semanalmente. Em circunstâncias em que os pais não possam apoiar o
envolvimento de seus filhos durante o dia escolar, comunique-se com a administração da
escola para discutir opções.
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Planos Específicos da Escola
ESCOLA ELEMENTAR GREEN MEADOW
GMES: HYBRID
Dado o fechamento da escola COVID-19, os alunos ficaram em casa por um período
substancial de tempo. Quando eles retornarem, precisarão se adaptar à escola e aprender
algumas novas maneiras de ser, incluindo o uso de máscaras, o distanciamento físico e o
assento em lugares designados. A fim de facilitar a transição e ajudá-los a criar resistência, a
idéia de reentrada em fases parece ser mais apropriada para a idade e alinhada às
necessidades socioemocionais de nossos alunos. O modelo híbrido para GMES será lançado
como uma reentrada gradual em duas fases:

Fase 1: Meio dia, 2 dias por semana em pessoa
Desde o início do ano até meados de outubro de 2020, os alunos estarão no prédio da escola
com agendamento de meio dia (horários de amostra fornecidos abaixo ) segunda, terça, quinta
e sexta-feira de cada semana. O almoço não será servido, mas será fornecido como uma
opção para levar para casa para aqueles que se qualificarem para almoço grátis ou
reduzido. Os alunos poderão comer lanche durante as pausas de máscara, e incentivamos as
famílias a enviar lanches suficientes para essas duas pausas. Não haverá recreio na escola,
mas as quebras de máscara e o aprendizado ao ar livre ainda serão fornecidos o máximo
possível. As tardes incluirão atividades assíncronas remotas atribuídas pelo professor da sala
de aula, além de atividades síncronas ou assíncronas com professores especializados. As
quartas-feiras serão um dia de aprendizado remoto para todos os alunos. Isso permitirá uma
limpeza profunda do edifício. Os alunos terão uma combinação de atividades de aprendizado
síncronas e assíncronas por um dia inteiro.

Aprendizagem na escola por quatro dias
Programa de pré-escola de dia inteiro
terça

Quartafeira
Quinta-feira

Tempo

Segunda-feira

Sexta-feira

8:40 8:45

Entrar no prédio da Entrar no prédio da
escola
escola

Entrar no prédio da Entrar no prédio da
escola
escola

8:45 9:00

Reunião matinal

Reunião matinal

Reunião matinal

Reunião matinal

9:05 9:30

ELA: Leitura /
Escrita

ELA / Leitura

ELA / Leitura

ELA / Leitura

9:35 10:00

Ruptura de
Máscara / Ruptura
de Banheiro

Quebra de Máscara
/
Casa de Banho

Ruptura de
Máscara / Ruptura
de Banheiro

Ruptura de
Máscara / Ruptura
de Banheiro
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10:05 10:25

Recreio

Recreio

Recreio

Recreio

10:30 11:00

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

11:10 11:20

Demissão

Demissão

Demissão

Demissão

11:20 11:50

Almoço do
Professor

Almoço do
Professor

Almoço do
Professor

Almoço do
Professor

12:10 12:15

Entrar no prédio da Entrar no prédio da
escola
escola

Entrar no prédio da Entrar no prédio da
escola
escola

12:15 12:30

Reunião matinal

Reunião matinal

Reunião matinal

Reunião matinal

12:35 1:00

ELA: Leitura /
Escrita

ELA: Leitura /
Escrita

ELA: Leitura /
Escrita

ELA: Leitura /
Escrita

1:05 1:30

Ruptura de
Máscara / Ruptura
de Banheiro

Ruptura de
Máscara / Ruptura
de Banheiro

Ruptura de
Máscara / Ruptura
de Banheiro

Quebra de Máscara
/ Casa de Banho

1:35 2:00

Recreio

Recreio

Recreio

Recreio

2:05 2:30

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

2:40

Demissão

Demissão

Demissão

Demissão

Horário de amostra do jardim de infância
Tempo Segunda-feira

terça

Quarta-feira Quinta-feira

Sexta-feira

8:40

Entrar no prédio
da escola

Entrar no prédio da
escola

Entrar no prédio
da escola

Entrar no prédio da
escola

8:40 9:00

Café da manhã:
Cafe or To Go

Café da manhã:
Cafe or To Go

Café da manhã:
Cafe or To Go

Café da manhã:
Cafe or To Go

9:05 9:20

PBIS / Reunião
da Manhã

PBIS / Reunião da
Manhã

9:25 10:25

Leitura / Escrita
em ELA

Leitura / Escrita em
ELA

Trabalho

PBIS / Reunião da PBIS / Reunião da
Manhã
Manhã

independente Leitura / Escrita
em ELA
remoto

Leitura / Escrita
em ELA

Ruptura de
Máscara /
10:25 - Ruptura de
10:40 Banheiro

Ruptura de Máscara
/ Ruptura de
Banheiro

Ruptura de
Ruptura de
Máscara / Ruptura Máscara / Ruptura
de Banheiro
de Banheiro

10:40 10:55 Recreio

Recreio

Recreio

Recreio
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11:00 11:45 Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

11:50 - Estudos Sociais / Estudos Sociais /
12:20 Ciência
Ciência

Estudos Sociais /
Ciência

Estudos Sociais /
Ciência

12:30

Demissão

Demissão

Demissão

Demissão

1:15 2:50

Remotos
Especiais

Remotos Especiais

Remotos
Especiais

Remotos Especiais

Classes de agendamento de amostras híbridas 1-3
Grupo
A:

Dias na escola

Dias remotos

Vezes

Segunda-feira

terça

8:30 8:40

Entrar no prédio da
escola

Entrar na escola
Construção

8:30 8:55

Café da manhã: Cafe Café da manhã:
or To Go
Café ou para ir

9:00 9:45
Phys ED

Computadores

8:55 9:05

Viagem em sala de
aula e lavagem das
mãos

9:50 10:35 Orientação

Biblioteca

9:05 9:30

Fundações /
Fundações / Leitura / Lendo / Oficina do
Oficina do escritor
escritor

10:40 11:00 Pausa

Pausa

11:15 - Quebra-máscara /
11:25 Lanche
11:25 11:45 Ciência

8:30 8:40

Viagem em sala de
aula e lavagem das
mãos

Trabalho

9:35 10:20
10:25 11:15 Matemática

Quarta-feira Vezes Quinta-feira

independente

ACORDE

Trabalho

Sexta-feira
ACORDE

Trabalho

11:05 - Independente de Independente de
11:50 Matemática
Matemática
11:55 12:25 Almoço

Almoço

Quebra de Máscara
/ Lanche

Bloco ELA:
Leitura, Oficina
12:30 - do escritor,
2:00
Fundações

Bloco ELA:
Leitura, Oficina
do Escritor,
Fundações

Estudos Sociais

2:05 - Conteúdo acadê
2:50
mico remoto

Conteúdo acadê
mico remoto

Matemática

remoto

11:45 - Ruptura de banheiro / Ruptura de
11:55 máscara
banheiro / máscara
12:00 1:15
Almoço / Transporte

Almoço / Transporte
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1:15 2:00

ART remoto

2:05 2:50

Conteúdo acadêmico Conteúdo acadêmic
remoto
o remoto

Grupo
B:

Dias remotos

Vezes
8:30 8:40

9: 009: 45

MÚSICA remota

Segunda-feira
ACORDE
Phys Ed

terça

Dias na escola
Quarta-feira Vezes Quinta-feira

ACORDE

8:30 8:40

Entrar no prédio
da escola

Entrar no prédio
da escola

Computadores

8:30 - Café da manhã:
8:55
Cafe or To Go

Café da manhã:
Cafe or To Go

Sala de aula
Viagem e
Lavagem das
mãos

Viagem em sala
de aula e
lavagem das
mãos

9:05 - Leitura / Oficina
10:20 do escritor

Fundações /

Fundações /
Leitura / Oficina
do escritor

10:25 11:15 Matemática

Matemática

8: 559:05
9: 5010: 35

Orientação

10: 4011: 00 Pausa
Trabalho

11: 05- Independente de
11: 50 Matemática
11: 5512: 25 Almoço

Sexta-feira

Biblioteca
Pausa
Trabalho
Independente de
Matemática
Almoço
Bloco ELA:

Trabalho
independente
remoto

11:15 - Quebra-máscara Quebra-máscara
11:25 / Lanche
/ Lanche
11:25 11:45 Ciência

Estudos Sociais

12: 30- Bloco ELA: Trabalho Trabalho
2: 00
Independente
Independente

11:45 - banheiro /
11:55 máscara

Ruptura de

Ruptura de
banheiro /
máscara

2: 052: 50

12:00 - Almoço /
1:15
Transporte

Almoço /
Transporte

1:15 2:00
ARTE

Música

2:05 - Conteúdo acadê
2:50 mico remoto

Conteúdo acadê
mico remoto

Conteúdo acadêmico Conteúdo acadêmic
remoto
o remoto

Transição para novos professores
Reconhecemos que o final do ano passado foi interrompido, substituindo muitas de nossas
rotinas normais de final de ano. Os eventos sociais no início do ano serão realizados
virtualmente ou em pequenos grupos socialmente distanciados, e não em grupos de séries.
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Almoço
Para os alunos que freqüentam a escola durante o dia inteiro, o almoço será servido na
cafeteria, com assentos espaçados 6 pés, utilizando a Cafeteria e o Pátio (se o tempo permitir)
para maximizar o distanciamento e minimizar a interação entre grupos de estudantes. O início e
o fim do almoço serão escalonados para evitar longas filas e misturas. Os alunos que
trouxeram o almoço irão diretamente para a seção designada para a sala de aula. Os
estudantes que compram o almoço mantêm suas máscaras e permanecem afastados pelo
menos 6 pés durante o almoço e só as removerão quando estiverem sentados.
Os funcionários do serviço de alimentação usarão EPI apropriado, incluindo máscaras e luvas
ao preparar e servir alimentos, e os alimentos serão embalados em recipientes individuais
cobertos, sempre que possível, para minimizar o risco de contaminação no ar. Estações de
reciclagem, compostagem e lixo, bem como devoluções de bandejas, serão distribuídas por
todo o café para evitar a congregação em grandes grupos.

Recreio
Durante o recreio, os alunos permanecerão com a turma da sala de aula e receberão uma área
fora do prédio apenas para esse grupo, em vez de combinar com outras classes. Os alunos
podem jogar por conta própria ou em pequenos grupos, mantendo distância social (como
futebol, futebol, etc.). Os alunos vão lavar as mãos ou usar desinfetante para as mãos antes e
depois do recesso.

Salas de aula
Grande parte dos móveis será armazenada para liberar espaço, incluindo a remoção de
tapetes de sala de aula. Os alunos serão espaçados o mais longe possível. Nossa sala de aula
padrão pode acomodar 12 alunos espaçados a 6 pés , portanto, esperamos que todos ou
quase todos os alunos estejam pelo menos 6 pés afastados, ou muito próximos. Isso depende
do número de alunos que retornam em período integral, em comparação à seleção de uma
opção remota (veja abaixo).

Materiais do aluno
As listas de materiais a serem fornecidos pelas famílias serão atualizadas com ênfase em
evitar materiais compartilhados. Todos os alunos devem ter uma máscara e, de preferência,
uma segunda na bolsa. A escola terá máscaras disponíveis para os alunos que esquecem ou
sujam sua máscara. Materiais de estudante fornecido pela escola / livros serão higienizados ou
colocados em quarentena entre aluno utilização para transmissão de evitar.

Protocolos de Saúde e Segurança
Durante as primeiras semanas de aula, todos os alunos receberão lições
sobre lavagem adequada das mãos , motivos para usar máscara e distanciamento físico. Essas
lições serão integradas em nossa estrutura social / emocional normal no início do ano. O
objetivo, especialmente no nível elementar, é fornecer informações claras aos alunos e criar
bons hábitos de higiene.
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Quebras de máscara
Todas as aulas terão 3-4 quebras de máscara durante o dia. Sabemos que o clima pode afetar
a capacidade de permanecer ao ar livre e estamos trabalhando em planos alternativos para
dias de mau tempo.
▪ O lanche será realizado ao ar livre sem máscaras e os alunos afastados pelo menos 6 pés
quando possível
▪ Almoço (PK - K)
▪ Uma quebra da máscara de trabalho ao ar livre (por exemplo, os alunos podem fazer um
bloco de leitura independente ao ar livre) quando possível
▪ Recesso

Transições / Corredores
Os corredores serão designados como uma maneira, sempre que possível, e serão marcados
nos corredores para lembrar os alunos e funcionários do distanciamento físico de um metro e
oitenta quando estiverem nos corredores. Todos os alunos e funcionários nos corredores e
áreas comuns usarão máscaras. Os serviços de intervenção serão realizados dentro ou perto
da sala de aula, sempre que possível, e os grupos de retirada serão coordenados para
minimizar a mistura de coortes sempre que possível. De acordo com os requisitos estaduais,
superfícies de alto contato serão desinfetadas várias vezes por dia.

Especiais
Os alunos ainda terão promoções todos os dias. Na maioria dos casos, os Especiais serão
fornecidos via instrução remota.

Chegada / Demissão
Os procedimentos de chegada e demissão serão escalonados para minimizar possíveis
aglomerações nos corredores. A descarga e o carregamento do barramento serão espaçados,
assim como a coleta dos pais (a entrega dos pais é naturalmente espaçada). Procedimentos
específicos serão fornecidos às famílias no final de agosto.

Suporte e serviços para estudantes e familiares
Todos os procedimentos descritos acima também serão seguidos em um modelo híbrido, com
as seguintes modificações. A maioria dos serviços de Educação Especial será prestada
pessoalmente durante o período em que os estudantes estiverem no prédio, com algumas
atividades assíncronas remotas fornecidas pela equipe de educação especial, quando
necessário. Durante a fase I, um dia prolongado pode ser considerado para estudantes cujos
serviços do IEP não podem ser entregues dentro de um cronograma de meio dia. As reuniões e
avaliações do IEP serão realizadas à tarde, sempre que possível, para permitir mais tempo
para instruções pessoais pela manhã.
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Equilibrando on-line com atividades off-line
No interesse de limitar o tempo de exibição dos nossos alunos mais jovens, o distrito trabalhará
com os professores para desenvolver um plano que ofereça oportunidades para uma mistura
de atividades on-line e off-line. Os programas curriculares on-line serão aqueles que foram
examinados pelo distrito e, tanto quanto possível, serão aqueles com os quais os alunos estão
familiarizados.

GMES: Caminho da educação para a aprendizagem remota
Os alunos participantes do Caminho de Educação para Aprendizagem Remota receberão um
professor que será responsável pelo programa remoto. No nível elementar, os professores
remotos organizarão uma reunião para toda a turma para começar o dia e fornecerão
instruções diretas sobre uma habilidade ou conceito crítico. Os alunos se envolverão em
práticas ou atividades independentes. Durante esse período, os professores agendarão
sessões em pequenos grupos via Google Meet. Os alunos participarão de uma aula especial
diária na área de arte, música, educação física, biblioteca ou tecnologia. Durante esse período,
professores remotos estarão disponíveis para os pais ou responsáveis para apoio ou
orientação. Após um intervalo programado para almoço e folga, os professores realizarão outra
reunião em toda a classe, fornecendo instruções diretas sobre um conceito ou
habilidade. Após essa instrução, os alunos se envolverão em práticas independentes, enquanto
o professor realiza sessões agendadas em pequenos grupos.
No caso de escolas fechadas devido ao COVID, o distrito fará a transição para um modelo
totalmente remoto, onde os princípios do Caminho da Educação para a Aprendizagem Remota
servirão de base para a aprendizagem remota em todo o distrito. Eles usarão o See-Saw ou o
Google Classroom para se comunicar com alunos e famílias, para postar lições e tarefas e
avaliar o trabalho do aluno. A expectativa é que os alunos se envolvam no aprendizado durante
o horário escolar, compreendendo a necessidade de limitar o tempo de exibição na tela e incluir
movimentos e pausas.
Os alunos e as famílias que selecionarem o Caminho da Educação Remota de Maynard serão
solicitados a permanecer nesse programa até o final do ano ou em momentos em que os
requisitos de segurança da COVID-19 forem removidos do distrito. O distrito reavaliará a
programação em outubro e janeiro.
O distrito está comprometido em atender às necessidades da nossa comunidade. Se um aluno
ou situação familiar mudar, solicitamos que a família entre em contato com o diretor de
Currículo, Instrução e Avaliação para discutir mudanças no programa.

Oportunidades síncronas v. Assíncronas
Haverá uma mistura de ensino síncrono e assíncrono. O Google Classroom será a
comunicação central para todos os alunos PK-12 e será o local em que estudantes e famílias
poderão acessar anúncios e tarefas. As aulas assíncronas serão provenientes de uma
variedade de programas curriculares on-line de alta qualidade, incluindo, em alguns casos,
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vídeos criados por professores. Os horários serão fornecidos pelo distrito e os horários serão
incorporados ao horário para garantir que os alunos tenham oportunidades de acessar e
envolver os professores (no horário comercial, por exemplo) para esclarecer e discutir
aprendizado / lições assíncronas. Os estudantes que recebem serviços de educação especial
receberão esses serviços remotamente, conforme estabelecido pelo IEP atual.
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ESCOLA MÉDIA FOWLER
FMS: HYBRID
Programação para dias presenciais

Período

Gr. 4 e 5
4 coortes

Gr. 6-8
4 coortes

1

Coorte 1: ELA
Coorte 2: Para. Lang.
Coorte 3: História
Coorte 4: Ciência
Somente alunos remotos: matemática

2

Coorte 1: Matemática
Coorte 2: ELA
Coorte 3: Para. Lang.
Coorte 4: História
Somente alunos remotos: Ciência

3

4

Acadêmicos
Professores nas séries 4 e 5
será independente
em 4 coortes,
ensinando o núcleo
acadêmicos através de sua
Bloco de 4 horas.
Lanche e
quebras de máscara serão
agendado .

Coorte 1: Ciência
Coorte 2: Matemática
Coorte 3: ELA
Coorte 4: Para. Lang.
Alunos Remotos: História
Coorte 1: História
Coorte 2: Ciência
Coorte 3: Matemática
Coorte 4: ELA
Somente alunos remotos:
Para. Lang.
Coorte 1: Para. Lang.
Coorte 2: História
Coorte 3: Ciência
Coorte 4: Matemática
Somente alunos remotos: ELA

5

Horário e almoço dos estudantes
Remoto 6
Remoto 7

Especiais

Especiais
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Programação para dias remotos

Período

Gr. 4 e 5
4 coortes

Gr. 6-8
4 coortes

Remotos Especiais

Remotos Especiais

1
2
3
4
5
Almoço e Pausa para Estudantes
6

Controle Remoto Acadêmico Controle Remoto Acadêmico
Check-in
Check-in

7

Controle Remoto Acadêmico Controle Remoto Acadêmico
Check-in
Check-in

Transições do ano passado (social e acadêmica)
Reconhecemos que o final do ano passado foi interrompido e afetou muitas de nossas rotinas
normais de final de ano, como Ice Cream Socials e viagens de campo no final do ano. Nos
esforçaremos para revisitar algumas dessas rotinas, desde que possamos sediar esses
eventos virtualmente ou mais tarde no ano em que for considerado seguro.

Acadêmico
Uma das principais prioridades de cada classe será encontrar os alunos onde eles estão
academicamente. Os professores da área de assunto se comunicarão entre si para ver onde os
currículos do ano anterior terminaram e onde os novos professores devem começar. Além
desta comunicação, uma variedade de avaliações dos alunos será usada para ajustar os
currículos de acordo.

Compartilhando materiais e superfícies
As salas de aula geralmente possuem muitos materiais escolares, como lápis, lápis de cor,
marcadores e calculadoras disponíveis para uso. Em um esforço para reduzir a necessidade de
compartilhar materiais, estamos incentivando as famílias a enviar kits individuais de material
escolar com seus filhos. Listas de suprimentos recomendados específicos para cursos serão
disponibilizadas para as famílias. Além desses esforços, sempre que possível, forneceremos
aos alunos materiais especiais de uso individual (por exemplo, óculos de laboratório) e
qualquer equipamento compartilhado (por exemplo, microscópios) será limpo após cada
uso. Para superfícies de uso compartilhado, como cadeiras e mesas, serão estabelecidas
rotinas para limpar o espaço antes de sair da área.
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Espaços de sala de aula
A maioria das salas de aula da FMS pode acomodar no máximo 15 alunos usando máscaras,
com a orientação de espaçamento de 6 pés em todas as direções, com os alunos todos
voltados para a mesma direção e um espaço para professores de 6 pés na frente da sala de
aula. Os móveis em excesso serão removidos das salas de aula para fornecer espaço adicional
para o movimento. Os alunos receberão assentos para minimizar o movimento, criar um
espaçamento ideal e estabelecer consistência.
Os alunos se deslocam entre as salas de aula, mas foram consideradas, sempre que possível,
a coorte dos alunos. A redução do movimento de todos os alunos em todo o edifício será
incorporada ao agendamento de alunos e aulas. Prevemos que também escalonemos os
tempos de passagem para minimizar o número de estudantes nos corredores.
Todas as aulas terão estações de limpeza e suprimentos. Os alunos deverão limpar seu
espaço pessoal antes de sair da sala.

Escritórios
A área de espera da sede e do escritório de aconselhamento terá lembretes de distanciamento
para ajudar as pessoas a manter distância das áreas de trabalho do assistente
administrativo. Em um esforço para reduzir o número de visitantes através do escritório
principal, o escritório principal será bloqueado. Pais e alunos chegarão à janela, que terá
uma barreira de acrílico . Os pais são desencorajados a deixar materiais esquecidos ao longo
do dia.
Escritórios menores foram organizados para fornecer 6 pés de distância, para que as pessoas
possam conversar cara a cara enquanto usavam uma máscara.

Corredores e Escadas (Transições)
Serão estabelecidos padrões de tráfego unidirecional, com prioridade para corredores e
escadas mais estreitos. Continuamos a examinar maneiras pelas quais coortes de estudantes
viajam juntas sempre que possível. Os tempos de transição foram aumentados para permitir
um movimento impressionante dos alunos entre as turmas, em um esforço para reduzir o
número de alunos nos corredores a qualquer momento. Além disso, serão colocadas
marcações nos corredores para lembrar os alunos e funcionários do distanciamento físico de 6
pés. Todos os alunos e funcionários nos corredores e áreas comuns usarão máscaras. Os
especialistas do ensino médio viajam para a ala do ensino médio para reduzir ainda mais o
movimento dos alunos nos corredores.

Chegada e Demissão
Os procedimentos de chegada e demissão serão escalonados para minimizar possíveis
aglomerações nos corredores. A descarga e o carregamento do barramento serão espaçados,
assim como a coleta dos pais (a entrega dos pais é naturalmente espaçada). Procedimentos
específicos serão fornecidos às famílias no final de agosto.
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Almoço / Cafeteria
Nesse momento, decidimos que é melhor os alunos almoçarem na cafeteria quando a escola
estiver em sessão por um dia inteiro . O número de alunos permitidos na lanchonete de uma
só vez foi reduzido em aproximadamente 50% para garantir que os alunos fiquem afastados
um metro e meio enquanto estão comendo. Mais almoços podem ser agendados para que
possamos reduzir o número de alunos em qualquer período de almoço. Os alunos se sentam e
enfrentam da mesma maneira que recomendado pelas diretrizes do DESE. O início e o fim do
almoço serão escalonados para evitar longas filas e misturas. Novos padrões de tráfego serão
estabelecidos para entrar e sair do espaço para reduzir a aglomeração e o contato entre os
alunos nos pontos de entrada e saída. Os alunos que trouxeram o almoço irão diretamente
para a seção a eles designada. Os estudantes que compram o almoço mantêm suas máscaras
e permanecem afastados pelo menos um metro e meio enquanto almoçam e só as removerão
quando estiverem sentados. Os alunos serão responsáveis por limpar sua área pessoal antes
de sair da cafeteria. As superfícies serão limpas e higienizadas após cada período de almoço.
Os funcionários do serviço de alimentação usarão EPI apropriado, incluindo máscaras e luvas
ao preparar e servir alimentos, e os alimentos serão embalados em recipientes individuais
cobertos, sempre que possível, para minimizar o risco de contaminação no ar. O
autoatendimento não será mais uma possibilidade. Estações de reciclagem, compostagem e
lixo, bem como devoluções de bandejas, serão distribuídas por todo o café para evitar a
congregação em grandes grupos.

Biblioteca, Auditório e Ginásio
Dependendo da necessidade, por exemplo, quando a matrícula excede a capacidade regular
da sala de aula para um distanciamento seguro, esses espaços adicionais podem ser usados
para as aulas. Além disso, devido ao seu tamanho maior, esses espaços também podem ser
usados de forma flexível para “quebras de máscara” quando o tempo proíbe quebras
externas. Os protocolos de limpeza, espaçamento e máscara da sala de aula também serão
aplicados nesses espaços.

Cronograma
Os princípios orientadores do comitê de reentrada foram reduzir o número de transições,
reduzir o contato entre pessoas diferentes e considerar as melhores práticas na
instrução. Outra consideração importante foi definir um cronograma que pudesse passar
facilmente para um cronograma remoto ou híbrido.

FMS: OPÇÃO REMOTA PARA FAMÍLIAS
Os alunos que selecionarem aprendizado remoto se envolverão no Maynard Remote Learning
Pathway.
Os alunos que selecionarem a experiência de aprendizado remoto participarão de instruções
remotas durante todo o dia escolar. Esta instrução será fornecida por educadores
profissionais. Os alunos remotos podem esperar conexões diárias com o professor em sala de
aula para obter instruções sobre o conteúdo, avaliação e desenvolvimento de habilidades e
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suporte emocional. Durante a instrução diária, os professores facilitarão as atividades de
aprendizado, que podem ser síncronas ou assíncronas, conforme determinado pelo distrito e
pelas necessidades da série / área de conteúdo.
Os alunos das séries seis a oito seguem uma programação diária durante o horário escolar
definido . Provavelmente será diferente do cronograma fornecido na
primavera. Um cronograma atualizado pode ser fornecido para cada aluno no outono. Esperase que os alunos participem do Google Classroom para cada curso diariamente e os
professores se conectarão aos alunos diariamente. Essas conexões diárias serão a forma
como a frequência do aluno é registrada. Os alunos enviarão o trabalho para o professor em
sala de aula regularmente e receberão feedback contínuo. O trabalho será enviado através do
portal on-line determinado pelo distrito. Os alunos também receberão boletins semelhantes aos
de seus colegas. A nota / avaliação nesse boletim será baseada na amplitude do trabalho ao
longo do período.
Os alunos e as famílias que selecionarem o Caminho da Educação Remota de Maynard serão
solicitados a permanecer nesse programa até o final do ano ou em momentos em que os
requisitos de segurança da COVID-19 forem removidos do distrito. O distrito reavaliará a
programação em outubro e janeiro.
O distrito está comprometido em atender às necessidades da nossa comunidade. Se um aluno
ou situação familiar mudar, solicitamos que a família entre em contato com o diretor de
Currículo, Instrução e Avaliação para discutir mudanças no programa. com oportunidades de
reavaliar em meados de outubro e janeiro.

Avaliação
Espera-se que os alunos remotos concluam e enviem todo o trabalho designado por seus
cursos para feedback e avaliação e receberão o mesmo boletim com notas que os alunos
presenciais.

Recursos do Google Classroom
A Remote Academy utilizará o Google Classroom como um espaço em que os professores
podem postar anúncios e tarefas, incluindo vídeos e lições, além de um local onde professores
e alunos podem se comunicar e onde os alunos podem se conectar facilmente a outros on-line
recursos curriculares utilizados pelos professores em sala de aula.

FMS: REMOTO DE LARGO DISTRITO
No caso de escolas fechadas devido ao COVID, o distrito fará a transição para um modelo
totalmente remoto. Nesse caso, os professores continuarão a seguir seus horários diários com
as aulas atribuídas, com uma combinação de oportunidades de aprendizado síncronas e
assíncronas. Eles usarão o Google Classroom para se comunicar com alunos e famílias,
publicar lições e tarefas e avaliar o trabalho dos alunos. A expectativa é que os alunos se
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envolvam no aprendizado durante o horário escolar, compreendendo a necessidade de limitar o
tempo de exibição na tela e incluir movimentos e pausas.

Oportunidades síncronas v. Assíncronas
Haverá uma mistura de ensino síncrono e assíncrono. O Google Classroom será a central de
comando para todos os alunos das séries 6 a 12 e será o local em que estudantes e famílias
poderão acessar anúncios e tarefas. As aulas assíncronas serão provenientes de uma
variedade de programas curriculares on-line de alta qualidade, incluindo, em alguns
casos, vídeos criados por professores . Os horários serão fornecidos pelo distrito e os horários
serão incorporados ao horário para garantir que os alunos tenham oportunidades de acessar e
envolver os professores (no horário comercial, por exemplo) para esclarecer e discutir
aprendizado / lições assíncronas. Os estudantes que recebem serviços de educação especial
receberão esses serviços remotamente, conforme estabelecido pelo IEP atual.
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MAYNARD HIGH SCHOOL
MHS: HYBRID
Transições do ano passado (social e acadêmica)
Semanas de Orientação do Aluno: À medida que nos aproximamos do início do ano letivo, no
final de agosto e no início de setembro, as orientações do aluno serão realizadas com
pequenos grupos de alunos para distribuir os materiais necessários, conhecer seus professores
e ser informados das expectativas de construção e etiqueta pessoal necessárias durante a
atual pandemia. Também serão realizadas sessões remotas de perguntas e respostas para
estudantes e famílias. Os detalhes do cronograma dessas sessões informativas e de
orientação estão sendo desenvolvidos neste momento e serão enviados em meados de
agosto. Se abrirmos usando um Plano de Aprendizado Híbrido, essas sessões de orientação
terão um foco particular nesse plano .

Acadêmico
Uma das principais prioridades de cada classe será encontrar os alunos onde eles estão
academicamente. Os professores da área de assunto se comunicarão entre si para ver onde os
currículos do ano anterior terminaram e onde os novos professores devem começar. Além
desta comunicação, uma variedade de avaliações dos alunos será usada para ajustar os
currículos de acordo.

Compartilhando materiais e superfícies
As salas de aula geralmente possuem muitos materiais escolares, como lápis, lápis de cor,
marcadores e calculadoras disponíveis para uso. Em um esforço para reduzir a necessidade de
compartilhar materiais, estamos incentivando as famílias a enviar kits individuais de material
escolar com seus filhos. Listas de suprimentos recomendados específicos para cursos serão
disponibilizadas para as famílias. Além desses esforços, sempre que possível, forneceremos
aos alunos materiais especiais de uso individual (por exemplo, óculos de laboratório) e
qualquer equipamento compartilhado (por exemplo, microscópios) será limpo após cada
uso. Para superfícies de uso compartilhado, como cadeiras e mesas, serão estabelecidas
rotinas para limpar o espaço antes de sair da área.

Espaços de sala de aula
A maioria das salas de aula do MHS pode acomodar no máximo 12 alunos usando máscaras,
com a orientação de espaçamento de 6 pés em todas as direções, com os alunos todos
voltados para a mesma direção e um espaço para professores de 6 pés na frente da sala de
aula. Os móveis em excesso serão removidos das salas de aula para fornecer espaço adicional
para o movimento. Os alunos receberão assentos para minimizar o movimento, criar um
espaçamento ideal e estabelecer consistência.
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Espaços de ensino ao ar livre também foram determinados e um sistema será planejado para
proporcionar equidade de uso entre as classes.
Os alunos se deslocam entre as salas de aula, mas foram consideradas, sempre que possível,
a coorte dos alunos. A redução do movimento de todos os alunos em todo o edifício
será incorporada ao agendamento de alunos e aulas. Prevemos que também escalonemos os
tempos de passagem para minimizar o número de estudantes nos corredores.
Todas as aulas terão estações de limpeza e suprimentos. Os alunos deverão limpar seu
espaço pessoal antes de sair da sala.

Escritórios
A área de espera da sede e do escritório de aconselhamento terá lembretes de distanciamento
para ajudar as pessoas a manter distância das áreas de trabalho do assistente
administrativo. Em um esforço para reduzir o número de visitantes através do escritório
principal, os pais são desencorajados a deixar materiais esquecidos ao longo do dia.
Escritórios menores foram organizados para fornecer 6 pés de distância, para que as pessoas
possam conversar cara a cara enquanto usavam uma máscara. Esses escritórios também
terão barreiras de acrílico para maior proteção.

Corredores e Escadas (Transições)
Serão estabelecidos padrões de tráfego unidirecional, com prioridade para corredores e
escadas mais estreitos. Continuamos a examinar maneiras pelas quais coortes de estudantes
viajam juntas sempre que possível. Os tempos de transição foram aumentados para permitir
um movimento impressionante dos alunos entre as turmas, em um esforço para reduzir o
número de alunos nos corredores a qualquer momento. Além disso, serão colocadas
marcações nos corredores para lembrar os alunos e funcionários do distanciamento físico de 3
pés. Todos os alunos e funcionários nos corredores e áreas comuns usarão máscaras.

Chegada e Demissão
Os procedimentos de chegada e demissão serão escalonados para minimizar possíveis
aglomerações nos corredores. A descarga e o carregamento do barramento serão espaçados,
assim como a coleta dos pais (a entrega dos pais é naturalmente espaçada). Procedimentos
específicos serão fornecidos às famílias no final de agosto.

Almoço / Cafeteria
Nesse momento, decidimos que é melhor os alunos almoçarem na cafeteria quando a escola
estiver em sessão por um dia inteiro. O número de alunos permitidos na lanchonete de uma só
vez foi reduzido em aproximadamente 50% para garantir que os alunos fiquem afastados um
metro e meio enquanto estão comendo. Mais almoços serão agendados para que possamos
reduzir o número de alunos em qualquer período de almoço. Os alunos se sentam e enfrentam
da mesma maneira que recomendado pelas diretrizes do DESE. O início e o fim do almoço
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serão escalonados para evitar longas filas e misturas. Novos padrões de tráfego serão
estabelecidos para entrar e sair do espaço para reduzir a aglomeração e o contato entre os
alunos nos pontos de entrada e saída. Os alunos que trouxeram o almoço irão diretamente
para a seção a eles designada. Os estudantes que compram o almoço mantêm suas máscaras
e permanecem afastados pelo menos um metro e meio enquanto almoçam e só as removerão
quando estiverem sentados. Os alunos serão responsáveis por limpar sua área pessoal antes
de sair da cafeteria. As superfícies serão limpas e higienizadas após cada período de almoço.
Os funcionários do serviço de alimentação usarão EPI apropriado, incluindo máscaras e luvas
ao preparar e servir alimentos, e os alimentos serão embalados em recipientes individuais
cobertos, sempre que possível, para minimizar o risco de contaminação no ar. O
autoatendimento não será mais uma possibilidade. Estações de reciclagem, compostagem e
lixo, bem como devoluções de bandejas, serão distribuídas por todo o café para evitar a
congregação em grandes grupos.

Biblioteca, Auditório e Ginásio
Dependendo da necessidade, por exemplo, quando a matrícula excede a capacidade regular
da sala de aula para um distanciamento seguro, esses espaços adicionais podem ser usados
para as aulas. Além disso, devido ao seu tamanho maior, esses espaços também podem ser
usados de forma flexível para “quebras de máscara” quando o tempo proíbe quebras
externas. Os protocolos de limpeza, espaçamento e máscara da sala de aula também serão
aplicados nesses espaços.

Cronograma
Em cada série, de 9 a 12 anos, os alunos serão separados em dois grupos, um grupo A e um
grupo B, para fins de agendamento com base em uma divisão alfabética. Isso é para reduzir o
número de pessoas com quem cada aluno entra em contato a cada semana.
Um grupo de alunos com requisitos educacionais específicos e documentados freqüentará a
escola e estará nas aulas nos quatro dias de aula, nos dias “A” e “B”, para atender a essas
necessidades. Este grupo passará o dia inteiro na escola, conforme descrito na Fase 2 abaixo
e constitui aproximadamente 20% da nossa população estudantil.
Os alunos do Grupo A frequentam a escola pessoalmente às segundas e terças-feiras e
trabalham remotamente às quartas, quintas e sextas-feiras. Os alunos do grupo B vão à escola
pessoalmente às quintas e sextas-feiras e trabalham remotamente às segundas, terças e
quartas-feiras. Os alunos seguirão um horário de aula durante toda a semana, estejam eles
aprendendo pessoalmente ou remotamente. A participação será realizada em todos os
períodos de aula programados, seja pessoalmente ou remotamente, e a classificação será feita
com base na participação do aluno e no desempenho acadêmico.
O aprendizado híbrido pode ocorrer dentro de um dia que envolve manhãs na escola para cada
grupo nos dias designados, com aprendizado remoto à tarde. Este seria um Plano Híbrido de

34

Fase 1 no MHS. O aprendizado híbrido também pode ocorrer para os alunos como um dia
inteiro na escola para cada grupo nos dias designados. Este seria um Plano Híbrido da Fase 2
no MHS. A seguir, descrições adicionais de cada fase .

MHS: Fase 1
Dadas as condições atuais, e as condições podem mudar rapidamente, como sabemos muito
bem, iniciaríamos nosso Plano de aprendizado híbrido na Fase 1.
Segundo esse plano, os alunos do Grupo A chegavam à Maynard High School às 7h45 às
segundas e terças-feiras, freqüentavam 4 aulas por quatro horas até as 11h45 e agiam e
almoçavam, se assim desejassem, a caminho de casa. Às 13:00, eles entrariam nas aulas em
casa por três aulas de vinte e cinco minutos. Às quartas-feiras, os alunos do grupo A
trabalhavam remotamente em casa. Às quintas e sextas-feiras, os alunos do Grupo A
trabalhavam remotamente em casa o dia inteiro, com 4 aulas de uma hora das 7h45 às 11h45
e 3 aulas de 25 minutos das 13h às 14h25. As aulas alternam a cada semana para equalizar o
tempo presencial e o tempo remoto para todas as aulas que um aluno está participando.

Grupo de Alunos A
Período

Segunda-feira

terça

Quarta-feira

Quinta-feira Sexta-feira

1
2

Aprendizagem Pessoal

3

4 aulas agendadas

4
5

Agarre e vá almoçar e viajar

Controlo remoto
Independente

4 aulas agendadas

Pausa

Trabalhos

6
7

Aprendizagem remota

Aprendizagem remota
3 aulas agendadas

Aprendizagem remota
3 aulas agendadas

8
Também na Fase 1, os alunos do Grupo B trabalhariam remotamente em casa às segundas e
terças-feiras o dia inteiro, com 4 aulas de uma hora das 7:45 às 11:45 e 3 aulas de vinte e
cinco minutos das 13:00 às 14:25. Às quartas-feiras, os alunos do grupo B trabalhavam
remotamente em casa. Às quintas e sextas-feiras, os alunos do Grupo B chegavam à Maynard
High School às 7h45, freqüentavam 4 aulas por quatro horas até as 11h45, e aproveitavam
para almoçar, se desejassem voltar para casa. Às 13:00, eles entrariam nas aulas em casa por
três aulas de vinte e cinco minutos. As aulas alternam a cada semana para equalizar o tempo
presencial e o tempo remoto para todas as aulas que um aluno está participando.
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Grupo de Alunos B
Período

Segunda-feira

terça

Quarta-feira

Quinta-feira Sexta-feira

1
2

Aprendizagem remota

3

4 aulas agendadas

4
5

Agarre e vá almoçar e viajar

Controlo remoto
Independente

4 aulas agendadas

Pausa

Trabalhos

6
7

Aprendizagem Pessoal

Aprendizagem remota
3 aulas agendadas

Aprendizagem remota
3 aulas agendadas

8
A Fase 1 do nosso Plano de Aprendizado Híbrido continuaria até que as condições de saúde
permitissem um aumento nas horas dos alunos na escola. Naquele momento,
esperançosamente, em meados de outubro, os alunos da Maynard High School passariam
para a Fase 2 do nosso Plano de aprendizado híbrido.

MHS: Fase 2
Na Fase 2 do nosso Plano de Aprendizagem Híbrida, os alunos permaneceriam em seus
Grupos A e B e freqüentariam a escola pessoalmente nos mesmos dias da Fase 1. Eles
também trabalhariam em casa nos mesmos dias. A diferença é que, nos dias em que
frequentam pessoalmente, eles ficam um dia inteiro na escola e almoçam na escola. Eles
freqüentavam duas aulas antes do almoço e duas depois do almoço. As aulas alternavam a
cada semana para garantir horas educacionais iguais para aulas presenciais e remotas.

Fase 2: Reabrir Horários dos Alunos
Grupo de Alunos A
Período

Segunda-feira

terça

1

Aprendizagem Pessoal
Primeiro Período Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)

2

Aprendizado presencial
Segundo período
acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)

Quarta-feira

Controlo
remoto
Independente
Trabalhos

Quinta-feira

Sexta-feira

Aprendizagem remota
Primeiro Período Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)
Aprendizagem remota
Segundo Período Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)
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3

ALMOÇO

PAUSA

4

Aprendizagem Pessoal
Terceiro Período
Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)

Aprendizagem remota
Terceiro Período Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)

5

Quarto período de
aprendizado presencial
(Períodos alternados
semanalmente)

Aprendizagem remota
Quarto Período Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)

Grupo de Alunos B
Período

Segunda-feira

terça

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

1

Aprendizagem remota
Primeiro Período Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)

Aprendizagem Pessoal
Primeiro Período Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)

2

Aprendizagem remota
Segundo Período
Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)

Controlo
remoto

Aprendizado presencial Segundo
período acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)

3

PAUSA

Independente

ALMOÇO

4

Aprendizagem remota
Terceiro Período Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)

5

Aprendizagem remota
Quarto Período Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)

Trabalhos

Aprendizagem Pessoal Terceiro
Período Acadêmico
(Períodos alternados
semanalmente)
Quarto período
de aprendizado presencial
(Períodos alternados
semanalmente)

MHS: OPÇÃO REMOTA PARA FAMÍLIAS
Os alunos que selecionarem aprendizado remoto se envolverão no Maynard Remote Learning
Pathway.
Os alunos que selecionarem a experiência de aprendizado remoto participarão de instruções
remotas durante todo o dia escolar. Esta instrução será fornecida por educadores
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profissionais. Os alunos remotos podem esperar conexões diárias com o professor em sala de
aula para obter instruções sobre o conteúdo, avaliação e desenvolvimento de habilidades e
suporte emocional. Durante a instrução diária, os professores facilitarão as atividades de
aprendizado, que podem ser síncronas ou assíncronas, conforme determinado pelo distrito e
pelas necessidades da série / área de conteúdo.
Os alunos das séries nove a doze seguirão uma programação diária durante o horário escolar
definido . Provavelmente será diferente do cronograma fornecido na primavera. Um
cronograma atualizado pode ser fornecido para cada aluno no outono. Espera-se que os alunos
participem do Google Classroom para cada curso diariamente e os professores se conectarão
aos alunos diariamente. Essas conexões diárias serão a forma como a frequência do aluno é
registrada. Os alunos enviarão o trabalho para o professor em sala de aula regularmente e
receberão feedback contínuo. O trabalho será enviado através do portal on-line determinado
pelo distrito. Os alunos também receberão boletins semelhantes aos de seus colegas. A nota /
avaliação nesse boletim será baseada na amplitude do trabalho ao longo do período.
Os alunos e as famílias que selecionarem o Caminho da Educação Remota de Maynard serão
solicitados a permanecer nesse programa até o final do ano ou em momentos em que os
requisitos de segurança da COVID-19 forem removidos do distrito. O distrito reavaliará a
programação em outubro e janeiro.
O distrito está comprometido em atender às necessidades da nossa comunidade. Se um aluno
ou situação familiar mudar, solicitamos que a família entre em contato com o diretor de
Currículo, Instrução e Avaliação para discutir mudanças no programa.

Avaliação
Espera-se que os alunos remotos concluam e enviem todo o trabalho designado por seus
cursos para feedback e avaliação e receberão o mesmo boletim com notas que os alunos
presenciais.

Recursos do Google Classroom
A Remote Academy utilizará o Google Classroom como um espaço em que os professores
podem postar anúncios e tarefas, incluindo vídeos e lições, além de um local onde professores
e alunos podem se comunicar e onde os alunos podem se conectar facilmente a outros on-line
recursos curriculares utilizados pelos professores em sala de aula.

MHS: REMOTO DE LARGO DISTRITO
No caso de escolas fechadas devido ao COVID, o distrito fará a transição para um modelo
totalmente remoto. Nesse caso, os professores continuarão a seguir seus horários diários com
as aulas atribuídas, com uma combinação de oportunidades de aprendizado síncronas e
assíncronas. Eles usarão o Google Classroom para se comunicar com alunos e famílias,
publicar lições e tarefas e avaliar o trabalho dos alunos. A expectativa é que os alunos
participem do aprendizado durante o horário escolar, compreendendo a necessidade de limitar
o tempo de exibição e incluir movimentos e pausas.
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Oportunidades síncronas v. Assíncronas
Haverá uma mistura de ensino síncrono e assíncrono. O Google Classroom será a central de
comando para todos os alunos do Pré-12 a 12 anos e será o local em que estudantes e
famílias poderão acessar anúncios e tarefas. As aulas assíncronas serão provenientes de uma
variedade de programas curriculares on-line de alta qualidade, incluindo, em alguns casos,
vídeos criados por professores. Os horários serão fornecidos pelo distrito e os horários serão
incorporados ao horário para garantir que os alunos tenham oportunidades de acessar e
envolver os professores (no horário comercial, por exemplo) para esclarecer e discutir
aprendizado / lições assíncronas. Os estudantes que recebem serviços de educação especial
receberão esses serviços remotamente, conforme estabelecido pelo IEP atual.
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Recursos :
Centros de Controle e Prevenção de Doenças
Coronavírus
Ferramenta de tomada de decisão para decidir como voltar à escola
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts
COVID-19 Diretrizes e diretrizes de saúde pública Reabertura de Massachusetts
5 de junho de 2020
Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts
Orientação sobre suprimentos de segurança necessários para a reabertura de escolas
25 de junho de 2020
Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts
Orientação inicial para reabertura da escola de outono
9 de julho de 2020
Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts
Orientação sobre os Serviços de Educação Especial do outono de 2020
17 de julho de 2020
Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts
Protocolos para responder aos cenários COVID-19
22 de julho de 2020
Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts
Guia de Instalações e Operações para Reabertura de Queda
Orientação para Transporte de Reabertura de Queda
23 de julho de 2020
Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts
Orientação sobre os Serviços de Educação Especial do outono de 2020 editada em 23/7/20
24 de julho de 2020
Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts
Diretrizes de aprendizado remoto para o outono de 2020
Diretrizes para cursos que exigem considerações adicionais de segurança para o outono
de 2020
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