Escolas Públicas de Fall River

Folha de Informação Sobre o Retorno às Aulas
Destaques do Plano de Reabertura 2020-21 das FRPS
As medidas de saúde e segurança incluem:
Todos os funcionários e alunos do PK-12 são obrigados a usar máscaras (inclusive nos ônibus), a menos que uma
exceção documentada por médicos seja concedida. Pausas no uso de máscara serão programadas.
O distanciamento de dois metros será mantido em todos os momentos nas escolas. Isso inclui o espaçamento
entre os assentos das mesas, os assentos do refeitório, o espaçamento durante as transições dos corredores, etc.
O distanciamento de um metro será mantido nos ônibus.
As escolas serão limpas e higienizadas diariamente, incluindo todos os pontos de contato (por exemplo,
maçanetas, corrimãos, torneiras, etc.). A limpeza profunda será realizada na quarta e sexta-feira de cada semana.
Os ônibus serão higienizados entre as corridas.
Estações de higienização das mãos serão instaladas em todas as salas de aula e em outros locais em cada prédio.
As escolas desenvolverão rotinas para alunos e funcionários.
Modelos de Aprendizagem:
As Escolas Públicas de Fall River reabrirão em setembro oferecendo aos alunos duas opções de aprendizagem - híbrida ou
totalmente remota. Os alunos (por procuração dos pais) optarão por um desses dois modelos e serão atribuídos a uma das
quatro unidades.

Unidade A
híbrido

Os alunos assistirão às aulas presenciais na segunda, terça, quinta e sexta-feira, e participarão das aulas
à distância na quarta-feira. A frequência será tomada diariamente e as notas serão aferidas. Os alunos
elegíveis incluem aqueles que atualmente participam de uma programação substancialmente separada
(por exemplo, Autism Spectrum, Community Based, Language Based and Social Emotional Classrooms)
ou em salas de aula para alunos de inglês básico.

Unidade B
totalmente
remoto

Os alunos participarão do ensino à distância de segunda a sexta-feira, sem aulas presenciais. Espera-se
que os alunos sigam uma programação diária, participem de atividades instrucionais síncronas /
transmissão ao vivo e concluam as tarefas diárias de maneira semelhante a um dia escolar típico. A
frequência será tomada diariamente e as notas serão obtidas. Os pedidos de transferência deste modelo
remoto para o modelo híbrido não serão atendidos até meados do ano, em 1º de fevereiro de 2021.

Unidade C
híbrido

Unidade D
hiíbrido

Os alunos participam de semanas alternadas de aprendizado presencial e remoto. Na semana 1, os
alunos terão aulas presenciais às segundas, terças, quintas e sextas-feiras; Quarta-feira oferecerá
oportunidades de aprendizado remoto, incluindo aulas síncronas/ao vivo. Na semana 2, os alunos
participarão de atividades de aprendizagem remota de segunda a sexta-feira. A frequência será tomada
diariamente as notas serão aferidas.
Os alunos participam de semanas alternadas de aprendizado presencial e remoto. Na semana 1, os
alunos participarão de atividades de aprendizado remoto de segunda a sexta-feira. Na 2ª semana, os
alunos terão aulas presenciais às segundas, terças, quintas e sextas-feiras; Quarta-feira oferecerá
oportunidades de aprendizado remoto, incluindo aulas síncronas / livestream. A frequência será tomada
diariamente e as notas serão aferidas.

O que esperar:
● Na quinta-feira, 13 de agosto, as FRPS abriram um Portal de Compromisso Return2Learn (Volta às aulas) na página do
distrito. Até 23 de agosto, todos os pais/responsáveis são obrigados a preencher um formulário de
compromisso para cada aluno matriculado nas FRPS.

●

As famílias serão notificadas sobre as designações de unidades a partir de 28 de agosto.

●

O primeiro dia de aula para todos os alunos é quarta-feira, 16 de setembro. Este é um dia totalmente remoto para todos
os alunos.

●

Nos dias 17 e 18 de setembro (Semana 1), todos os alunos da Unidade A e Unidade C participarão do aprendizado
presencial, e todos os alunos da Unidade B e da Unidade D participarão do aprendizado remoto. Na semana de 21 de
setembro (Semana 2), os alunos da Unidade A e da Unidade D participarão do aprendizado presencial (4 dias), e os
alunos da Unidade B e da Unidade C participarão do aprendizado remoto durante toda a semana.

●

Os alunos que optarem pelo modelo híbrido podem solicitar a transferência para o modelo remoto a qualquer momento,
e a transição será feita em tempo hábil. Os pedidos de transferência do modelo remoto para o híbrido não serão
atendidos até meados do ano.

