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Prezados colegas e famílias,
Existem várias atualizações sobre nosso progresso neste ano letivo, formas de aprendizagem, testes e recomendações de
viagens durante as férias de abril. Reserve alguns minutos para ler essas informações com atenção. Observe que
continuamos a seguir as orientações do CDC, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho de Saúde de Revere e do
DESE em todos os aspectos do aprendizado. Embora estejamos fazendo a transição para o aprendizado presencial em
tempo integral, ainda não voltamos ao normal, o que afeta duração e muitos outros aspectos do dia escolar.
Retorno do aprendizado presencial em tempo integral para as séries EC - 8:
Começando em 3 de maio para alunos do EC até 5º ano e, começando em 10 de maio para alunos do 6º ao 8º anos,
faremos a transição para o aprendizado presencial em tempo integral. Os pais ainda terão a opção de manter os alunos
totalmente remotos. A aprendizagem presencial em tempo integral terá um dia escolar mais longo do que o dia escolar
híbrido e todos os alunos poderão frequentar a escola pessoalmente todos os dias letivos, em vez de semanas alternadas.





Estudantes da Primeira Infância Integrada (meio período)
o Sessão Matutina: Os alunos começarão às 8h05, farão um lanche durante a sessão, e serão
dispensados às 10h35.
o Sessão Vespertina: Os alunos começarão às 11h35, farão um lanche durante a sessão, e serão
dispensados às 14h05.
(K – 5 º ano) Alunos do Fundamental começarão às 8h25 com café da manhã, o almoço será servido durante
o dia e os alunos serão dispensados às 14h15.
(6º - 8º ano) Middle school students começarão às 7h35 com café da manhã, o almoço será servido durante o
dia e os alunos serão dispensados às 13h50.
Totalmente presencial:
 As carteiras dos alunos em algumas classes estarão a menos de 6 pés de distância. Elas estarão
pelo menos 3 pés de distância.
 Os alunos ficarão a 6 pés de distância enquanto comem.
 Os alunos irão à escola todos os dias, em vez de semanas alternadas.
Aprendizado totalmente remoto:
 No nível fundamental, o aprendizado remoto será muito semelhante ou igual ao aprendizado
remoto que acontece agora. Quaisquer ajustes serão comunicados aos pais pelo professor ou
diretor
 No nível do middle school, os alunos farão login em cada período de aula todos os dias, em vez
de aulas alternadas em semanas e dias diferentes.

Não há informações sobre mudança nos modos do HS neste momento. Se o comissário Riley atualizar essa posição,
acompanharemos com informações sobre essa transição o mais rápido possível. Atualmente, a equipe de administração
do high school está procurando identificar locais onde os alunos possam assistir ao aprendizado presencial nas duas
semanas. Eles entrarão em contato diretamente com os pais e alunos para os quais esta é uma opção.
Para obter informações atualizadas sobre o novo Coronavirus 2019, visite o site DPH COVID-19 em
www.mass.gov/2019coronavirus Ou o site do CDC em www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

SOMENTE para famílias das escolas Fundamentais & Middle: Para nos ajudar a planejar a escolaridade de seu
filho até o final do ano, preencha a breve pesquisa (2 minutos) no link abaixo. A pesquisa ficará aberta até sexta-feira,
16 de abril, meio-dia.

https://tinyurl.com/RPSFullReturnEN
Testagem agrupada:
Estamos muito satisfeitos com o progresso após a nossa primeira semana de testes de Covid agrupados com mais de
1.000 participantes. Nossos testes agrupados nos permitiram identificar três membros assintomáticos de nossa
comunidade escolar e deixá-los saber como cuidar de si mesmos em casa, mantendo todos os outros seguros na escola.
Se você ainda não cadastrou seu filho, pode fazê-lo neste link:

https://tinyurl.com/RPSPooledTestingStudents
Também queríamos fornecer um link para nosso painel de dados, que é atualizado diariamente e descreve o número de
alunos positivos e casos de adultos por escola. Você pode encontrá-lo na página Pandemic Plans & Resources, em
nosso site ou neste link:

https://tinyurl.com/RPSCovid19Dashboard
Orientação para viagem:
Estamos cientes de que algumas famílias podem estar viajando para fora do estado nas próximas férias de abril. Em
termos de alunos retornando ao ensino presencial, continuaremos a seguir a Orientação de Viagem de Massachusetts.
Esta orientação afirma que os viajantes são aconselhados a obter um resultado negativo no teste de COVID-19 de um
teste administrado não mais de 72 horas antes da volta a Massachusetts. Os viajantes também podem fazer o teste ao
retornar a Massachusetts. Para aqueles que optam por não fazer o teste, os viajantes são aconselhados a ficar em
quarentena por 10 dias após a chegada.
Para fornecer suporte para o teste, as Escolas Públicas de Revere conduzirão testes agrupados durante o horário escolar
na manhã de segunda-feira, 26 de abril. Além de nosso programa de teste agrupado, ofereceremos testes por meio da
Van de teste móvel da MGH nas datas e locais listados abaixo:


28 de abril
o Beachmont School
 15 Everard St.
 13h — 16h



29 de abril
o A.C. Whelan / Susan B. Anthony Middle School (West Revere)
 107 Newhall St.
 13h — 16h
Programas de Verão:
Os diretores estão em processo de planejamento dos programas de verão abrangentes, que incluam trabalhos acadêmicos
e alguns projetos externos, focados na aprendizagem social e emocional. Prevemos ter uma série de oportunidades para
a programação escolar de verão em nosso distrito. Esteja atento, pois mais informações virão do diretor de seu estuadnte
nas semanas seguintes a este aviso.
Fique bem,
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