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23 de fevereiro de 2021 
 
Caros pais /: 
 
Na noite de segunda-feira, 22 de fevereiroencarregados de educação, o Comitê Escolar Carver votou no retorno                
dos alunos das séries K-2 a um modelo de aprendizagem presencial na segunda-feira, 15 de março e no retorno                   
dos alunos da 3ª série 5 para um modelo de aprendizagem totalmente presencial na segunda-feira, 29 de março.                  
Nesse modelo, os alunos frequentariam a escola pessoalmente por quatro dias; Segunda, terça, quinta e               
sexta-feira e tem aulas à distância de meio dia às quartas-feiras.  

 
O modelo totalmente presencial permitirá um mínimo de 3 pés de distância social e as carteiras em cada sala de                    
aula serão colocadas voltadas para a frente. Caso contrário, estaremos seguindo as mesmas estratégias de               
mitigação que seguimos ao longo do ano letivo, incluindo: 
 

 
O Departamento de Educação de Massachusetts atualizou suas orientações de transporte em 11 de fevereiro de                
2021. A orientação atualizada elimina as limitações de capacidade dos ônibus, contanto que os alunos estejam                
usando máscaras, sentados em assentos designados e as janelas estão abertas o tempo todo. A nova orientação                 
nos permitirá transportar todos os alunos para a escola em uma corrida de ônibus.  
 
Há algumas informações importantes que o distrito precisa coletar para finalizar os planos para a implementação                
de um modelo totalmente presencial em 15 de março para alunos do jardim de infância à 2ª série e 29 de março                      
para alunos do 3º ao 5º ano. Eles são os seguintes: 
Solicitação para trocar de aplicativo de modelos | Formulário de Solicitação de Transporte | Solicitação para                
manter o professor atual 

 
1. As Escolas Públicas Carver permitirão aos pais e famílias a opção de participar do ensino remoto                

somente se assim o desejarem. Também permitiremos que os alunos que atualmente estão             
totalmente remotos façam a transição para o aprendizado totalmente presencial. As famílias que             
pretendem que seus alunos mudem de modelo, seja para o aprendizado remoto ou do aprendizado               

 

● Uso universal de máscaras nas séries K-5 
● Lavagem e higiene das mãos 
● regulares Limpeza e desinfecção regulares    

prédio 
● Rastreamento de contato 

● Manutenção de 6 pés de distanciamento socia      
almoço 

● Seguindo as diretrizes de isolamento e quarent

● Exigindo que os alunos e funcionários fiquem      
casa quando estiverem doentes 

https://forms.gle/f6FqymjDbV2myRpU8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8TwqsvWRfExxUa0e1Ax7_afHknSCy83eLvSBJP5iu1dXbaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf45Xtv1kxSvSnR10Eo8eLCI3_albjMTxWE-7JZ4gy4oCU0Eg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf45Xtv1kxSvSnR10Eo8eLCI3_albjMTxWE-7JZ4gy4oCU0Eg/viewform?usp=sf_link


 

remoto para o aprendizado totalmente presencial, devem preencher um Pedido de Aplicação de             
Mudança de Modelos.  

 
2. A nova orientação de transporte DESE ainda incentiva as famílias a transportar seus alunos, se               

possível. Se você precisar de transporte para seu (s) aluno (s), o distrito o fornecerá. Para garantir                 
que alcancemos todas as famílias e atendamos às suas necessidades, todos são obrigados para              
preencher o Formulário de Solicitação de Transporte, mesmo se você estiver apoiando o distrito              
levando seu (s) aluno (s) para a escola. 

3. Como resultado da transição para um modelo totalmente presencial, alguns alunos terão que             
mudar de professor. Se você gostaria de fazer um pedido formal para não ter o professor do seu                  
aluno com base em circunstâncias extraordinárias, preencha o Solicitação de manutenção do            
formulário atual do professor. Os alunos que recebem atendimento de educação especial em             
turmas de inclusão permanecerão com as equipes de inclusão, não sendo necessário preencher o              
formulário para solicitar a permanência do seu aluno na turma de inclusão. Além disso, nenhuma               
mudança acontecerá em salas de aula substancialmente separadas. Observe que o distrito pode não              
ser capaz de atender a todas as solicitações. Se o professor do seu aluno for mudar, você será                  
notificado pela administração do Elementary até terça-feira, 9 de março.  

 
Todos os formulários acima podem ser preenchidos online. Você também pode imprimir e preencher todos os                
formulários e enviar por e-mail para RussellG@carver.org, pelo correio ou devolvê-los pessoalmente ao prédio do               
Escritório Central das Escolas Públicas Carver em 3 Carver Square Blvd. Versões impressas desses aplicativos               
podem ser encontradas em nosso site www.carver.orgletivo na guia do menu “Informações do ano2020-2021” e               
também estão disponíveis no saguão superior de nossos escritórios centrais. Todos os formulários que se aplicam                
a você e sua família devem ser preenchidos e devolvidos até o final do dia de quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021.                      
Ao fazer isso, você está apoiando o distrito em uma transição suave para o aprendizado totalmente presencial na                  
Escola Primária.  
 
Também precisaremos revisar nossos procedimentos de entrega e retirada no Ensino Fundamental com base no               
número de alunos que irão pegar o ônibus escolar. Forneceremos aos pais e à comunidade o procedimento                 
atualizado durante a semana de 8 de março, em preparação para os novos procedimentos, que começarão com a                  
transição para o aprendizado presencial na segunda-feira, 15 de março.  
 
Embora o Comitê Escolar tenha votado para retornar ao aprendizado presencial para todos os alunos do Ensino                 
Fundamental até 29 de março, a realidade é que podemos acabar fazendo a transição de volta para o modelo                   
híbrido ou para um modelo totalmente remoto em algum momento durante o restante do ano letivo, se a                  
situação permitir. Precisamos continuar a trabalhar juntos como uma comunidade escolar para melhor atender às               
necessidades educacionais de nossos alunos, ao mesmo tempo que tomamos decisões para proteger a saúde e a                 
segurança de todos os nossos funcionários e alunos.  
 
Obrigado por seu apoio contínuo. 

 
 
 
 

www.carver.org 
“Excelência Acadêmica Através da Melhoria Contínua” 

https://forms.gle/f6FqymjDbV2myRpU8
https://forms.gle/f6FqymjDbV2myRpU8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8TwqsvWRfExxUa0e1Ax7_afHknSCy83eLvSBJP5iu1dXbaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf45Xtv1kxSvSnR10Eo8eLCI3_albjMTxWE-7JZ4gy4oCU0Eg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf45Xtv1kxSvSnR10Eo8eLCI3_albjMTxWE-7JZ4gy4oCU0Eg/viewform?usp=sf_link
mailto:RussellG@carver.org
http://www.carver.org/


 

Scott E. Knief 
Superintendente 
 
 

www.carver.org 
“Excelência Acadêmica Através da Melhoria Contínua” 


