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Estimada Comunidade da Escola Normandin,  

 

Este aviso destina-se a delinear o plano de reabertura da Escola Intermédia Normandin a cinco dias de 

aprendizagem para os alunos das coortes B e C. Para facilitar o plano de transição, estou a fornecer um 

calendário que descreve os dias em que os alunos das diferentes coortes irão começar os dias adicionais. 

 
5 de Abril  

 

6º Ano 

Coortes B1 e B2 

 

7º Ano  

Coorte C1  

 

8º Ano 

Coorte C1 

 

Coorte A  

6 de Abril 

 

6º Ano 

B1 e B2 

 

7º Ano 

C1 e C2 

 

8º Ano 

Coorte C1 

 

Coorte A  

7 de Abril  

 

Horário de dia 

remoto completo 

para as coortes B, C 

e D 

 

A Coorte A estará 

no edifício. 

8 de Abril 

 

6º Ano 

B1 e B2 

 

7º Ano  

C1 e C2 

 

8º Ano 

C1 e C2 

 

Coorte A 

9 de Abril 

 

6º Ano 

B1 e B2 

 

7º Ano  

C1 e C2  

 

8º Ano 

C1 e C2 

 

Coorte A  

12 de Abril 12 

 

Coortes A, B e C  

13 de Abril  

 

Coortes A, B e C 

14 de Abril  

 

Coortes A, B e C 

15 de Abril 

 

Coortes A, B e C 

16 de Abril 

 

Coortes A, B e C 

19 de Abril  

Semana de Férias da 

Primavera 

    

26 de Abril 

 

Início da Notificação das 

Famílias da Coorte D  

 

    

 

 Os alunos estarão sentados a um mínimo de um metro de distância (3 pés) e serão obrigados a usar 

máscaras em todos os momentos. As pausas do uso de máscaras serão dirigidas pelo professor e baseadas no 

tamanho da sala de aula. 

 

 Em caso de uma sala de aula não conseguir acomodar todos os alunos em pessoa, um certo número de 

alunos irá mudar-se para um espaço de satélite supervisionado e participará na lição remotamente. 

Tentaremos alternar os alunos que estão nas coortes B e C, que vão para o local satélite (alternativo), se esta 

questão continuar por alguns dias. 

 

 Os horários dos alunos podem ter de ser modificados dentro do seu POD para equilibrar a inscrição 

dos alunos em cada turma para que possamos maximizar o número total de alunos que recebem ensino 

em pessoa cinco dias por semana. Faremos todo o possível para manter os horários atuais dos alunos, e em 

caso de mudança, de manter o aluno no mesmo POD. Por favor, note que é possível que o horário dos alunos 

possa incluir uma mudança de professores e nós notificaremos as famílias neste caso. 
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 Os professores continuarão a ensinar sincronizadamente os alunos na sala de aula e em casa. Pode haver 

alguma oportunidade para os professores terem tempo separado para os alunos que estão a ser ensinados de 

modo totalmente remoto, mas isso será baseado na inscrição. 

 

 É a expectativa de que todos os alunos das coortes B e C compareçam em pessoa durante cinco dias. Se 

um aluno não comparecer em pessoa durante um número consecutivo de dias sem contactar a escola com a 

razão da ausência, esse aluno será transferido para a coorte D, e terá de se candidatar à readmissão nas coortes 

B e C. Pedimos que as famílias de alunos das coortes B e C que não desejem que os seus alunos regressem à 

escola para aprender em pessoa os cinco dias, que contactem imediatamente a escola para que possamos fazer 

a mudança para a coorte D. 

 

 As famílias de alunos da coorte D precisam de contactar a escola no número principal, se quiserem que 

os seus alunos sejam colocados nas coortes B e C. Estes alunos não podem simplesmente regressar devido a 

restrições do horário e planeamento. Não começaremos a notificar as famílias na coorte D da data em que a 

criança pode voltar a aprender em pessoa até à semana de 29 de abril, e elas começarão depois desta data. Os 

alunos da coorte D que regressam à aprendizagem em pessoa podem ser colocados em locais de satélite 

devido a problemas de espaçamento na sala de aula.  

 

 Os alunos vão continuar a almoçar no Refeitório e no Ginásio da Escola. Estamos em processo de 

instalação de vidro acrílico adicional no refeitório no centro da mesa. 

 

 Continuaremos a ter horas de chegada e saída rotativas para evitar o congestionamento nessas alturas. 

Na entrada lateral da escola para os alunos que vêm a pé, as portas permanecerão abertas até às 8:00. Se a 

porta estiver fechada quando a família deixa um aluno na escola, o aluno deve entrar pela entrada principal. 

Vou realizar uma reunião de informação para as famílias às 5:00 da tarde na quarta-feira, 31 de 

março de 2021, através de um link Zoom que será publicado no Site da Escola e enviado às famílias 

através do Mensageiro Escolar para fornecer informações adicionais e perguntas para revisão. Gostaria 

de desenvolver um documento de informação para as famílias baseado nas perguntas ou preocupações que as 

famílias tenham sobre o plano de reabertura. Peço-lhe que enviem as suas perguntas ou preocupações 

diretamente para mim por email a: smcniff@newbedfordschools.org.  

 

Os nossos alunos, famílias e funcionários fizeram um trabalho incrível este ano durante estes tempos 

tão difíceis! Estamos entusiasmados com a oportunidade de aumentar a nossa capacidade de aprendizagem em 

pessoa e estamos empenhados em fazê-lo com base no mais recente aconselhamento governamental. 

Continuaremos a informar as famílias de quaisquer alterações a esse aconselhamento. 

        

 

Atenciosamente, 

 

       

Sean T. Woodard-McNiff 

Diretor Escolar 
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