23 de outubro de 2020
Prezados funcionários, famílias e cuidadores do Brookline,
Estou escrevendo esta tarde com uma importante mudança de programação que afetará todos os alunos
híbridos (ou aqueles configurados para entrar no híbrido) nas séries 1-8 começando na semana de 2

de novembro de 2020 e nas séries 9-12 começando na semana de 26 de outubro , 2020 . A Equipe
de Liderança, os Diretores das Escolas e o Comitê Escolar de Brookline decidiram fazer da quarta-feira
um dia completamente remoto para todos os alunos no modelo de aprendizagem híbrido.
Cronograma semanal do modelo híbrido, séries 1-12 (revisado em 23/10/20)
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Essa programação entra em vigor em 26 de outubro para alunos da 9ª à 12ª série e em 2 de novembro para
alunos da 1ª à 8ª série.

A quarta-feira continuará sendo um dia abreviado (dispensa antecipada), mas os alunos de 1ª a 12ª séries
matriculados no modelo híbrido participarão de suas aulas remotamente. Aprendemos muito nos últimos
quatro dias após a transição para o modelo híbrido e acreditamos que essa mudança no cronograma é o
que há de melhor para nossos educadores, nossos alunos e nossa equipe.
Por que a transição?
Relacionamentos e construção de comunidade
● Os alunos da 1ª à 12ª séries começaram o ano juntos, embora remotamente, e agora estão
divididos devido à programação híbrida. Uma quarta-feira remota permite que os alunos se
reconectem com seus colegas e tenham uma experiência de aula inteira novamente.
○ Os alunos receberão aprendizado síncrono ao vivo semelhante ao que
experimentaram nas primeiras quatro semanas de RemotePlus.
● Os alunos terão mais tempo ao vivo com o (s) professor (es) ao longo da semana, porque
todos os alunos terão dois dias inteiros presenciais e meio dia inteiro remoto a cada semana.
Isso permite mais tempo para fortalecer as relações entre professores e alunos que
acreditamos ser um fator necessário para o sucesso do aluno.
Planejamento de instrução e currículo
● Os alunos receberão um dia robusto de aprendizagem síncrona na quarta-feira em suas áreas
de conteúdo, reduzindo a quantidade de tempo assíncrono que eles têm atualmente durante a
semana escolar .
● Os professores podem planejar de forma mais coerente, agora que os alunos estão recebendo a
mesma quantidade de pontos de contato por semana.
○ Os alunos da Coorte A e B estarão mais alinhados uns com os outros, pois terão o
mesmo tempo com seus professores a cada semana. A quarta-feira remota pode
servir como um registro de grupo completo para equívocos ou mal-entendidos
relacionados ao aprendizado.
● Professores e especialistas (matemática, alfabetização, educadores especiais) podem facilitar a
instrução / intervenção em pequenos grupos de várias classes com necessidades
semelhantes. A remota quarta-feira alivia a preocupação de cruzar coortes, pois esses
pequenos grupos podem se encontrar remotamente.
● Garante colaboração e tempo de preparação para professores que é mais eficiente e menos
tenso do que atualmente programado no modelo híbrido.

Limpeza e higienização
● Tempo adicional para uma limpeza e higienização mais completas dos edifícios entre coortes
○ Tempo adicional para a limpeza adequada de materiais compartilhados, como papel,
fabricantes, livros da biblioteca, manipuladores matemáticos, etc.
● À medida que mais alunos entram no prédio no modelo híbrido, um dia de limpeza na
quarta-feira permite que o prédio respire e provavelmente aumenta o tempo que podemos
permanecer abertos neste modelo.
Reiterar:
● Quarta-feira será um dia totalmente remoto para os alunos do modelo híbrido nas séries 9-12
começando na quarta-feira, 28 de outubro de 2020.

● Quarta-feira será um dia totalmente remoto para os alunos do modelo híbrido da 1ª à 8ª série,
começando na quarta-feira, 4 de novembro de 2020.

● Quarta-feira continuará sendo um dia de dispensa antecipada
● Os horários da Remote Learning Academy não serão alterados.
● Os horários do jardim de infância não serão alterados. Os alunos do jardim de infância
matriculados pessoalmente irão comparecer pessoalmente 5 dias por semana.
● Alunos em Primeiro a Retornar que permanecerão presenciais 5 dias por semana foram
notificados. Todos os outros alunos do Primeiro a Retornar mudaram para a programação
híbrida.
Sabemos que esta é uma transição rápida para algumas famílias, funcionários e cuidadores e agradecemos
sua flexibilidade enquanto continuamos a atualizar nossos planos com base em informações recentes,
experiências vividas e no que acreditamos ser do melhor interesse de nossa comunidade. Os líderes
escolares e professores serão capazes de fornecer mais detalhes sobre a programação de quarta-feira
específica para seu (s) filho (s) na próxima semana.
Atenciosamente,

V. James Marini
Superintendente Interino

