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4 de Outubro de 2020
Cara Comunidade da PSB,
Espero que vocês e as vossas famílias tenham desfrutado de um agradável fim-de-semana de
Outono. Escrevo-vos esta noite com algumas atualizações importantes relativas ao nosso
plano de reabertura RemotePlus. Existe muita informação nesta mensagem, por isso, por
favor, contactem o vosso líder e/ou supervisor escolar se tiverem alguma dúvida. Os líderes
do distrito também fornecerão esta informação em detalhe ao Comité Escolar da PSB na
Quinta-feira, 8 de Outubro às 6:00pm.
* *Esta informação aplica-se apenas aos alunos do RemotePlus do 1º ao 12º ano. As horas,
dias e modelos de aprendizagem da BEEP e da Remote Learning Academy (Academia de
Aprendizagem À Distância, RLA, na sua sigla em Inglês) permanecerão inalterados. Ver nota
abaixo sobre o Jardim-de-Infância.
Modelo Híbrido da PSB
O modelo híbrido da PSB foi adotado no 1º - 12º ano, distribuindo os alunos em duas coortes
e seguindo um horário rotativo de 2,5 dias presencialmente/2 dias à distância. Faremos o
nosso melhor para manter os irmãos na mesma coorte, independentemente do nível de
escolaridade. Os alunos deverão frequentar a escola durante um dia inteiro, exceto às
Quartas-feiras. As Quartas-feiras serão agora o nosso dia de dispensa antecipada (dispensa
às 24: 00h) e a Sexta-feira passará a um dia inteiro. Os alunos não almoçarão na escola às
Quartas-feiras.
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*Nota: À medida que continuamos a finalizar os horários, o horário do Jardim-de-Infância
poderá ter de ser alinhado com o resto dos níveis de escolaridade. Mais informações sobre
esta nota serão fornecidas assim que possível.
Datas de Início do Programa Híbrido
O distrito iniciará a transição para o modelo de aprendizagem híbrido nas datas abaixo
indicadas.
Anos

Data

1º - 2º Ano
9º Ano

20 de Outubro de
2020

3º - 8º Ano

26 de Outubro de
2020

10º - 12º Ano 9 de Novembro de
2020
** Nota: Todos os alunos do 1º - 8º ano farão a transição para os seus horários a 20 OUT, tal
como consta nos seus modelos híbridos. Isto significa que os alunos do 3º - 8º ano seguirão
os seus horários à distância na semana de 20 OUT antes de mudarem para os dias
presencias/dias do modelo híbrido a 26 OUT.
Tendas
As tendas começaram a chegar a locais escolares na semana passada. As escolas Baker,
Lincoln e Driscoll receberam as respetivas tendas. Outras escolas continuam a aguardar as
datas de entrega.
“Plus”
Os líderes escolares já proporcionaram oportunidades "plus" aos alunos e continuam a
trabalhar em horários consistentes para o "plus" avançar. A maioria das escolas
organizaram encontros onde os alunos se encontraram com os seus professores e
recolheram materiais. Outras escolas começaram a incluir atividades sociais envolventes,
tais como a leitura em voz alta nos seus tempos "plus". Estas oportunidades têm sido
excelentes tanto para os alunos como para os funcionários.
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Ao planearmos oportunidades "plus" mais consistentes e programadas, solicitamos a todas
as equipas escolares que continuem a aderir às orientações de saúde pública e que
assegurem a equidade no acesso aos alunos que se encontram fora do distrito e/ou que
utilizem o autocarro/ônibus para o transporte de e para a escolar.
Saúde e Segurança




Por favor, certifiquem-se de preencher o Formulário de Atestado de Saúde antes do
vosso filho começar a ingressar no edifício da escola. Perguntas sobre o formulário
ou outras preocupações de saúde e segurança, podem ser dirigidas ao enfermeiro da
escola do vosso f
Todas as escolas e salas de aula terão as devidas trocas de ar e melhoramentos de
ventilação quando os alunos estiverem prontos para regressarem aos edifícios
escolares no modelo híbrido.

Troca RLA/RemotePlus
Como descrito durante o planeamento, as famílias terão a oportunidade, no fim do primeiro
semestre, de fazer uma mudança no modelo de aprendizagem do seu filho. As famílias
receberão uma mensagem do distrito no dia 2 de Novembro de 2020 com mais
informações. Se decidirem mudar o modelo de aprendizagem do vosso filho, a sua
colocação terá início no dia 16 de Novembro.
Poderão continuar a encontrar atualizações sobre a reabertura no nosso site. Como sempre,
a saúde e a segurança da nossa comunidade tem estado na primeira linha quando tomamos
estas decisões e apreciamos a vossa paciência enquanto navegamos nestes tempos em
constante mudança. Aguardamos ansiosamente o regresso dos nossos alunos às escolas e
esperamos com expectativa pelas próximas semanas.
Obrigado,

Jim Marini
Superintendente Interino

3

