
Plano para a 
reabertura da DRCS Julho de 2020
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da ● Feedback da família

● Diretrizes locais e estaduais

● Revisão do Plano A 

● Revisão do Plano B 

● Protocolos de distanciamento social, limpeza e 

saúde

● Próximas etapas
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Normas

Esteja presente

Registre suas perguntas para uma pesquisa de 
acompanhamento

Seja gentil

*Tudo sujeito a mudanças



Metas e prioridades da reabertura

Antirracismo

3. SEL, cultura, 
desenvolvimento emocional

1. Segurança, saúde e bem-
estar

2. Serviços sociais e família
como um todo

4. Educação para todos os
alunos

Comunicação

5. Suporte aos professores
para a educação dos alunos



Feedback dos pais

1. Medicamente vulneráveis trabalhem de casa.
2. As pessoas com receio trabalhem de casa.
3. Os funcionários usem máscaras de proteção
4. Os alunos usem máscaras de proteção
5. Limitar visitantes
6. Verificações de temperatura/saúde
7. Limitar a circulação de alunos
8. Permanecer fechadas até “maior progresso”
9. Fazer todo o possível para reabrir.
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Feedback dos pais

1. Preocupação com a socialização dos alunos
2. Preocupação com o impacto na educação dos alunos e na

preparação para a série seguinte.
3. Preocupação com o bem-estar emocional dos alunos.
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Feedback dos pais
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s • Abordar lacunas do aprendizado e perda de aprendizado conhecida
para todos os alunos e, especialmente, em populações de risco

• Prover uma educação adequada e gratuita (sigla em inglês, FAPE) para
todos os alunos do programa de educação especial (SPED)

• Algum ensino presencial obrigatório

• Uso obrigatório de máscaras de proteção
• 180 dias de aulas/900 horas de ensino obrigatórias
• Qualquer ensino online que conte para o cálculo dos requisitos de 

dias/horas deve ser avaliado e a frequência deve ser monitorada

• Medidas para o distanciamento social e para minimizar a transição
devem ser implementadas

• Medidas para o monitoramento da saúde devem ser implementadas

• Protocolos adicionais de limpeza devem ser implementados



Na Deep Roots
Mudanças propostas no calendário do ano escolar de 20-21 
Mudança Justificativa
Primeiro dia de 
escola após o Labor 
Day (dia do trabalho)
• 180 x 185 dias

• Mais tempo para planejar o distanciamento social.  
• Mais tempo para estabelecer as coortes verde/cinza, 

preparar dispositivos 1:1, preparar as famílias para as
plataformas/implementação do ensino remoto

Dias de 
desenvolvimento
profissional
alterados

• Aumentar a igualdade no impacto de dias fora das 
dependências para as coortes verde/cinza

Dias de neve online 
em vez de “dias de 
folga”

• Cumprir os requisitos de 180 dias de ensino sem
acrescentar dias ao ano escolar

Meio período
durante a primeira
semana de outubro

• Abordar preocupações sobre as máscaras de proteção no 
calor

• Aumento gradual 



Entrada / Saída

Esse ano estaremos implementando entrada e saída
escalonadas, permitindo o distanciamento social. 

- As famílias devem esperar que a entrada e a saída
demorem mais para que se ajustem às diretrizes de 
segurança

As aulas começarão às 8h30. 

A saída do meio período ocorrerá às 12h30. Nesse
momento, a saída do dia integral ocorrerá às 16h15. 
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Plano nº 1

Abertura híbrida:

Combinação de ensino
presencial e remoto

Plano nº 2

Totalmente remoto:

Ensino totalmente online
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Plano 1 : Modelo híbrido

● Alunos divididos em duas coortes (verde e 
cinza) para permitir o distanciamento
social

● Ensino presencial (2as, 3as, 5as e 6as). Cada
aluno atende 2 dias de aulas presenciais/3 
dias de ensino remoto

● Alunos do ensino remoto recebem uma
combinação de enriquecimento, revisão, 
ensino ao vivo e pré-gravado



Na Deep Roots
Plano 1: Plano proposto de reabertura híbrida em
meio período

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

manhã Alunos da coorte
verde - presencial Todos os

alunos -
remoto

Limpeza
profunda na

escola

Alunos da coorte 
cinza - presencial

tarde Alunos da coorte
verde - remoto

Alunos da coorte 
cinza - remoto

dia
inteiro

Alunos da coorte
cinza - remoto

Alunos da coorte
verde - remoto

Alunos de alto risco na coorte remota todos os dias

Apoio aos alunos em tempo integral – presencial 2ª/3ª/5ª/6ª 



Na Deep Roots
Plano 1: Plano proposto de reabertura híbrida em
período integral

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Dia
inteiro

Alunos da coorte verde 
– presencial

Todos os 
alunos -
remoto

Limpeza
profunda na 

escola

Alunos da coorte cinza 
- presencial

Alunos da coorte cinza -
remoto

Alunos da coorte verde 
- remoto

Alunos de alto risco na coorte remota todos os dias
Apoio aos alunos em tempo integral – presencial 2ª/3ª/5ª/6ª 
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● Aumento dos minutos de ensino ao vivo, 
monitoramento da frequência e avaliação

● Tecnologia 1:1 
● Enviar apostilas, etc. para casa para ajudar o 

ensino remoto
● Reuniões de classe programadas regularmente
● Apoio aos alunos em tempo integral – ensino

totalmente ao vivo
K-2
● Coorte pequena de aproximadamente 15 alunos

por professor. Professor responsável por ensinar
todas as matérias.

3-6
● Professores permanecem departamentalizados

ensinando seus respectivos conteúdos a todos
os alunos. Professores trabalham com 15 a 20 
alunos em caráter consultivo. 
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Sobre ambos os planos
● Maior uso de tecnologia no ensino presencial e remoto → Transição

para 1:1
● Programação para criar o máximo de consistência possível (a fim de 

mitigar transições entre planos, conforme necessário)
● Maior responsabilidade quanto à frequência e avaliação

K-2
● Coorte pequena de aproximadamente 15 alunos.  Ensinando todas as 

matérias.

3-6
● Ensino departamentalizado das matérias a todos os alunos. 

Trabalhando com 15 a 20 alunos em caráter consultivo.



Na Deep Roots
Distanciamento social 

Distanciamento social

01
Cada classe dividida em 2 

coortes (cinza/verde)

02
M

udanças
na

entrada/saída, inclusive 

horário
escalonado

04

Circulação
lim

itada
de 

funcionários

Reentrada
proibida

após
saída

05

Entra
da restrit

a de 

pais/convidados

Eventos escolares online

03

Mínima circulação de alunos e contato
limitado entre grupos de alunos



Na Deep Roots
Práticas/monitoramento da saúde
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Na Deep Roots
Protocolos de limpeza

Limpeza à tarde em
dias de meio períodoCompartilhamento restrito de 

material e de suprimentos
vindos de casa

Limpeza às 4as feiras
entre coortesIntervalos para a total 

higienização das classes

Limpeza mais frequente em
áreas de tráfego intenso

Protocolos
de limpeza
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● Pesquisa por vir que informará a criação de nossas coortes

menores
● Cramer’s está aberta em novo endereço para a compra de 

uniformes
○ Alunos em uniformes para o ensino presencial e remoto 

● As listas do material escolar estarão disponíveis online, assim
que finalizadas

● O calendário anual atualizado estará disponível online, assim
que finalizado

● Learning Launch Days estão sendo programados para a 
primeira semana de setembro

● Siga-nos nas redes sociais para obter as informações mais
atualizadas! 


