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Como a escola garantirá que meu filho está seguro?  
Nós estamos muito animados para receber seus filhos de volta à escola! O bem-estar físico e emocional deles é a nossa prioridade. 
Todas as rotinas e  procedimentos  de segurança serão ensinados para os alunos para garantir que os alunos se sintem seguros e 
na escola. Nosso distrito fez todas as mudanças necessárias para atender a todas as diretrizes estabelecidas de saúde e 
segurança. Implementaremos todas as medidas necessárias para proteger nossos alunos, funcionários e famílias quando 
começarmos a voltar à escola. 
Meu filho terá que usar uma máscara? 
Por Diretrizes estaduais, todos os alunos e adultos serão obrigados a usar máscaras em todos os horários da escola. Os alunos 
também serão obrigados a usar máscaras enquanto andam de ônibus. Os alunos receberão pausas da máscara ao longo do dia 
(programadas e conforme necessário). Os pais devem fornecer máscaras para seus filhos e a escola terá máscaras para as 
crianças também. Os alunos com condições médicas devem fornecer a documentação necessária que nosso enfermeiro deve 
aprovar. 
Os alunos serão examinados para a temperatura ao entrar na escola? 
O CDC considera que é mais efetivo para examinar o seu filho/a diáriamente em casa. Os alunos ou funcionários que estão 
apresentando sintomas do COVID-19 devem permanecer em casa e avisar a escola o mais rápido possível. 
Como os alunos chegarão à escola? 
Ao chegar à escola, os alunos higienizarão as mãos e vão diretamente à sala de aula. Todos os alunos terão entrada um por um 
para minimizar o trânsito no corredor. Os alunos levarão coisas pessoais para a sala de aula e armazenarão em sua área pessoal 
que serão higienizados.  
  
ESTEJA PREPARADO para atrasos devido à entrada da escola – POR FAVOR, SEJA PACIENTE! 
A equipe designada ajudará com a entrada de um por um, higienização e verificação de máscaras na entrega, no ônibus, e nas 
entradas.  
O café da manhã Grab and Go será fornecido a cada criança no momento da entrada na escola que pode ser comida na sala de 
aula. 
Posso trazer meu filho para a escola no primeiro dia? 
Para garantir a segurança de todos os nossos alunos e funcionários, nenhum visitante será permitido no prédio. Haverá 
informações da escola do seu filho para conhecer o professor, seja fora para permitir o distanciamento social, ou virtualmente.  
Como será um dia de aula para meu filho? 
Os alunos do Pré-K-6 podem receber instruções para todas as disciplinas numa sala?. Café da manhã e almoço podem ser 
realizados na sala de aula. Pausas de máscaras serão incorporadas em sua agenda.  
  
Os alunos do Ensino Médio (7/8) podem permanecer na sala de aula para todas as aulas até que as rotinas de distanciamento 
social e segurança tenham sido dominados.  
  
Professores de arte, informática, biblioteca, música e educação física se apresentarão às salas de aula para prestar instrução na 
maioria das escolas.  

Ensino Médio (7/8)  podem almoçar no refeitório e terão assentos específicos que não podem ser alterados.  

Algumas aulas de especialistas podem ser realizadas fora (tempo permitindo)  
  
O High School estará operando sob um cronograma híbrido, mas o dia a dia olhará mais perto do "normal", com exceção de que 
talvez haja horários demorados para permitir o espaçamento adequado enquanto os alunos transitam por todo o prédio.  
  
O almoço é fornecido pela escola para todos os alunos. Os alunos podem trazer seu próprio almoço, mas não poderão 
compartilhar.  

Somos um distrito LIVRE de NOZES. Por favor, evite enviar qualquer produto de nozes. Se uma criança traz tais comida, eles serão 
solicitados a guardá-los para a segurança dos outros. 
 
Como são as salas de aula? 
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As salas de aula foram projetadas para garantir que os alunos se sintam seguros. As salas de aula só podem caber entre 14 e 18 
alunos (dependendo da sala). O distanciamento social adequado será mantido em sala de aula o tempo todo. Portanto, as mesas 
serão distanciadas umas das outras e todas as mesas em uso terão barreiras plásticas. Todos os recursos compartilháveis também 
foram removidos das salas. Os alunos precisarão ter seus próprios materiais escolar pessoais. Para uma lista de materiais, entre 
em contato com a escola do seu filho 
Quando meu filho terá acesso a banheiros e fonte de água? 
Não serão utilizados fonte de água no prédio. É aconselhado mandar seu filho com uma garrafa de água plástica para a escola 
todos os dias. Por favor, NÃO mande garrafas de vidro ou sucos ou chás gelados - SOMENTE ÁGUA! Os banheiros terão um 
horário de aula e os professores garantirão que os alunos estejam se distanciando socialmente e usando desinfetante para as 
mãos na entrada e saída do banheiro. Os alunos poderão usar o banheiro se tiverem um caso de emergência.  
Os alunos do ensino médio só usarão os banheiros independentemente tomando todas as precauções de saúde e segurança.  
O que acontece se meu filho não estiver se sentindo bem? 
Os alunos que não se sentirem bem terão acesso à enfermeira. Além disso, alunos mostrando sinais de  
O COVID-19 será examinado pela enfermeira da escola, isolada (dentro da escola), e os pais contatados para pegaro aluno, se 
necessário. Os professores receberão educação continuada sobre o reconhecimento de sinais de COVID-19.  
Meu filho terá recreio? 
Os alunos terão pelo menos um recreio por dia com supervisão dos funcionários para garantir que o distanciamento social seja 
mantido em todos os momentos. O recreio será realizado fora do tempo permitindo. Máscaras não precisam ser usadas lá fora. 
Não haverá objetos compartilháveis usados (bolas, cordas de salto, etc.)  
Como será a despedida da escola? 
Planos de despedida da escola ao fim do dia estão sendo planejados em cada escola. Vamos mandar mais informações em breve. 
O aluno só pode pegar ônibus para os seus indicados e não é permitido trocar. Os pais devem ligar para a escola se uma rota de 
ônibus precisar ser alterada devido à mudança de endereço.  
Os alunos compartilharão materiais? 
O compartilhamento de materiais não ocorrerá a menos que seja absolutamente necessário. Os materiais que forem 
compartilhados serão higienizados entre cada uso. 
Como manterá nossa escola limpa? 
A equipe de limpeza garantirá que todas as áreas que o pessoal toque sejam limpas com frequência durante todo o dia escolar 
(corrimãos, maçanetas, balcões, etc.) Cada sala de aula terá limpezas e desinfetantes amplos para garantir que todos tenham 
acesso a materiais antibacterianos a qualquer momento. 
Como posso mudar meu aluno de aprendizado presencial para aprendizagem à distância/em casa? 
Por favor, entre em contato com a escola do seu filho para fazer uma mudança. A mudança leva de 24 a 48 horas para entrar em 
vigor. Um resposta será dado quando a mudança for feita. 

 


