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Uma Mensagem do Superintendente de Escolas
Bem-vindos de volta escolas públicas de Bridgeport,
Devido aos esforços positivos de contenção em Connecticut, o governador Lamont anunciou um plano para reabrir
escolas no outono. A reabertura das escolas presenciais pode ser alcançada com sucesso com base nos dados de
saúde atuais. Connecticut determinou que é apropriado planejar uma abordagem consistente para o cronograma
escolar, mas estaremos preparados para modificar os planos conforme necessário. Maximizar o tempo de instrução
presencial após o atual período de interrupção é fundamental para o bem-estar acadêmico e emocional de nossos
alunos. É importante mencionar que as escolas não serão como as conhecemos há um período de tempo, mas a
educação e o bem-estar de nossos alunos não mudaram. O BPS estará preparado para modificar nosso modelo de
reabertura para apoiar uma reabertura parcial se os dados de saúde pública mudarem.
O BPS está empenhado em garantir a saúde e a segurança de nossos alunos e funcionários enquanto planejamos
nosso retorno aos prédios escolares. Tomaremos fortes estratégias de mitigação para reabrir nossas escolas de
forma segura e responsável. Examinamos nossas instalações escolares e fizemos 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.
Como as escolas públicas de Bridgeport planejam reabrir, as considerações são fundamentadas nos
seguintes princípios orientadores:
1. Salvaguarda da saúde e segurança dos alunos e funcionários.
2. Permitindo a todos os alunos a oportunidade de retornar às salas de aula em tempo integral a partir do outono.
3. Monitorar as populações escolares e fazer quaisquer ajustes necessários ao nosso cronograma se os dados de
saúde pública mudarem.
4. Enfatizando a equidade, o acesso e o apoio aos nossos alunos e à comunidade à medida que emergimos de uma
interrupção significativa na educação de nossos alunos.
5. Fomentar uma forte comunicação com todas as nossas famílias, educadores e funcionários., and staff.
6. Tomar decisões sobre a reabertura considerando todos os desafios para a segurança física e o bem-estar
socioemocional de nossos alunos quando eles não estão na escola.
Eu entendo que há muita ansiedade em torno da reabertura segura das escolas no outono. Pode parecer uma tarefa
assustadora neste momento, mas estou confiante de que o BPS estará preparado para receber nossos alunos,
famílias e funcionários de volta a um ambiente de aprendizagem seguro e positivo. As escolas certamente serão
diferentes do que eram antes de 12 de março de 2020, quando fechamos para o restante do ano letivo. Convocamos
uma Força Tarefa de Reabertura de Outono para desenvolver um plano que fornecerá a todos os alunos um
programa instrutivo significativo e emocional social. A Força-Tarefa de Reabertura de Outono foi pensativa e
deliberada em seu planejamento sabendo que temos uma enorme responsabilidade de garantir a saúde e a
segurança de mais de 24.000 alunos e funcionários. Estou confiante de que alcançamos nosso objetivo com nosso
plano "Bem-vindo de Volta Bridgeport".

Michael J. Testani

Superintendente de Escolas
Escolas Públicas de Bridgeport
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Reabertura de Nossas Escolas – Outono de 2020

No planejamento para a reabertura das Escolas Públicas de Bridgeport, tem sido essencial vislumbrar o
ambiente mais seguro e a instrução de melhor qualidade para a comunidade escolar. Com base nas
diretrizes fornecidas aos distritos escolares do Departamento de Educação do Estado de Connecticut e
do Estado de Connecticut, as Escolas Públicas de Bridgeport estão atualmente planejando uma
reabertura "completa, segura e apropriada" de nossas escolas no outono de 2020..
Uma reabertura "completa" refere-se ao desejo de que todos os alunos e todos os funcionários retornem no
outono para um tradicional dia inteiro de aula com todas as modificações necessárias dada a pandemia.
Uma reabertura "segura" refere-se à adesão às expectativas e diretrizes do Estado de Connecticut, do CDC, das
autoridades locais de saúde e de outras fontes que estarão em vigor para garantir que os ambientes das escolas
apoiem a aprendizagem durante este período de COVID-19.
Uma reabertura "apropriada" refere-se a altos padrões deensino e aprendizagem, juntamente com o apoio
social e emocional que deverá estar em vigor para todas as escolas e todos os alunos.
Uma crença central na reabertura de nossas escolas é que as crianças de Bridgeport precisam estar conectadaspessoalmente mais uma vez aos acadêmicos, atividades, artes e músicade nossas escolas , eatletismo liderado
pessoalmente por seus professores e treinadores. À medida que nossas escolas reabrem no outono, o plano é
entrar em fase em todos os aspectos da vida escolar da maneira mais segura e apropriada.
Para reabrir, o Superintendente de Escolas e o Conselho de Educação de Bridgeport incumbiram a Força-Tarefa
de Reabertura de Outono de 2020 com a indesecção de rever todas as diretrizes de reabertura do Estado de
Connecticut e desenvolver expectativas para que as escolas ajudem cada escola em seus esforços para planejar
o outono de 2020. Este documento "Welcome Back Bridgeport" está disponível para toda a Comunidade
bridgeport, incluindo funcionários, pais e membros da comunidade.
Como as Escolas Públicas de Bridgeport valorizam as contribuições e sugestões de pais, famílias e alunos no
processo de tomada de decisão, aforça-tarefa fall reopening de 2020 continuará a desempenhar um papel
ativo no processo de reabertura, a fim de construir confiança e credibilidade para os planos que serão
implementados. Pais e membros da comunidade são convidados a dar feedback regular e sugestões sobre o
plano de reabertura e fase na vida escolar.
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Prioridades das escolas públicas de Bridgeport
As Escolas Públicas de Bridgeport e a Força-Tarefa de Reopening de 2020identificaram áreas prioritárias que
devem estar em vigor para reabrir, incluindo: (1) a segurança dos alunos e funcionários; (2) o desenvolvimento de
oportunidades educacionais adequadas; (3) a conscientização do bem-estar social e emocional dos alunos,
famílias e funcionários; e (4) a expectativa de que todas as crianças cresçam e alcancem até junho de 2021.

Segurança de Alunos e Funcionários
Nossas escolas estarão preparadas para reforçar práticas saudáveis entre nossos
funcionários e alunos, tomar ações preventivas para prevenir a propagação de
todas as doenças respiratórias e se preparar para quaisquer casos potenciais ou
maior transmissão de COVID-19.

Desenvolvimento de Oportunidades Educacionais Adequadas
Nossas escolas reabrirão com cronogramas instrucionais e opções de modelos
flexíveis e baseadas nos níveis atuais de transmissão, entendendo que podemos
começar o ano letivo com um modelo, e à medida que novas informações se
tornam disponíveis sobre saúde e segurança, podem passar para diferentes
modelos.

Conscientização do Bem-Estar Social e Emocional
Nossas escolas reabrirão sabendo que a pandemia COVID-19 criou diferentes tipos
de experiências traumáticas e altos níveis de estresse para muitos de nossos
funcionários, alunos e famílias. A pandemia tem mostrado a importância do bemestar social/emocional para todos. Além disso, há um conjunto crescente de
pesquisas que comprovam que a aprendizagem socioemocional (SEL) é
fundamental para o sucesso acadêmico.

Crescimento e Realização até junho de 2021
Nossas escolas implementarão, avaliações iniciais, médias e de fim de ano
(avaliações formativas e sumativas) a fim de informar a instrução e apoiar a
aprendizagem dos alunos.

Além de nossas próprias prioridades, espera-se que as Escolas Públicas de Bridgeport sigam as diretrizes do
Departamento estadual de Educação - Adapt, Advance Achieve: Connecticut's Plan to Learn and Grow Together,
publicado em 29 de junho de 2020. As diretrizes do Estado podem mudar antes da reopening abertura escolar no
outono.
O documento do Estado "pretende ser um documento fluido que evoluirá com base nas tendências de dados de
saúde pública, bem como no entendimento da melhor forma de mitigar a disseminação. À medida que avançamos
em direção à queda, continuaremos a receber contribuições de nossos parceiros educacionais, estudantes e
famílias e continuaremos trabalhando para fornecer as melhores oportunidades para nosso maior recurso — os
estudantes do Estado de Connecticut."
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Diretrizes e Expectativas do Estado de Connecticut
de ADAPT, ADVANCE, ACHIEVE: O Plano de Connecticut para Aprender e
Crescer Juntos
Devido aos esforços positivos de contenção em Connecticut, a reabertura das escolasem -a pessoa pode ser
alcançada com sucesso com base nosdados atuais. Connecticut determinou que é apropriado planejar uma
abordagem consistente para o modelo operacional (cronograma), mas esteja preparado para modificar os planos
conforme necessário. Maximizar o tempo de instrução presencial após o período atual de interrupção é
fundamental. No entanto, dado o planejamento de incerteza para a reabertura daqui a alguns meses, as escolas
devem estar preparadas para modificar seu modelo de reabertura para apoiar uma reabertura parcial se os dados
de saúde pública mudarem.
As escolas devem planejar que todos os alunos, em todos os distritos, retornem à escola para o
ensino em tempo integral no início de 2020-2021, desde que os dados de saúde pública continuem
apoiando esse modelo.
Este modelo será apoiado com estratégias de mitigação mais intensivas e planos específicos de
monitoramento,contenção e cancelamento de classes.
Como as escolas de Connecticut planejam reabrir, as orientações e considerações descritas neste documento
estão fundamentadas em seis princípios orientadores:
1. Salvaguarda da saúde e segurança dos alunos e funcionários;
2. Permitindo a todos os alunos a oportunidade de retornar às salas de aula plenamente-tempo a partir do
outono;
3. Monitorar as populações escolares e, quando necessário, potencialmente cancelar as aulas no futuro
para conter adequadamente a disseminação do COVID-19;
4. Enfatizando a equidade, o acesso e o apoio aos estudantes e comunidades que estão emergindo dessa
ruptura histórica;
5. Fomentar uma forte comunicação bidirecional com parceiros como famílias, educadores e funcionários; E
6. Fatorando em decisões sobre a reabertura dos desafios para a segurança física e bem-estar
socioemocional de nossos alunos quando eles não estão na escola
Principais considerações operacionais
Coorte:
Enfatize o agrupamento de alunos
pela mesma classe/grupo de alunos
e professores (em uma coorte) para
que cada equipe funcione de forma
independente o máximo possível.
Considere essa metodologia por
níveis de nota. Colocar alunos em
coortes é fortemente encorajado
para as notas K-8, e encorajado
onde
viável para as séries 9-12.

Transporte:
As Agências Educacionais Locais (LEAs)
devem planejar que os ônibus operem
perto da capacidade com protocolos de
saúde e segurança elevados, inclusive
exigindo que todos os alunos e
operadores usem coberturas faciais.
Planos devem ser desenvolvidos para
ativar protocolos de distanciamento
social aumentados com base na
comunidade
Espalhar.
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Diretrizes e Expectativas do Estado de Connecticut
Distanciamento Social e Instalações:
Revise o espaço de construção e
reconfigure o espaço disponível em
sala de aula,como ginásios e
auditórios, para maximizar o
distanciamento social, consistente
com as diretrizes de saúde pública em
vigor na época.

Revestimentos faciais:
Espera-se que todos os funcionários e
alunos usem uma cobertura protetora
do rosto ou uma máscara facial que
cubra completamente o nariz e a boca
quando dentro do prédio da escola,
exceto por certas exceções, incluindo
quando os professores estão
fornecendo
Instrução.
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Mantendo nossas escolas abertas

Mantendo nossas escolas abertas... é responsabilidade de todos!
As Escolas Públicas de Bridgeport contarão com a cooperação de famílias, estudantes e
funcionários para reabrir e permanecer abertas em uma programação tradicional.
A esperança para o outono de 2020 é trazer com segurança os alunos para os ambientes escolares presenciais e
maximizar a aprendizagem e atender às necessidades sociais e emocionais de nossos alunos. Este documento
planeja um retorno de outono que delineia múltiplas possibilidades, com foco em primeiro lugar em levar nossos
alunos de volta aos nossos prédios escolares em tempo integral..
Há um claro consenso tanto da educação quanto dos grupos médicos que devemos ter em mente não apenas os
riscos associados ao COVID-19 para programas escolares presenciais, mas também os desafios e consequências
conhecidos de manter os alunos fora da escola. Embora o ensino a distância tenha proporcionado a melhor
alternativa possível durante o fechamento da escola, não há substituto para o ensino presencial quando se trata
da qualidade da aprendizagem acadêmica dos alunos. A escola presencial desempenha um papel igualmente
importante em nossa capacidade de apoiar as necessidades socioemocionais dos alunos, incluindo sua saúde
mental e física, e na mitigação dos impactos do trauma. Também reconhecemos o quão disruptivos têm sido os
fechamentos de escolas para as famílias que tentam manter horários regulares de trabalho e gerenciar as
necessidades domésticas, incluindo a creche, ao mesmo tempo em que facilitam o aprendizado remoto.
As famílias desempenham um papel fundamental no apoio à nova cultura de saúde e segurança que cada uma
de nossas escolas estabelecerá. Mais importante, as famílias podem ajudar a mitigar a transmissão do COVID-19
em nossas escolas, verificando seus filhos diariamente para quaisquer sintomas COVID-19 e mantendo-os em casa
da escola se estiverem doentes ou tiveram contato próximo com uma pessoa diagnosticada com COVID-19. As
famílias também podem contribuir apoiando o uso de coberturas faciais ou máscaras na escola e no ônibus,
organizando transporte alternativo sempre que possível, comunicando preocupações com professores e líderes
escolares, e continuando a seguir as orientações estaduais sobre saúde e segurança fora da escola.
Com a adesão ao conjunto abrangente de requisitos críticos de saúde e segurança do Estado de Connecticut,
juntamente com o compromisso das Escolas Bridgeport com uma educação segura e adequada, podemos trazer
nossos alunos, funcionários e famílias de volta à escola com segurança... e mantê-los na escola!
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Expectativas dos estudantes das escolas públicas de
Bridgeport
Fique em casa se sentir mal.
Os alunos devem ficar em casa se estiverem doentes, apresentar algum sintoma
consistente com o COVID-19 ou ter tido contato próximo com uma pessoa
diagnosticada com COVID-19.

Exame de saúde matinal pelos pais necessário.
Para evitar a transmissão entre a população escolar, os pais são instruídos a fazer a
triagem dos alunos antes de ir para a escola. Verifique se a temperatura está abaixo
100,4 graus Fahrenheit e observar os sintomas associados ao COVID 19 delineados
pelas autoridades de saúde pública.

Revestimentos faciais ou máscaras necessárias.
Os alunos devem usar revestimentos faciais ou máscaras que cobrem completamente o
nariz e a boca enquanto estão dentro da escola e no ônibus, com exceções apenas para
aqueles estudantes para os quais não é seguro fazê-lo devido às condições médicas.
"Mask Breaks" será fornecido durante o dia. Os pais serão responsáveis por fornecer aos
alunos coberturas faciais ou máscaras. As escolas terão máscaras descartáveis de backup
disponíveis para os alunos que as esquecerem.

O distanciamento social é necessário.
Os alunos devem manter o distanciamento social na maior medida possível. Espera-se
que os alunos pratiquem o distanciamento social ao entrar e sair do prédio, em salas de
aula, e se deslocarem por toda a escola. O compartilhamento de material escolar e
materiais não será permitido.

Lavagem frequente das mãos ou higienização das mãos esperada.
Os alunos devem se envolver em lavagem ou higienização frequente das mãos na
chegada, antes e depois das refeições, após o uso do banheiro e após tossir ou espirrar.

Os alunos não podem trocar de ônibus.
Espera-se que os alunos andem no mesmo ônibus para a escola pela manhã e o mesmo
ônibus para casa à tarde todos os dias. Coberturas faciais ou máscaras devem estar no
lugar antes de entrar no ônibus.
Os pais são fortemente instados a levar seus filhos para a escola todos os dias.
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Expectativas de adultos das escolas públicas de
Bridgeport
Fique em casa se sentir mal.
Professores e funcionários devem ficar em casa se estiverem se sentindo doentes, ter
qualquer sintoma consistente com o COVID-19 ou ter tido contato próximo com uma
pessoa diagnosticada com COVID-19.

A auto-triagem matinal é necessária.
Para evitar a transmissão entre a população escolar, professores e funcionários são
instruídos a fazer a auto-triagem antes de ir para a escola. Verifique para garantir que a
temperatura esteja abaixo de 100,4 graus Fahrenheit e observe os sintomas associados
ao COVID 19 delineado pelas autoridades de saúde pública.

Revestimentos faciais ou máscaras necessárias.
Professores e funcionários devem usar revestimentos faciais ou máscaras que cubram
completamente o nariz e a boca enquanto estão dentro da escola, com exceções apenas
para aqueles para os quais não é seguro fazê-lo devido às condições médicas. "Mask
Breaks" será fornecido durante o dia. Os professores poderão remover máscaras
durante a instrução direta com permissão e maior distanciamento social. As escolas
terão máscaras descartáveis de apoio disponíveis para professores e funcionários.

O distanciamento social é necessário.
Professores e funcionários devem manter o distanciamento social na maior medida
possível.

Lavagem frequente das mãos ou higienização das mãos esperada.
Professores, funcionários e funcionários devem se envolver em lavagem ou higienização
frequente das mãos na chegada, antes e depois das refeições, após o uso do banheiro e
após tossir ou espirrar.
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Modelos de Ensino/Aprendizagem
As Escolas de Bridgeport estão comprometidas com a aprendizagem presencial, o que significa uma
reabertura completa da escola,seguindo todas as diretrizes e expectativas do Estado e mantendo as
normas de saúde de acordo com a Secretaria de Saúde. No entanto, se houver aumento do COVID 19,
aumento de casos locais ou ocorrência de casos escolares, os modelos de aprendizagem podem precisar
ser ajustados como resultado. Modelos de aprendizagem que incluem Ensino Híbrido e/ou Ensino a
Distância só serão utilizados pelas Escolas bridgeport, se exigidos pelo Estado de Connecticut ou pelo
Departamento de Saúde.
Continuum de Aprendizagem de Escolas Públicas de Bridgeport:

Outono 2020
Modelo de Aprendizagem

Alternativa "Surto"
Modelo de
Aprendizagem

Propagação mínima/sem
vírus (ou vírus contido)

Spread moderado do vírus
(requer cronograma
ajustado) Frequência

100% Frequência
estudantil in Escola

Com base nos níveis atuais
mais baixos de transmissão
do COVID 19, todos os
alunos retornam à escola
pessoalmente como parte
de uma reabertura
completa. Serão
estabelecidos protocolos
de saúde e segurança
intensificados, que podem
ser reduzidos ou
aumentados conforme
apropriado
durante todo o ano.

reduzida do aluno /
Atendimento alternado
Com base em níveis mais
elevados de transmissão
de COVID 19, o número de
alunos na escola é
reduzido. Os alunos
participam de um horário
alternado..
O Aprendizado Remoto
acontece em dias não na
escola.

Alternativa "Surto"
Modelo de
Aprendizagem
Alta propagação do vírus

(requer quarentena)
0% de Frequência
Estudantil /
Todo o aprendizado
remoto
Com base em um
aumento generalizado
nos níveis de
transmissão do COVID
19, o aprendizado
ocorre
em casa para todos os
alunos como resultado
do fechamento escolar
ou distrital.

Quando nossos alunos voltarem à escola com nosso Modelo de Aprendizagem Presencial, as Escolas Públicas de Bridgeport farão todo o
possível para tornar a experiência escolar semelhante à que foi no passado. Enquanto alguns aspectos da escola serão diferentes quando
alunos e funcionários retornarem pela primeira vez neste outono. Nosso objetivo será alcançar um senso de normalidade ao longo do ano
letivo à medida que a situação permite e as preocupações com a segurança são aliviadas.
Ao longo do ano, as Escolas Públicas de Bridgeport estarão preparadas para ajustar os planos com base em indicadores de saúde e
orientações das autoridades estaduais e municipais de saúde (veja quadro abaixo).
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Aprendizado
presencial

Aprendiza
gem Híbrida

Propagação mínima/sem
vírus (ou vírus contido)

Spread moderado do vírus
(requer cronograma
ajustado) Frequência
reduzida do aluno /
Atendimento alternado

100% frequência do aluno
na escola
•

•

Escolas que operam até
100% da capacidade,
alunos/funcionários com
condições médicas
subjacentes podem
considerar a
aprendizagem remota
Ônibus até a capacidade
total com coberturas
faciais/máscaras no local
durante o trânsito,
carga/descarga
controlada de
passageiros

•

Revestimentos
faciais/máscaras para
alunos e funcionários
dentro de prédios escolares

•

Identificação/isolamento
de alunos/funcionários
doentes

•

Coorte de alunos
utilizados,
particularmente nas
séries K-8, restrições às
atividades em grupo

•

Maximizar o
espaçamento dos
assentos como viável

•

Protocolos de limpeza e
higienização
aumentados

Aprendiza
do Remoto

•

Escolas operando com
capacidade reduzida, com
dependência do
modelohíbrido.

•

Ônibus com capacidade
reduzida, coberturas
faciais/máscaras no local
durante o trânsito,
carga/descarga controlada de
pilotos, assentos espaçados
para os ciclistas

•

Revestimentos faciais/máscaras
para alunos e funcionários
dentro de prédios escolares

•

Identificação/isolamento de
alunos/funcionários doentes

•

Coorte de alunos usados,
restrições à congregação,
horários de início/parada
escalonados

•

Maximizar o espaçamento dos
assentos até seis pés ou mais
quando possível com tamanhos
de classe reduzidos

•

Protocolos específicos e
aumentados de limpeza e
higienização

•

Atividades extracurriculares
internas suspensas

•

Esportes e outras atividades ao
ar livre podem continuar com
restrições

Alta propagação do vírus

(requer quarentena)
0% de Frequência
Estudantil /
Todo o aprendizado remoto
•

Escolas fechadas,
100% De
Aprendizagem
Remota

•

Transporte de ônibus
suspenso

•

Todas as atividades
extracurriculares,
incluindo esportes
suspensos

Veja gráficos de acompanhamento no Monitoring COVID 19 e Pandemic Planning neste guia.
O Estado de Connecticut espera que todas as escolas tenham todos os alunos, em todos os distritos, que retornem
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à escola para o ensino em tempo integral no início do ano letivo de 2020-2021. Ao mesmo tempo, os distritos
escolares devem estar preparados para modificar o planejamento para apoiar uma reabertura parcial ou permitir
o redimensionamento ainda maior para um fechamento completo em uma data futura, se os dados de saúde
pública mudarem.

As prioridades e requisitos identificados em Adapt, Advance Achieve: O Plano de Connecticut para
Aprender e Crescer Juntos servem de base para as Escolas Públicas de Bridgeport - guia de planejamento
"Reabrindo nossas escolas".
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Modelo de Ensino/Aprendizagem outono 2020

O modelo presencial de aprendi agem que estará em vigor para a reabertura das escolas está descrito abaixo:

APRENDIZAGEM PRESENCIAL Programação tradicional com Expectativas de Saúde e Segurança –
Todos os alunos frequentam todos os dias.
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Alunos e professores participam de todos os dias com todas as diretrizes e
expectativas do Estado em vigor. O aprendizado em sala de aula e as atividades
instrucionais são ajustadas para proporcionar o ambiente mais seguro.

* TRILHA PARALELA DE APRENDIZAGEM REMOTA – Alguns alunos aprendem em casa devido a
preocupações médicas, doenças, quarentena ou outros motivos com apoio da escola.
Estudantes com problemas de saúde, doença ou ordem de quarentena participarão de uma Trilha Paralela de Aprendizagem
Remota na qual o aluno aprende em casa com o apoio dos pais no local. Esta faixa ajuda em um retorno à escola no ponto
apropriado após a doença, quarentena ou quando as famílias decidem voltar a entrar. A fim de reentrar suavemente na escola
após um longo período de afastamento e começar a participar da programação tradicional, é fortemente incentivado para
que alunos e pais se envolvam em Aprendizagem Remota fornecido ou algum outro plano aprovado pelo Diretor da escola.
O Estado de Connecticut projetou um Centro de Aprendizagem Remota (https://portal.ct.gov/SDE/Academic- Office/CTLearning-Hub) para estudantes que não retornam imediatamente. Os alunos desta pista poderão entrar na escola a qualquer
momento.
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sextafeira

Alunos e pais se envolvem em Aprendizagem Remota com materiais e apoio da escola.
O aprendizado em sala de aula e as atividades instrucionais são compartilhadas através do contato com o hub
remoto do Estado.

* HOME SCHOOLING – Pai/Guardião levou instruções at home sem apoio direto da escola.
Os alunos podem participar do Home Schooling, no qual os pais escolhem todos os materiais instrucionais e são os únicos
responsáveis pela aprendizagem do aluno. Este modelo é apropriado para famílias que não desejam continuar com o
aprendizado baseado em computador em casa ou aqueles que não sentem o modelo de Aprendizagem Remota fornecido
pelo Estado de Connecticut como um modelo apropriado para seu filho. Esse modelo não necessariamente prepara os
alunos para um retorno à escola sem possíveis lacunas na aprendizagem. Os pais que desejam manter seus alunos fora da
escola por uma parte estendida do ano ou o ano inteiro podem considerar esse modelo.

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sextafeira

Alunos e pais se envolvem em aprender em casa sem materiais e apoio do Distrito de Chool de
Bridgeport Public S.
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Modelos Alternativos de Aprendizagem

Em reconhecimento à incerteza, as Escolas Públicas de Bridgeport estão preparadas para diferentes cenários:

APRENDIZAGEM HÍBRIDA REDUZIU AS POPULAÇÕES ESCOLARES – Como resultado do aumento
do COVID 19, grupos menores de alunos são devolvidos à escola (alunos alternados).
Horários escolares alternativos que poderiam ser usados se o Estado de Connecticut e/ou as autoridades locais de
saúde colocassem limites no acesso dos alunos às escolas/ônibus devido ao aumento do COVID 19 estão listados
abaixo. Quando os alunos não estão na escola, eles estão trabalhando em casa com materiais fornecidos do
professor e da escola.
A-B Days (Alunos vão à escola em dias alternados)
Segunda-feira
Grupo Estudantil A
na escola

Terça-feira
Grupo Estudantil B
na escola

Quarta-feira
Grupo Estudantil A
na escola

Quinta-feira
Grupo Estudantil B
na escola

Sexta-feira
A & B grupos de
aprendizagem
remota com
professores

A-B Semanas (Alunos vão para a escola em semanas alternadas)
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Grupo de
Alunos A na
escola
Grupo de
AlunosB in
escola

APRENDIZADO REMOTO Fechamento de curto prazo ou fechamento de longo prazo
Alunos e pais se envolvem em Aprendizagem Remota com materiais e apoio da escola. A aprendizagem em sala
de aula e as atividades instrucionais são compartilhadas através do contato com o Professor. Este é o modelo de
Aprendizagem Remota a partir da primavera de 2020 com uma mistura de aprendizado síncrocro e assíncrono.
Segunda-feira

Terça-feira

Aprendizagem
Remota 100% dos
Alunos

Aprendizagem
Remota 100% dos
Alunos

Quarta-feira
Meio dia de
Aprendizado Remoto
(Preparação do
Professor)

Quinta-feira
Aprendizagem
Remota 100% dos
Alunos

Sexta-feira
Aprendizagem
Remota 100% dos
Alunos
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Monitoramento COVID 19
As Escolas Públicas de Bridgeport seguirão um cronograma tradicional da escola enquanto monitoram o nível de
transmissão do COVID 19 com o auxílio da Secretaria de Saúde. Idealmente, a Cidade de Bridgeport permanecerá
no nível "verde" com pouca ou nenhuma transmissão comunitária. Horários escolares e/ou protocolos podem ser
ajustados se a comunidade entrar em um nível "amarelo" com transmissão comunitária mínima ou moderada. Se
houver um aumento substancial nos casos locais, com base na orientação do Estado de Connecticut e/ou do
Departamento de Saúde, a escola provavelmente reverterá para um modelo de aprendizagem remota semelhante
na natureza à primavera de 2020.

TRANSMISSÃO POUCO OU
NENHUMA DA COMUNIDADE
Mínimo/Nenhuma propagação do
vírus (ou vírus contido)

A instrução é 100% presencial
Diárias de atendimento
monitoradas

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA
MÍNIMA OU MODERADA
Propagação moderada do vírus (requer
possível cronograma ajustado
e transporte ajustado)

TRANSMISSÃO
COMUNITÁRIA SUBSTANITAL
Alta disseminação do
vírus (requer quarentena)

A instrução é 100% presencial ou

A instrução é 100%

um possível Híbrido
Diárias de atendimento monitoradas e
compartilhadas com

Aprendizado Remoto
O atendimento ao Ensino Remoto é
monitorado com base em

funcionários locais de saúde

participação de casa

Ensinando e reforçando

Reforço concentrado

Comunicação para casa em

de higiene saudável

de higiene saudável

práticas de higiene saudável

Medidas de prevenção

Medidas de prevenção intensificadas

Medidas rigorosas de prevenção em

no lugar
Distanciamento social
no lugar

no lugar
Distanciamento social aumentado no
lugar com limitações em

lugar para o pessoal essencial
Medidas de quarentena em
vigor

atividades/eventos
Reuniões/eventos em grupo limitados;

Reuniões/eventos em grupo

Todas as reuniões/eventos em grupo

todos os eventos requerem aprovação
Mantenha-se preparado para o
Aprendizado Remoto enquanto o
aprendizado é presencial na escola

Adiada
Preparação Ativa para Ensino Remoto
e/ou demissões escolares de curto prazo
resultando em possível ensino a distância

Cancelado
Engajamento contínuo no Ensino a Distância
durante demissões escolares prolongadas e/ou
fechamentos por longos períodos

para períodos de duas semanas

Limpeza
e desinfetando no lugar
Comunicação regular com as
autoridades locais de saúde

Limpeza intensificada
e higienização no lugar
Coordenação de fechamento
com autoridades locais de saúde

Sala de aula e edifícios
higienizado e desligado
Ordem de encerramento
de funcionários locais de saúde e/ou Ordem
Executiva para encerramento do Gabinete do
Governador

Nota: Todos os planos estão sujeitos a alterações/ajustes conforme apropriado.
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COVID-19 Casos na Escola

NA TRANSMISSÃO
ESCOLAR

Se um aluno, funcionário ou visitante estiver presente na escola e tiver um diagnóstico confirmado de COVID-19, a Enfermeira Escolar e/ou o
Diretor do edifício entrarão em contato com o Escritório Central e o Superintendente de Escolas de acordo com a FERPA, expectativas de
privacidade e a Lei dos Americanos com Deficiência (ADA).
O Superintendente de Escolas notifica imediatamente os funcionários locais da saúde.
A Secretaria municipal de Saúde de Bridgeport avaliará o risco de nova transmissão na escola.
As decisões são tomadas em relação:

•
•
•
•
•

RASTREAMENTO DE CONTATO
Encerramento
Limpeza
CONTINUIDADE DA EDUCAÇÃO
REABERTURA DA ESCOLA

A decisão de suspender ou fechar uma escola (ou todo o distrito escolar) será tomada pelo Superintendente ou designado com base em
informações e recomendações das autoridades locais de saúde. Membros do Conselho de Educação e funcionários da cidade são notificados
de encerramento, bem como o Departamento de Estado de
Educação.
As escolas provavelmente implementarão um fechamento de curto prazo, independentemente da disseminação da comunidade se uma
pessoa infectada estiver em um prédio escolar. O Distrito seguirá as recomendações do Departamento de Saúde da Cidade de Bridgeport e do
CDC para determinar os próximos passos apropriados. Essa demissão inicial de curto prazo permite que as autoridades locais de saúde
obtenham uma melhor compreensão da situação do COVID-19 que afeta a escola. Isso também permite ao Superintendente, em consulta com
as autoridades locais de saúde, determinar os próximos passos adequados, incluindo se uma duração prolongada de demissão é necessária
para interromper ou retardar a propagação do COVID-19.
Todas as comunicações para a comunidade escolar, incluindo funcionários e famílias, são feitas através do Escritório do Superintendente.
Durante o fechamento da escola, toda a aprendizagem e instrução ocorrerá usando o método de Aprendizagem Remota.

Durante o fechamento das escolas, todas as atividades extracurriculares, atletismo e programas pós-escola são
canceladas.

Um caso confirmado no prédio da
escola: Avaliar o risco com as
autoridades locais de saúde.
Plano de encerramento para limpar, desinfetar e
traçar contato em consulta com a Secretaria de
Saúde.
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Força-Tarefa de Reabertura
Membros da Força Tarefa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michael J Testani, Superintendente
John Weldon, Cadeira BOE
Hernan Illingworth, membro do BOE
Joseph Sokolovic, membro do BOE
Dr. Victor Black, Diretor Executivo de Ensino Médio e Programas Ímãs
Hermínio Planas, Diretor Executivo de Ensino Fundamental e Matemática
Dr. Selena Morgan, Diretora Executiva de Educação Básica
Melissa Jenkins, Diretora Executiva de Educação Infantil
Marlene Siegel. Director financeiro
Denise Altro-Dixon, Diretora Executiva de Recursos Humanos
Dementred Young, Diretor de Serviço Social
Robert Arnold, Diretor Executivo Interino de Instrução Especializada
Ana Sousa-Martins, Diretora de Educação Bilíngue
Jeffrey M. Postolowski Sr., Diretor de Serviços de Tecnologia da Informação
Dan Shamas, Gabinete do Prefeito da Cidade de Bridgeport
Tony Pires
Eric Graf, diretor do CHS
Dane Brown, diretor da WHHS
Luisa Wolfe, Diretora johnson
Charmaine Worthy, Diretor de Tisdale
Lizette Earley, Supervisora de Enfermagem
Tenente Paul Grech, Polícia de Bridgeport
Robert Hammond, Diretor de Instalações
Lisa Morrissey, Diretora de Saúde
Scott Appleby, Centro de Operações de Emergência (EOC)
Professores
Keith Taylor, High School (perspectiva do ensino médio)
Ana Batista, Fundamental (Perspectiva do Ensino Fundamental)

Pessoal
• Steven Douglas, Presidente da BCAS
• James Meszoros, Presidente da NAGE
• SherrieWeller, Presidente da AFSME
Pais
• Tatiana Urena, Mãe do Ensino Médio
• Patty Roberts, Mãe do Ensino Médio
• Tony Bermudez Pai Elementar
• Chaila Robinson, Pai Elementar
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Comitês de Reabertura Distrital
Saúde e Segurança
Cadeira
Membros

Scott Appleby
James
Meszoros

Lisa Morrissey

Dr. Melissa
Bobby
Jenkins
Hammond

Alan
Wallack

Lizette Earley

Tenente
Hernan
Paul Grech Illingworth

Tatiana
Urena

Calendários e Horários Diários/Semanais
Cadeira
Membros

Steven Douglas
Dane Brown

Luisa Wolf

Hermínio Planas

PJ Karaffa

Chaila Robinson

Ana Batista

Suportes educacionais e programáticos
Cadeira
Membros

Sherrie Weller

Jeffrey Postolowski
John Weldon

Tony Pires

Dr. Charmaine Worthy Dr. Selena Morgan

Contratos e Orçamentos
Co-Chairs
Membros

Joseph Sokolovic
Denise Altro-Dixon

Marlene Siegel

James Meszoros

Sherrie Weller

Ana Batista

Ensino/Aprendizagem e SEL
Co-Chair

Dr. Eric Graf
Tony Bermudez

Dementred Young

Keith Taylor

Ana Sousa Martins

Patti Roberts

Membros
Dr. Victor Black

Carrie Ramanauskas

Comunicações Internas e Externas
Cadeira
Membros

Michael J. Testani
Michael Testani

Dan Shamas

Tim Grasty

Rita Valle-Shastri
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Reabertura da Escola

O objetivo desta seção do documento, "Welcome Back Bridgeport" é articular uma lista de verificação para
reabertura. A lista de verificação deve ser compartilhada com funcionários, famílias e membros da comunidade.
O tempo para o protocolo de vários serão ajustados com base nas expectativas do Estado de Connecticut e das
autoridades locais de saúde.
Compliance Liaison: O Superintendente de Escolas servirá como COVID-19 Health & Safety Compliance Liaison e
COVID-19 Response Leader.
•
•

A Superintendência das Escolas se envolverá comalunos, pais/responsáveis,professores, funcionários e
administradores para responder perguntas sobre os requisitos de saúde e segurança estabelecidos neste
documento e abordar questões sobre conformidade.
O Superintendente das Escolas apoiará a implementação desses requisitos, bem como a implementação
de outras medidas de saúde e segurança escolar relativas ao COVID-19 e qualquer orientação adicional
fornecida pelo Estado de Connecticut e pelo Departamento de Saúde.

Cada escola será responsável por garantir que o Plano de Reabertura aprovado seja implementado como parte
do processo de reabertura de cada edifício. As listas de verificação nas páginas a seguir fornecem orientações para
a Força-Tarefa de Reabertura de Outono de 2020. Os itens da lista de verificação são categorizados da seguinte
forma:
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Checklist Obrigatório - Saúde e Bem-Estar
Saúde e
A saúde e a segurança dos alunos e funcionários é a prioridade máxima no planejamento para a reabertura das
Escolas Públicas de Bridgeport. As escolas públicas de Bridgeport trabalharão em colaboração com as autoridades
locais de saúde, o Departamento estadual de Educação de Connecticut e o Gabinete do Governador no
planejamento de procedimentos de saúde e bem-estar, bem como tomar decisões sobre o status da escola.

Expectativas de saúde para reabertura das Escolas Públicas de Bridgeport
1

2

3

Condições para reabertura foram confirmadas pelo Estado de Connecticut e/ou saúde local
Funcionários.
O Estado de Connecticut levantou, ajustou ou removeu qualquer fechamento escolar ou ordem
executiva
permitindo que as escolas reabram fisicamente.
As autoridades locais de saúde determinaram que as condições locais permitem com segurança
para as escolas reabrirem fisicamente.
As diretrizes de planejamento para a reabertura foram emitidas pelo Estado de Connecticut e os
planos bridgeport foram desenvolvidos e aprovados em nível local sob a supervisão do
Superintendente das Escolas.
O Estado de Connecticut e o Departamento de Educação do Estado emitiram diretrizes sobre qual
escola
planos de reabertura devem ser baseados.
O plano de reabertura da Bridgeport, "Bem-vindo de volta Bridgeport!" foi desenvolvido em consulta
com
o Departamento de Saúde.
O plano de reabertura de Bridgeport, "Welcome Back Bridgeport!" foi aprovado pela Força-Tarefa de
Reabertura de Outono do Distrito de Bridgeport 2020.
O plano de reabertura de Bridgeport, "Bem-vindo de Volta Bridgeport!" foi aprovado pela Bridgeport
Conselho de Educação.
O Diretor de Enfermagem confirmou que há equipamentos de proteção adequados para reabertura.
Há equipamentos de proteção (incluindo máscaras) para os alunos nas salas de aula e em todo o
Instalações.
Há equipamentos de proteção (incluindo máscaras e EPI) para funcionários apropriados para cada
classificação
ou dever.
Há um plano para um fornecimento contínuo de equipamentos de proteção.
Há um número suficiente de termômetros de varredura térmica sem toque para exames de sintomas.
Há EPI suficiente para o pessoal de várias populações de alunos com deficiência (ou seja, para aqueles
necessitando de procedimentos médicos, higiene, levantamento e assistência de mobilidade).
Há um suprimento suficiente de materiais de limpeza adequados à escola para desinfetar
continuamente a escola
site de acordo com a orientação do Estado de Connecticut e DPH.
Há suprimentos suficientes que incluem desinfetantes para as mãos, sabão, estações de lavagem das
mãos, tecidos, não...
tocar latas de lixo, e toalhas de papel.
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Checklist - Saúde e Bem-Estar
4

5

6

O Superintendente de Escolas estabeleceu um procedimento caso haja casos COVID-19 no
escolas ou na comunidade que poderia possivelmente impactar as escolas.
A Cidade de Bridgeport atualizou o Plano de Resposta Pandêmica de Bridgeport que inclui procedimentos
para casos ou casos de COVID-19. Este procedimento inclui a Superintendência de Comunicaaos
funcionários locais de saúde quando um aluno, professor ou funcionário ou um membro de sua família
testou positivo para COVID-19 e possivelmente expôs outros na escola.
Os Diretores e Diretores de Instalações possuem procedimentos para isolar uma área da escola por um
período de tempo com base em (1) um caso ou casos positivos do COVID-19 na escola e (2) no nível de
risco dentro
a escola/comunidade conforme determinado pela Secretaria de Saúde.
A Superintendência de Escolas tem um procedimento para o fechamento das escolas por um período de
tempo com base em (1) um COVID positivo-19 casos ou casos e (2) o nível de risco dentro da
escola/comunidade como
determinado pelas autoridades locais de saúde.
O Conselho de Educação concedeu ao Superintendente a autoridade para tomar todas as ações legais
necessárias para garantir a continuidade da educação pública, prover a saúde e a segurança dos alunos e
funcionários, ou responder à direção do Estado de Connecticut e/ou da Saúde
Departamento.
O Conselho de Educação concedeu à Superintendência a autoridade para limitar o acesso à escola pública
terrenos e prédios escolares durante fechamentos de escolas ou níveis elevados de transmissão na área.
Sob a supervisão dos Diretores Executivos, as escolas são capazes de proporcionar uma continuidade de
instrução / aprendizado remoto, se necessário.
Sob a supervisão do Diretor de Educação Especial, as escolas estarão preparadas para qualquer especial
ou necessidades únicas para alunos com deficiência relacionadas a procedimentos planejados em todo o
distrito ou escola.
Sob a supervisão do Diretor de Serviços Alimentares e do CFO, as escolas
são capazes de prover a continuidade do serviço de refeição, se necessário.
O Conselho de Educação autorizou acesso limitado e/ou acesso restrito às escolas pelo
Público.
O Conselho de Educação aprovou restringir o acesso aos prédios escolares durante o dia letivo
por visitantes não essenciais e uso mínimo de prédios escolares fora do horário escolar.
Alunos, pais/responsáveis,cuidadores e funcionários são excluídos das instalações escolares se
mostrarem
sintomas de COVID-19 ou se um membro de sua família testou positivo para COVID-19.
A Diretoria de Enfermagem e Diretores organizou um procedimento de triagem para alunos em casa
e na medida do possível, na escola.
Triagem Passiva: Os pais são instruídos a examinar os alunos antes de sair para a escola verificando para
garantir temperaturas abaixo de 100,4 graus Fahrenheit e observar os sintomas consistentes com o
COVID-19. Ospais/responsáveis devem manter os alunos em casa se estiverem se sentindo doentes,
tiverem algum sintoma associado ao COVID 19 ou tenham tido contato próximo com uma pessoa
diagnosticada com COVID-19.
Triagem Ativa: As escolas farão a triagem dos alunos à medida que entram na escola consistentes com as
orientações estaduais e locais de saúde, que incluem verificações de bem-estar visual e quaisquer
verificações necessárias de temperatura de acompanhamento com termômetros sem toque (verificando
para garantir temperaturas abaixo de 100,4 graus Fahrenheit). Os alunos serão observados para doenças,
incluindo tosse ou dificuldade respiratória. Os alunos podem ser questionados sobre os sintomas do
COVID-19 nas últimas 24 horas e se alguém em sua casa teve sintomas COVID-19 ou um teste positivo.
NOTA: Os procedimentos de triagem para todas as crianças não são necessários no momento da
entrada na escola. No entanto, os funcionários da escola observarão os alunos durante todo o dia e
22

encaminharão os alunos que podem ser sintomáticos à enfermeira da escola.
NOTA: Os exames de temperatura para todas as crianças no ponto de entrada não serão incluídos
devido à alta probabilidade de potenciais resultados falsos positivos e falsos negativos, mas estarão
disponíveis na escola sob a supervisão da enfermeira da escola.
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Checklist - Saúde e Bem-Estar
6 cont.
Na triagem dos alunos que aparentarem estar doentes, apenas a enfermeira deve usar um termômetro
que exija um método de toque (sob a língua ou braço, testa, etc.). A cautela será tomada pela
enfermeira incluída no uso de luvas,
proteção ocular, e uma máscara.
Estudantes com temperatura superior a 100,4 graus não são permitidos na escola. Os alunos poderão
retornar 24 horas após a febre ter quebrado, ou com uma nota de seus cuidados de saúde
provedor, ou com um teste COVID-19 negativo documentado.
A enfermeira da escola vai monitorar as informações/dados de triagem dos alunos enquanto cumprem
as informações relevantes
leis de privacidade e saúde.
A enfermeira da escola vai monitorar sintomas em alunos e funcionários que possam estar relacionados
ao COVID-19, com o objetivo de diminuir o risco de disseminação ou contração do vírus enquanto
cumpre relevante
leis de privacidade e saúde.
Os diretores supervisionarão os procedimentos para que todos os alunos higienizem as mãos enquanto
embarcam em ônibus.
Os diretores supervisionarão os procedimentos para que todos os alunos higienizem as mãos ao entrar
nas escolas.
Os diretores vão supervisionar que ao entrar em grandes reuniões escolares são evitadas. Os alunos vão
proceder diretamente às salas de aula ou pequenas áreas designadas para grupos.
7

O Diretor de Enfermagem e Diretores organizou uma triagem de funcionários em casa e na medida
em que
possível, na escola.
Triagem: Os funcionários são instruídos a auto-tela antes de sair para a escola verificando para garantir
temperaturas abaixo de 100,4 graus Fahrenheit e observar os sintomas consistentes com o COVID-19.
Os funcionários devem ficar em casa se estiverem doentes, apresentarem qualquer sintoma associado
ao COVID-19 ou terem tido contato próximo com uma pessoa diagnosticada com COVID-19.
Funcionários/Professores com temperatura superior a 100,4 graus não são permitidos na escola. Os
funcionários poderão retornar 24 horas após a febre ter quebrado, ou com uma nota de seu provedor
de saúde, ou com um teste COVID-19 negativo documentado.
A enfermeira da escola acompanhará as informações/dados de triagem dos funcionários, cumprindo as
leis de privacidade e saúde pertinentes.
A enfermeira da escola vai monitorar os sintomas na equipe que podem estar relacionados ao COVID19, com o objetivo de diminuir o risco de disseminação ou contração do vírus enquanto cumpre a
privacidade relevante e
leis de saúde.
Os diretores supervisionarão os procedimentos para que todos os funcionários higienizem as mãos ao
entrar nas escolas.
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8

A Superintendente de Escolas desenvolveu um procedimento uniforme para todas as escolas para
sintomático
Estudantes.
Alunos que são sintomáticos ao entrar na escola ou se tornam sintomáticos durante o dia escolar
será separado dos outros imediatamente pela enfermeira da escola.
Os alunos que apresentarem sintomas serão obrigados a continuar a usar máscara e esperar em uma
supervisão,
área isolada designada através da qual outros não entram até que o aluno possa ser transportado
para casa.
Se mais de um aluno estiver na área de isolamento, o distanciamento físico será mantido.

9

A enfermeira da escola terá um plano para triagem de alunos no escritório de saúde, reconhecendo
que nem todos
os sintomas estão relacionados ao COVID-19.
A enfermeira da escola aconselhará ospais/responsáveis dos alunos doentes que os alunos não devem
retornar até que tenham cumprido os critérios do CDC para interromper o isolamento domiciliar.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you, are-sick/steps-when-sick.html.. Os alunos
poderão retornar 24 horas após a febre ter quebrado, ou com uma nota de seu provedor de saúde, ou
com um teste COVID-19 negativo documentado.
Não haverá testes COVID-19 de alunos na escola. As informações do local do local serão
compartilhadas com as famílias. As secretarias de enfermagem das escolas acompanharão os
resultados dos testes dos alunos uma vez disponibilizados
porpais/responsáveis,cumprindo as leis de privacidade e saúde relevantes.
Se um aluno esteve presente na escola tem um diagnóstico confirmado do COVID-19, a Enfermeira
Escolar e o prédio Principal entrarão em contato com o Escritório Central e o Superintendente dey
Escolas não será imediatamenteos funcionários locais de saúde. Além disso, o Superintendente será
notificado pelo pessoal da escola de que um aluno é suspeito de estar doente, mantendo a
confidencialidade de acordo com a FERPA, expectativas de privacidade e a Lei dos Americanos com
Deficiência (ADA).
Cada escola manterá uma equipe de resposta coordenada pelo Diretor com responsabilidades
designadas, incluindo monitoramento de atendimento, sintomas e triagem; comunicação às famílias;
supervisão de procedimentos de limpeza; e resposta a casos suspeitos confirmados.
A Superintendente de Escolas desenvolveu um procedimento uniforme para todas as escolas para
sintomático
Pessoal.
Adultos que são sintomáticos ao entrar na escola ou se tornam sintomáticos durante o dia escolar
ser enviado para casa e aconselhado a procurar atendimento médico.
A enfermeira da escola aconselhará os adultos a não retornarem até que tenham cumprido os critérios
do CDC para interromper o isolamento domiciliar. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ifyou-are-sick/steps-when-sick.html. Funcionários serão autorizados a retornar 24 horas após uma
febre ter quebrado, ou com uma nota de
seu provedor de saúde, ou com um teste COVID-19 negativo documentado.
Não haverá testes COVID-19 de funcionários na escola. As informações do local do local de teste serão
compartilhadas com a equipe. Os escritórios de enfermagem das escolas acompanharão os resultados
dos testes dos funcionários, cumprindo as leis de privacidade e saúde pertinentes.
Caso os funcionários ou pais/responsáveis estejam presentes na escola tenha um diagnóstico
confirmado do COVID-19, a Enfermeira Escolar e o diretor do prédio entram em contato com a Central
e a Superintendência das Escolas. O Superintendente de Escolas notifica imediatamente os
funcionários locais da saúde.
25
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10

Visitantes e grupos externos terão acesso muito limitado ou não às escolas durante o dia escolar.
O acesso aos prédios pelosvisitantes/pais/responsáveis será extremamente limitado e somente para
fins educacionais específicos.
Cada escola publicará uma "Política sem Visitantes" que inclui a seguinte redação: "Os visitantes não
serão permitidos em instalações escolares, a menos que programado para entrar, ou exigido por lei,
ou de outra forma exigido por
plano educacional individualizado de um aluno."
Triagem:Visitantes/pais /responsáveis com aprovação prévia para entrar no prédio são instruídos a
auto-tela antes de sair para a escola verificando para garantir temperaturas abaixo de 100,4 graus
Fahrenheit e observar para sintomas consistentes COVID-19. Os visitantes/pais devem ficar em casa
se estiverem se sentindo mal, tiverem algum sintoma associado ao COVID-19 ou tenham tido contato
próximo com uma pessoa
diagnosticado com COVID-19.
O Escritório Principal de cada escola manterá um registro para os visitantes permitidos no prédio. O
registro será
incluem nome, número de telefone de contato e horário de chegada/partida de cada indivíduo.
Diretores e funcionários/guardian do escritório organizarão a retirada/entrega dos alunos, que serão
modificados em cada prédio. O uso de máscara facial será exigido de todos os pais que estão pegando
ou deixando os alunos durante o dia escolar e obrigados a entrar no escritório da escola no processo.
A retirada à tarde será modificada para garantir que os pais tenham acesso limitado ou não ao interior
da escola
Edifício.
Todo o uso de prédios escolares para o pós-expediente pode exigir aprovação do Conselho de
Educação.
O Escritório Central e a Superintendência das Escolas garantirão que as organizações comunitárias
externas (incluindo as que patrocinam a creche antes ou depois da escola) que sejam permitidas a
utilização das instalações também sigam os planos de saúde e segurança da escola, bem como as
expectativas dos funcionários locais de saúde.
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Expectativas de bem-estar para reabertura das Escolas Públicas de
Bridgeport
1

2

O Diretor de Enfermagem e Enfermeiros Escolares supervisionará altos padrões de higiene (lavagem
de mãos/
higienização) e treinamento para todos em cada escola.
As enfermeiras escolares garantirão, de acordo com a orientação do CDC, que a lavagem/higienização
das mãos inclui:
• Oportunidades para estudantes e funcionários atenderem orientação de frequência de
lavagem/higienização das mãos.
• Acesso suficiente às estações de lavagem e desinfetante das mãos.
• A disponibilidade de desinfetante para mãos sem fragrâncias (com no mínimo 60% de álcool).
• Crianças menores de nove anos usam desinfetante para as mãos sob supervisão de adultos.
A Diretora de Enfermagem e Enfermeiros Escolares identificará as necessidades de formação dos
funcionários relacionados à saúde e
protocolos de segurança e trabalhar com os Diretores Executivos que supervisionarão esse
treinamento antes do primeiro dia de aulas.
O Diretor de Enfermagem planejará treinamento presencial ou online que inclua: distanciamento
social; protocolos de limpeza; e práticas de higiene. Os diretores garantirão acesso a todos os alunos e
funcionários, como
bem como para os membros da família que estão interessados.
O treinamento será fornecido para substitutos ou outros que possam entrar na escola fora do
primeiro dia ou
início típico do calendário.
O Diretor de Enfermagem designará, além da Escola
Enfermeiros, mais 1 a 2 pessoas em cada escola para ajudar no treinamento conforme necessário.
Os diretores e os executores Trevisarão orientação/treinamento e postagem sobre técnicas
adequadas de lavagem manual com os alunos, incluindo as seguintes:
• Esfregue com sabão por pelo menos 20 segundos ou use desinfetante para as mãos se o sabão
e a água não estiverem acessíveis.
• Funcionários e alunos devem secar as mãos completamente.
• Lavar/higienizar as mãos quando: chegar e sair de casa; chegando e saindo da escola; depois
de jogar fora; depois de ter contato próximo com outros; depois de usar superfícies ou
ferramentas compartilhadas; antes e depois de usar banheiro; depois de assoar nariz, tossir e
espirrar; e antes e
depois de comer e preparar alimentos.
Diretores e Professores garantirão que os alunos recebam educação contínua nas expectativas
relacionadas a todas as políticas e protocolos de saúde pública. Os alunos serão educados sobre como
o COVID-19 é espalhado, e como as ações preventivas ajudam a evitar a propagação (por exemplo,
que as máscaras mantêm gotículas
fora do ar e da higiene das mãos mantém o vírus fora da boca/nariz/olhos).
Os diretores avaliarão a melhor abordagem para comunicar informações sobre bem-estar para cada
faixa etária e planejam reservar tempo no início do ano letivo, além de agendar lembretes frequentes,
para revisar as novas políticas e protocolos. Essas práticas incluem, mas não se limitam a:
• distanciamento social,
• uso de revestimentos faciais que cobrem completamente o nariz e a boca,
• etiqueta respiratória e tosse, e limpeza/desinfecção aprimorada de superfícies.
Todos os funcionários da escola ajudarão na expectativa do Estado de Connecticut que face
coberturas
/máscaras estão no lugar durante o dia da escola por todos
28

A seguinte comunicação aparecerá no e-mail, site e mídias sociais da escola: "Para a segurança de
todos os alunos e de todos os funcionários, as diretrizes do Estado de Connecticut para retornar às
escolas e ao Conselho de Educação de Bridgeport exigem que todos os alunos usem coberturas faciais
ou máscaras que
cobrir completamente o nariz e a boca enquanto dentro da escola e no ônibus escolar. bus.”
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2 cont.
As únicas exceções para revestimentos faciais ou máscaras são as seguintes:
• Para quem tem dificuldade para respirar, ou qualquer pessoa que esteja inconsciente,
incapacitada ou incapaz de remover a máscara sem assistência, não deve ser necessário cobrir
o rosto e máscaras, de acordo com a orientação do CDC..
• Para quem tem uma razão médica tornando inseguro usar uma cobertura facial, máscaras não
devem ser necessárias.
Para os alunos, as coberturas/máscaras faciais podem ser removidas enquanto comem, bebem ou
quando os alunos estão fora e praticam efetivamente o distanciamento social. Exceções também
podem ser necessárias
para certos estudantes de educação especial ou outras populações especiais.
Para estudantes que têm dificuldade para respirar ou por outras razões médicas, acomodações
razoáveis incluirão um escudo facial com uma cortina de pano presa na parte inferior e enfiada na
camisa.
NOTA: Os escudos faciais por si só não são uma alternativa suficiente para o uso de máscaras faciais,
mas ambos devem ser usados para proteção adicional.
Ospais/responsáveis serão responsáveis por fornecer aos alunos coberturas faciais ou máscaras.
As escolas terão máscaras descartáveis de backup disponíveis para os alunos que as esquecerem.
Os diretores estabelecerão "Mask Breaks" que serão fornecidos durante o dia escolar. As pausas
ocorrerão quando os alunos podem praticar o distanciamento social e/ou quando estiverem fora.
Os funcionários usarão máscaras que cobrem completamente o nariz e a boca dentro do
escolas e serão atribuídos todos os EPI necessários conforme necessário para sua função.
Para professores e funcionários, as coberturas/máscaras faciais podem ser removidas durante o
ensino se as seguintes condições estiverem em vigor: Distanciamento social aprimorado;
permanecendo estática atrás de uma barreira física de alguns
tipo; enquanto comia, bebia ou quando estava fora e praticava efetivamente o distanciamento social.
Escudos faciais usados com máscaras faciais também podem ser usados por funcionários que apoiam
alunos com necessidades especiais de saúde (que não são capazes de usar máscaras e que podem
precisar de assistência com atividades de
vida diária, como banheiro, comer).
Os funcionários que trabalham com estudantes que não estão usando coberturas faciais devido a uma
das exceções e também não podem manter o distanciamento social serão fornecidos equipamentos
de proteção aumentados, incluindo, mas não
limitado a máscaras de nível médico e vestidos descartáveis.
As escolas terão máscaras descartáveis de backup disponíveis para os funcionários que as
esquecerem.
Os membros da equipe receberão orientação/treinamento sobre o uso adequado de EPI necessários
para sua função:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html.
Enfermeiras escolares e qualquer membro da equipe envolvida na triagem de sintomas serão
fornecidas máscaras cirúrgicas,
escudos faciais, e luvas descartáveis
Funcionários do escritório da frente e do serviço de alimentação serão fornecidos revestimentos
faciais ou máscaras e descartáveis
Luvas.
A equipe de custódia será fornecida equipamento e EPI para limpeza e desinfecção:
(1) Para limpeza regular da superfície, serão fornecidas luvas apropriadas para toda a limpeza e
desinfecção.
(2) Os funcionários classificados envolvidos na limpeza profunda e desinfecção serão equipados com
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EPI adequado para desinfecção COVID-19 (vestido descartável, luvas, proteção ocular e máscara ou
respirador) além de
EPI conforme exigido pelas instruções do produto.
Os visitantes e aqueles que fazem entregas para a escola devem usar revestimentos faciais ou
máscaras que completamente
cobrir o nariz e a boca.
Informações serão dadas aosfuncionários, alunos e responsáveis sobre o uso adequado, remoção e
lavagem de coberturas faciais. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-gettingsick/diy-cloth-face...
coberturas.html
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4

Todos os funcionários da escola auxiliarão na expectativa de que o Distanciamento
Físico/Distanciamento Social seja
mantido tanto quanto possível.
A administração da escola estará preparada para auxiliar funcionários e alunos na determinação e
manutenção do distanciamento social entre os indivíduos para reduzir a transmissão do vírus pelas
diretrizes de saúde pública naquele momento.
Os diretores estarão preparados para comunicar e ajustar a abordagem ao distanciamento social se a
orientação do CDC ou dph mudar devido à mudança de dados de saúde pública ou à evolução da
compreensão da doença COVID-19, incluindo a transmissão.
Cada escola vai planejar o número de pessoas que podem estar em todos os espaços escolares
(biblioteca, refeitório,
ginásio) com base na manutenção do distanciamento social razoável antes do uso por uma sala de aula
ou grupo.
Mesmo com expectativas de distanciamento social em sala de aula, espaços escolares, corredores,
alunos e funcionários
os membros usarão coberturas faciais / máscaras na escola e no ônibus.
Na medida do possível, as escolas criarão coortes de sala de aula aluno/professor para minimizar a
mistura de grupos de alunos ao longo do dia. Equipes/coortes consistentes minimizarão o cruzamento.
contaminação de grupos estudantis.
Escolas terão planos para minimizar o movimento de alunos e funcionários o máximo possível e reduzir
O número de alunos e funcionários que se movem ao mesmo tempo.
Os padrões de tráfego nos corredores serão projetados para promover o distanciamento social durante
os horários de passagem.
As estratégias incluirão tempos de passagem escalonados ou tráfego unidirecional nos corredores.
Os assentos em sala de aula serão atribuídos aos alunos o tempo todo durante o dia. Qualquer assento
alternativo ou
assentos compartilhados em recantos de leitura, centros de grupo e outras áreas não serão permitidos.
As escolas utilizarão escudos individuais de barreira de mesa em seu local designado para ajudar
com distanciamento social na sala de aula, quando apropriado, conforme identificado.
As escolas restringirão o compartilhamento de materiais educativos entre os indivíduos. Esses materiais
incluem itens como livros, manipuladores, computadores, calculadoras, utensílios de escrita e
suprimentos de arte. Nenhum indivíduo deve usar os mesmos materiais em um determinado dia letivo
sem limpeza adequada /
desinfetando entre os usos.
Mochilas serão usadas para desencorajar o uso de armários tanto quanto possível.
O Superintendente das Escolas vai supervisionar as atividades escolares/atletismo, que será
permitido em um
capacidade limitada caso a caso.
O distrito escolar seguirá todas as diretrizes do CIAC (Connecticut Interscholastic Athletic Conference)
para esportes do ensino médio após a aprovação dessas atividades pelo Superintendente das Escolas.
Orientação atlética e expectativas serão fornecidas em um documento separado pelo CIAC.
Após clubes escolares, atividades e eventos serão aprovados antecipadamente pela Superintendência
das Escolas. A aprovação será baseada na capacidade de atender às expectativas de segurança de
estudantes e funcionários
Envolvido.
O tempo de recesso e o uso de playgrounds serão supervisionados e programados para garantir o
distanciamento físico.
O tempo de recesso será ajustado para sala de aula específica e/ou coortes.
Professores de Educação Física adaptarão currículo e atividades para estarem em consonância com as
orientações encontradas em Adapt, Advance, Achieve: Connecticut's Plan to Learn and Grow Together.
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Em geral, as atividades serão limitadas àqueles que não envolvem contato físico com outros alunos ou
equipamentos até serem aconselhados de outra forma pelas autoridades estaduais/locais de saúde
pública.
O Diretor de Artes Cênicas trabalhará com os Professores de Arte e Música na adaptação curricular e
atividades para estar em consonância com as orientações encontradas em Adapt, Advance, Achieve:
Connecticut's Plan to Learn
e Crescer Juntos.
Cursos e atividades que possam envolver qualquer risco potencial para alunos e funcionários serão
aprovados em
avanço pelo Superintendente de Escolas.
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5

Assembleias escolares, concertos e outros programas com maior número de alunos serão limitados no
início do ano letivo e precisarão da aprovação da Superintendência das Escolas. As decisões serão
tomadas com base no tamanho da atividade, capacidade de manter o distanciamento adequado, e
expectativas de segurança.
As excursões de campo e experiências fora do campus serão limitadas no início do ano letivo e exigirão
a aprovação dos Diretores Executivos e da Superintendência das Escolas. As decisões serão tomadas
com base na capacidade de manter o distanciamento adequado e as expectativas de segurança.
Viagens de campo virtuais serão
Incentivados.
O Diretor de Enfermagem e Enfermeiros Escolares supervisionará e monitorará mudanças e
atualizações para o
Requisitos do Estado de Connecticut para imunizações e avaliações de saúde
Imunizações: A orientação da Secretaria de Saúde Pública foi emitida a partir de 17 de junho de 2020
enfatizando a importância de proteger os alunos, mantendo-se atualizado sobre as imunizações.
Avaliações de Saúde: A orientação do CSDE foi emitida a partir de 26 de junho de 2020, delineando o
requisitos para Avaliações de Saúde antes dos alunos matriculados na escola.
Se o Estado de Connecticut ajustar as diretrizes de distanciamento social devido ao COVID-19:
As escolas determinarão a capacidade dos alunos e funcionários das salas de aula e espaços escolares
com base em
estado de diretrizes locais limitando grupos/tamanhos de classe existentes em cada sala de aula.
As salas de aula serão organizadas de forma a minimizar o contato cara a cara e aumenta o espaço
entre mesas e/ou fornecendo barreiras entre as crianças nas mesas. Mesas/mesas serão
separados e virados para o rosto na mesma direção (em vez de se enfrentarem).
Outros espaços no prédio podem ser usados para atividades instrucionais para permitir o
distanciamento adequado
incluindo academias, lanchonetes, bibliotecas, salas maiores, ao ar livre.
As escolas podem precisar limitar o número de alunos presentes nas salas de aula e/ou limitar o
número de alunos que se reportam fisicamente a cada dia com base nas diretrizes emitidas pelo
Estado de
Connecticut.
O cronograma escolar pode ser ajustado para atender às necessidades de distanciamento social (em
salas de aula) com base em diretrizes ajustadas emitidas pelo Estado de Connecticut. As Diretrizes
Estaduais Ajustadas podem resultar em um longo período de Aprendizado Remoto por todos os
alunos.
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Instalações
e Operações
As políticas e protocolos relacionados às instalações e operações serão revisados regularmente pelo Conselho de
Educação, pela Superintendência de Escolas e pela Administração Escolar com o entendimento de que as escolas
podem precisar reagir rapidamente às mudanças de condições. Dada a possibilidade de mudanças nos dados de
saúde pública, pode haver um aumento ou um relaxamento das restrições ao longo do ano letivo para
responder efetivamente às preocupações com a saúde.

Expectativas de instalação para reabertura das Escolas Públicas de
Bridgeport
1

O Diretor de Instalações e Administradores Escolares garantirá que as escolas atendam à alta
limpeza
padrões antes de reabrir e manter um alto nível de limpeza durante o ano letivo.
O Diretor de Instalações supervisionará a reabertura de cada prédio escolar que aborda
especificamente altos padrões de limpeza para todas as salas de aula, banheiros, corredores e
escritórios no
Escola.
A equipe do Conselho de Educação fará um passo a passo de todos os prédios antes da reabertura
com o Superintendente de Escolas, o Diretor do edifício e o Diretor de Operações para rever a
limpeza
expectativas, bem como realizar uma revisão de planos de reabertura específicos para cada edifício.
O Diretor de Instalações e Administradores Escolares comunicará limpeza e higiene
protocolos conforme recomendado pelo Estado de Connecticut e pelo CDC para funcionários e
famílias.
Os planos de construção para desinfetar superfícies de alto toque incluirão:
• Maçanetas de porta
• Corrimãos
• Alças de pia
• Superfícies do banheiro
• Materiais instrutivos que não podem ser fornecidos a um aluno específico
• Equipamento de playground
Superfícies frequentemente tocadas e outros equipamentos serão limpos ao longo do dia. Mesas e
equipamentos de sala de aula não devem ser compartilhados; no entanto, aqueles que são usados por
mais de um grupo
será limpo entre o uso.
Os edifícios terão um plano para desinfetar os seguintes usos:
• Mesas que são compartilhadas durante o dia
• Tabelas que são usadas ao longo do dia
• Cadeiras que são compartilhadas durante o dia
• Itens de sala de aula/escritório, como telefones, fones de ouvido, copiadoras, etc.
As escolas trabalharão para permitir o uso sem toque de itens como portas, lixeiras e utensílios de
banheiro, sempre que possível. (Quando não houver tecnologias de toque não disponíveis, prop
portas abertas de acordo com
códigos de incêndio e segurança, e remover tampas de lixo.)
As escolas maximizarão o uso de toalhas descartáveis em vez de secadores de mão, devido a
considerações de ventilação.
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Sempre que possível, as escolas desligarão e evitarão o uso de secadores de mão.
Conforme apropriado por idade, as escolas colocarão uma lata de lixo e rolo de papel toalha na porta
do banheiro para
permitir que alunos e funcionários usem para evitar o toque da maçaneta da porta com as mãos.
Diretores trabalharão com professores para avaliar formas de minimizar a exposição do playground e
do fitness
Equipamento. Limitar o uso para a coorte da equipe usar todos os equipamentos ao mesmo tempo.
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2

3

Os banheiros devem ser higienizados pelo menos duas vezes por dia. Sempre que possível, as escolas
considerarão designar banheiros separados para diferentes classes ou estabelecer turnos para as
aulas usarem o banheiro.
O Diretor de Instalações usará produtos aprovados para o Estado de Connecticut que são rotulados
como eficazes contra patógenos virais emergentes, seguindo instruções de rótulos para apropriado
taxas de diluição e horários de contato.
Os toras de limpeza serão usados em cada prédio para rastrear a frequência de limpeza das áreas,
incluindo banheiros.
O Diretor de Instalações garantirá que as escolas cumpram as diretrizes do DPH, incluindo:
• Orientação para limpeza e desinfecção de escolas durante o COVID-19
• Orientação de retorno ao serviço para construção de sistemas de água
• Orientação para sistemas escolares para a operação de sistemas de ventilação central e não
central
O Diretor de Instalações e Administradores Escolares garantirá que as escolas atendam ao
distanciamento
expectativas, ajustando a configuração em todas as salas de aula.
O Diretor de Instalações supervisionará um plano de reabertura para cada prédio que aborda
especificamente o distanciamento social para todas as salas de aula, banheiros, corredores e
escritórios da escola.
• Maximizar o distanciamento social entre as estações de trabalho dos alunos, alcançando 1,80 m
se possível (não necessário) ao determinar o layout da sala de aula. As mesas devem ser viradas
na mesma direção (em vez de se enfrentarem) ou os alunos devem sentar-se em apenas um lado
das mesas, espaçados à parte.
• Quando necessário, avalie outros espaços que possam ser reaproveitados para instrução na
escola.
• Maximizar o espaço entre o professor e os alunos devido ao risco de aumento de gotículas dos
professores durante a instrução. Se um professor remover a cobertura facial ou a máscara durante
a instrução, o espaçamento deve ser aumentado para além de seis pés. Para os professores que
permanecem sentados, uma barreira física pode ser considerada uma opção.
• Marcações de piso em todas as salas de aula e a escola podem ser incluídas para ilustrar o
distanciamento social/físico.
A Secretaria de Educação fará um passo a passo de todos os prédios antes da reabertura com o
Superintendente de Escolas, o Diretor do edifício e o Diretor de Operações para rever o
distanciamento
expectativas, bem como realizar uma revisão de planos de reabertura específicos para cada edifício.
O Diretor de Instalações e Diretores trabalhará em conjunto para garantir que os móveis da sala de
aula além
as mesas são ajustadas para criar a quantidade máxima de espaço entre os alunos.
Estantes de sala de aula, recantos de leitura, armários de armazenamento serão
removidos/reposicionados para criar o
quantidade máxima de espaço entre os alunos.
O Diretor de Instalações e Diretores trabalhará juntos para garantir que um médico dedicado
sala de isolamento foi identificada em todos os prédios da escola.
Os administradores escolares garantirão que as escolas restrinjam o uso compartilhado de
materiais.
Os diretores trabalharão para garantir que os funcionários restrinjam o compartilhamento de
materiais educativos entre indivíduos (incluindo itens como livros, manipuladores, computadores,
calculadoras, utensílios de escrita e suprimentos de arte). Os professores garantirão que haja um
procedimento para desinfetar quaisquer dispositivos eletrônicos,
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brinquedos, livros e outros jogos ou auxílios de aprendizagem que devem ser compartilhados durante
o mesmo dia escolar.

Quando o espaço compartilhado é usado por várias coortes de estudantes do ensino médio ou
estudantes que não estão em coortes, a desinfecção de materiais deve ocorrer entre os tempos em
que coortes de grupos de estudantes do ensino médio usam o
espaço/materiais.
Não serão permitidos assentos alternativos ou assentos compartilhados em recantos de leitura,
centros de grupo e outras áreas. Itens que não podem ser limpos e higienizados (como animais de
pelúcia compartilhados em salas de aula)
não será permitido em salas de aula.
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Checklist - Instalações e Operação
3 cont.

4

5

Os pertences/material escolar de cada aluno serão separados e em um recipiente de armazenamento
com identificação individual, cubby, armário ou outra área designada, dependendo do nível de série
e/curso específico. Os alunos serão incentivados a levar para casa pertences todos os dias para serem
limpos. Pertences como
animais de pelúcia pessoal e outros brinquedos não serão permitidos.
O Diretor de Instalações garantirá que as estações de lavagem e higienização das mãos sejam
prontamente
Disponível.
Cada escola garantirá que funcionários, alunos e visitantes tenham acesso a água e sabão e/ou mão
desinfetante contendo pelo menos 60% de álcool o tempo todo.
O Diretor de Instalações e Administradores Escolares supervisionará um plano de resposta rápida
para
casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.
Cada edifício terá um plano para fechar áreas usadas por qualquer pessoa doente e não reabrir essas
áreas ou usar áreas antes da limpeza e desinfecção. O Diretor de Instalações supervisionará o
adequado
limpeza de qualquer área desse tipo.

Expectativas de operações para reabertura das Escolas Públicas de
Bridgeport
1

O Supervisor de Enfermagem supervisionará o treinamento dos funcionários sobre a proteção física
da escola
Comunidade.
As escolas fornecerão treinamento de pessoal necessário sobre o seguinte como parte da reabertura
antes do início da escola:
• Distanciamento físico de funcionários e alunos
• Uso adequado de equipamentos de proteção
• O uso correto de revestimentos faciais de pano / máscaras
• Etiqueta de tosse e espirro
• Mantendo as mãos longe do rosto
• Lavagem de mãos frequente e técnica adequada
• Confidencialidade em torno do registro e da notificação de saúde
• Treinamento sobre práticas informadas de trauma e prevenção do suicídio

2

A capacitação dos funcionários sobre o bem-estar mental dos alunos estará disponível durante todo
o ano.
As escolas oferecerão treinamento de pessoal sobre o seguinte (além das expectativas de
Aprendizagem Social/Emocional):
• Treinamento sobre práticas informadas de trauma e prevenção ao suicídio.
• Confidencialidade em torno do registro e reportagem de saúde.

3

A sinalização será postada na escola que é altamente visível, além de ser acessível para os alunos
com
Deficiência.
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O Diretor de Instalações e Diretores trabalhará em conjunto para garantir a distribuição de
informações e a comunicação regular sobre as ações que as comunidades escolares podem tomar para
impedir a propagação. Placas serão postadas em locais altamente visíveis (por exemplo, entradas
escolares, áreas de funcionários e banheiros) que promovem medidas de proteção cotidianas e
fornecem instruções relacionadas à lavagem adequada das mãos e ao uso adequado de capas ou
máscaras. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019...
ncov/communication/index.html
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Checklist - Instalações e Operação
Expectativas de serviços alimentares para reabertura das Escolas Públicas de
Bridgeport
1

2

O Diretor de Serviços Alimentares garantirá o cumprimento das diretrizes federais e do funcionário
local da saúde
diretrizes e quaisquer diretrizes adicionais introduzidas em relação à nutrição infantil.
O Diretor de Serviços Alimentares promoverá ativamente a refeição gratuita universal do Distrito e o
leite gratuito para todos os alunos.
O Diretor de Serviços Alimentares cumprirá as regulamentações e políticas do Departamento de
Agricultura dos EUA (USDA) para refeições escolares e leite, incluindo os requisitos do padrão alimentar.
O Diretor de Serviços Alimentares garantirá que as escolas reivindiquem refeições/leite fornecidos a
todos os alunos usando métodos precisos de contagem e reivindicação. Isso é necessário para fins de
reembolso e deve ter documentação adequada no arquivo para apoiar a reclamação.
O Diretor de Serviços Alimentares planejará e estará preparado de forma proativa durante todo o ano
para acesso rápido à refeição durante um curto período e/ou período maior de fechamento.
O Diretor de Serviços Alimentares supervisionará epis para operações de food service, como máscaras,
luvas,
barreiras físicas em áreas de serviço, etc.
O serviço de alimentação em cada escola será projetado para promover o distanciamento social.
O Diretor de Serviços alimentares que trabalha com os diretores determinará o método adequado de
distribuição de refeições (Modelo de Coleta de Refeições, Modelo de Entrega de Sala de Aula ou um
Modelo de Entrega Híbrida) da refeição
serviço baseado em distanciamento social, localização física, tráfego estudantil, espaço, pessoal, etc.
Cada escola comunicará estratégias adequadas à idade e adequadas à escola às famílias sobre o serviço
e as opções da merenda escolar. As comunicações do serviço de refeições comunicarão os requisitos de
distanciamento social e incluirão quaisquer opções adicionais da escola da seguinte forma:
• ondas adicionais de almoço para separar coortes de sala de aula;
• uso de cafeteria cambaleante durante todo o final da manhã/início da tarde;
• aumento do número de pontos de acesso ao serviço de refeição;
• servindo refeições no refeitório e, em seguida, retornando para salas de aula ou locais
alternativos;
• servindo refeições em salas de aula e locais alternativos;
Os diretores providenciarão ondas menores de almoço em cada escola. Para todas as séries, mais de
uma coorte de sala de aula pode estar no refeitório com outra coorte, mas os grupos devem
permanecer separados de
uns aos outros por uma distância que é recomendado para ser pelo menos 14 pés.
Os planos de refeitório escolar e de alimentação serão ajustados com base no nível de preocupação com
a transmissão.
Não haverá "mesas compartilhadas" ou buffets de autoatendimento para alimentos e condimentos.
Barreiras físicas, como guardas de espirro e divisórias, no ponto de venda e outras áreas serão
instaladas
onde manter distância física de 6 pés é difícil.
Se as refeições forem fornecidas em salas de aula ou locais alternativos, a remoção e limpeza suficientes
do lixo
estar no lugar.

Expectativas de comunicação para a reabertura das Escolas Públicas de
Bridgeport
1

O Superintendente das Escolas supervisionará as comunicações sobre planejamento e reabertura.
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Famílias, funcionários e comunidade receberão atualizações semanais por e-mail, site e mídias sociais
durante o ano letivo diretamente da Superintendência das Escolas sobre as políticas e protocolos mais
atualizados relacionados a todas as considerações e aspectos deste plano e do futuro planejamento
COVID-19.
Famílias, funcionários e comunidade serão convidados para as reuniões mensais de mesa redonda para
atualizações, discussões, contribuições e sugestões sobre a reabertura e o status contínuo da escola.
Esses encontros também ocorrerão durante o verão antes da abertura do ano letivo.
Mudanças no planejamento, mudanças no estatuto dos horários das escolas e qualquer fechamento de
escolas serão comunicados diretamente dos Superintendentes ou de sua designação para a comunidade
escolar.
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Checklist – Entrega de Instruções
Instrução

O Modelo de Coorte de Sala de Aula será predominante usadomente nas séries K-8. A Coorte é um grupo estável
de estudantes e educadores com membros consistentes que permanecem juntos durante todo o dia escolar para
ajudar a mitigar o risco de disseminação do vírus. Espera-se ainda que estudantes e indivíduos dentro dos coortes
mantenham a maior distância física possível. A coorte de sala de aula passará a maior parte do dia juntos como
um grupo possível com um único professor ou ou com professores de
diferentes áreas de disciplina
encontrando Um coorte na sala de aula designada da coorte.

Expectativas instrucionais para a reabertura das Escolas Públicas de
Bridgeport
1

O dia de instrução e os horários de construção podem ser modificados para atender à situação de
saúde atual.
A Superintendência das Escolas comunicará aos funcionários e familiares qualquer
cancelamentodeaula(ou ajuste no horário) e posterior reabertura caso o Estado cancele as aulas na
escola
para todos ou restringe a frequência que exige a contratação do plano da escola para um Modelo
Híbrido.
O Superintendente baseará fechamento único, fechamento de várias escolas ou fechamento de
distritos usando as informações mais atualizadas sobre casos específicos na comunidade ou em uma
escola com a consulta local
funcionários da saúde e o supervisor médico do distrito.
O Superintendente notificará a Secretaria estadual de Educação caso uma decisão local seja tomada
para
fechar sob a orientação das autoridades locais de saúde e/ou do supervisor médico distrital.
Os diretores revisarão os horários instrucionais atuais em cada escola e farão quaisquer modificações
necessário para reabrir e melhor atender às necessidades dos alunos e funcionários para um retorno
completo à escola.
Os diretores estarão preparados para alterar os horários conforme necessário devido ao aumento da
transmissão na escola e/ou na comunidade. Os modelos alternativos incluirão:
• Modelos híbridos para um aumento moderado na transmissão, incluindo Coortes estudantis
A-B de dias alternados ou semanas alternadas, ou
• Aprendizado Remoto para um grande aumento na transmissão
Os diretores e os executores Tplanejarão e estarão preparados de forma proativa durante todo o ano
para uma mudança rápida para instrução de Aprendizagem Remota durante um período curto e um
período necessário
período mais longo de encerramento.
Os Principais e Serviços deEcnologia Tde informações planejarão e estarão preparados de forma
proativa em todos os momentos durante todo o ano para acesso/suporte de tecnologia acelerado
para um período necessário de Controle Remoto
Aprendizado, incluindo um curto período e um período mais longo de encerramento.
Os Diretores/Diretores Executivos consultarão e compartilharão recursos para o ensino em um
ambiente de Aprendizagem Remota que seja síncrocro e assíncrono que pode ser encontrado no
Plano de Reimaginação
Salas de aula de tomografia para aprendizagem contínua e o Centro de Aprendizagem Remota de CT.
As escolas avaliarão e adaptarão quaisquer modelos revisados de instrução ao longo do ano com
todos
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parceiros educacionais e funcionários.
A Superintendência de Escolas e Diretores revisará as listas de professores e desenvolverá um plano
substitutivo e, juntamente com o Conselho de Educação, discutirá mudanças nos acordos coletivos de
trabalho necessários para apoiar as necessidades dos alunos e escolas.
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Os diretores agruparão os alunos em Coortes de Sala de Aula nas séries K-8 o máximo possível.

2

3

4

As coortes de sala de aula serão estabelecidas e utilizarão a mesma sala de aula todos os dias e, em
sua maioria, utilizarão os mesmos corredores, banheiros e outras áreas da escola o máximo possível.
Coortes
ser atribuída uma equipe de professores e pessoal de apoio.
Diretores e membros Teducarão estudantes, famílias e funcionários sobre o valor das coortes,
garantindo que entendam que outras diretrizes de saúde e segurança permanecem importantes para
minimizar o risco de infecção.
Diretores e professores restringirão a mistura de coortes para o início do ano letivo, tanto quanto
Possível.
Os professores entrarão na sala de aula de coorte o máximo possível para cursos acadêmicos e cursos
especiais, incluindo Arte, Música, Biblioteca e Tecnologia, resultando em professores de áreas
específicas de conteúdo girando pelo prédio, instituídos por grupos de alunos. Aulas de Educação Física
serão realizadas em
a sala de aula de coorte e/ou ao ar livre na maior medida possível.
Os alunos de cada coorte terão assentos atribuídos na sala de aula de coorte o máximo possível.
Os alunos de cada coorte terão os materiais atribuídos na sala de aula da coorte o máximo possível.
Os diretores criarão horários o mais possíveis que escalonam a passagem no corredor ajustando os
horários para garantir
alunos mudam de quarto, se necessário, em momentos diferentes.
Todas as experiências de aprendizagem serão revisadas para garantir instruções seguras e
adequadas
Práticas.
Os Diretores Executivos e Diretores supervisionarão todas as experiências de aprendizagem e
qualquer currículo
modificações a fim de proporcionar ambientes seguros para alunos e professores.
Os Diretores Executivos e Diretores supervisionarão todas as experiências de aprendizagem e
qualquer currículo
modificações a fim de fornecer um padrão adequado e elevado de aprendizagem para alunos e
professores.
Cursos e atividades que possam envolver risco para alunos e funcionários (canto, instrumentos de
canto, produção e consumo de alimentos, etc.) serão aprovados antecipadamente pelo respectivo
Diretor de Currículo para a área de conteúdo e pela Superintendência das Escolas.
Assembleias escolares, concertos e outros programas com um número maior de alunos serão
suspensos. Se tais decisões precisarem ser tomadas, elas serão tomadas com base no tamanho da
atividade, capacidade de manter o distanciamento adequado e expectativas de segurança em
conferência com seu Diretor Executivo.
As excursões de campo e experiências fora do campus serão limitadas e exigirão a aprovação dos
Diretores Executivos e da Superintendência das Escolas. As decisões serão tomadas com base na
capacidade de manter o distanciamento adequado e as expectativas de segurança. As viagens de
campo virtuais serão incentivadas.
Os diretores de construção trabalharão com seus Diretores Executivos para identificar lacunas de
aprendizagem, barreiras de aprendizagem e encontrar maneiras inovadoras de atender às
necessidades das crianças.
Avaliações diagnósticas serão usadas para identificar áreas específicas onde a instrução ou
intervenção pode
ser necessário para melhorar a aprendizagem do aluno.
Avaliações formativas e monitoramento de progresso ocorrerão durante as aulas e proporcionarão
ação
informações sobre o status de aprendizagem dos alunos em relação ao objetivo de aula desejado.
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Os professores usarão dados de avaliações formativas imediatamente para ajustar suas instruções e
garantir
o progresso dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem.
As equipes escolares desenvolverão ferramentas comuns de avaliação diagnóstica, formativa e
sumativa em todo o
distrito/escola para análise comparativa para identificar necessidades específicas de aprendizagem de
alunos direcionados.
Os diretores refinarão o sistema de suporte multi-hierárquico de cada escola e incluirão orientações
para implementar estratégias de Nível 1 antes de oferecer intervenções de Nível 2 e quando e como
oferecer suportes de Nível 2 e Nível 3.
Os administradores distritais e prediais identificarão e planejarão os ciclos de melhoria de
nível/nível/nível/equipe, incluindo revisão de avaliações de alunos, planejamento de turnos
instrucionais e estratégias baseadas em dados, estabelecendo metas claras de resultado, interrogando
a lição como uma equipe e
repetindo o processo.

5

6

7

8

9

Professores de Educação Especial supervisionarão acomodações adequadas para os alunos e
compartilharão
formas inovadoras de atender às necessidades únicas dos alunos.
O Estado de Connecticut desenvolverá um modelo de aprendizagem remota para aprender em casa
devido à medicina
preocupação, doença, quarentena ou outrasrazões.
O BPS realizará uma pesquisa para descobrir quais alunos participarão da Aprendizagem Presencial ou
escolherá o Ensino Remoto com o apoio escolar.
O Escritório Central supervisionará o apoio escolar aos alunos no Modelo de Aprendizagem Remota: O
CT Remote Learning Hub (https://portal.ct.gov/SDE/Academic-Office/CT- Learning-Hub) fornecerá
recursos de alta qualidade e alto impacto de especialistas da área para conteúdo acadêmico, saúde
social, emocional e bem-estar.
Proficiência dos professores distritais com plataforma de aprendizagem remota distrital
Os professores serão obrigados a completar uma série de Treinamento baseado em Computador
(TCC) sobre o uso adequado e implementação das plataformas tecnológicas do Distrito aprovadas.
Os professores serão obrigados a fazer uma avaliação para garantir uma proficiência na linha de base
demonstrando o conhecimento adequado das plataformas de aprendizagem.
EQUIPE DE APOIO ACADÊMICO ITS para Apoio Acadêmico e Instrutivo
O Distrito manterá uma equipe de professores certificado permanentemente com pessoal com o
objetivo de fornecer apoio técnico e acadêmico para estudantes, famílias, professores e funcionários
do distrito.
Código de Conduta Virtual em Sala de Aula e Cidadania Digital
Os professores serão obrigados a ensinar e implementar o "Código de Conduta Virtual da Sala de
Aula" do Distrito e, além disso, garantir que os alunos estejam observando a Cidadania Digital
adequada à faixa de notas.
As escolas basearão práticas de avaliação para 20-21 no Departamento de Educação de Connecticut
modelo encontrado em: Adaptar, Avançar, Alcançar: Plano de Connecticut para aprender e crescer
juntos.

46

10

11

O Diretor de Educação Especial, Coordenadores de Educação Especial e Equipe de Apoio
supervisionar a programação e a transição de volta à escola para todos os alunos com IEPs.
As escolas supervisionarão a programação para o outono com o entendimento de que não houve
dispensa de requisitos sob a IDEIA de prestação de uma educação pública gratuita e adequada (FAPE)
no ambiente menos restritivo (LRE). Durante o fechamento da primavera de 2020, as escolas podem
não ter sido capazes de prestar todos os serviços da mesma forma que normalmente são prestados. A
lei federal de incapacidade permite flexibilidade na determinação de como atender às necessidades
individualizadas dos alunos que recebem serviços de educação especial.
As escolas tratarão os alunos elegíveis para a educação especial e outras populações especiais como
estudantes de educação geral primeiro. As orientações e políticas relacionadas aos planos de
reabertura escolar aplicam-se a todos os alunos, incluindo estudantes com necessidades especiais que
se qualificam para programas de educação individual sob a IDEA e planos de acomodação para alunos
elegíveis sob a seção 504 da Lei de Reabilitação. Se os alunos com deficiência não puderem acessar o
plano de reabertura conforme projetado, facilite a reentrada individualizada e alternativa com base
na necessidade do aluno, nos níveis de funcionamento, nos níveis de desenvolvimento e na
contribuição dosalunos/pais/responsáveis. Considere horários de aprendizagem remota, se
necessário.
As decisões de programação não serão baseadas na categoria de deficiência do aluno. No entanto, a
natureza e/ou gravidade da incapacidade de um aluno pode exigir considerações únicas. Protocolos
devem considerar
o nível de desenvolvimento e as habilidades do aluno.
Professores e Equipe de Apoio da Educação Especial se comunicarão com famílias de alunos com alto
nível de necessidade de desenvolver planos de transição para auxiliar população especial e educação
especial
alunos em seu retorno ao prédio da escola.
O Diretor bilíngue/ESL trabalhará com os alunos da EL garantindo a prestação de uma educação
pública gratuita e adequada (FAPE).
Escritório Central e Diretores supervisionarão a implementação segura de Educação Física, Arte e
Cursos de música e atividades extracurriculares.
Toda a programação educacional em PE, Arte e Música será esperada para aderir a todos os CDC,
estado, e
diretrizes locais relacionadas ao distanciamento social e desinfecção de áreas e equipamentos.
O Escritório Central/Diretores trabalhará com professores para planejar educação física, artes
plásticas e currículos musicais que considerem as necessidades de todos os alunos, incluindo o foco
em atividades, adaptações e
modificações de todas as atividades educacionais para garantir a total inclusão de todos os alunos.
Pe em todos os níveis se concentrará tanto quanto possível em atividades, condicionamento físico,
exercícios e esportes que são conduzidos por professores, mas realizados individualmente e focados
no condicionamento físico vitalício, utilizando ambientes alternativos, terraatividades baseadas e esportes/atividades individuais
As atividades de PE auxiliarão o máximo possível no apoio à aprendizagem socioemocional.
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Os cursos de Música e Arte se esforçarão para manter o programa atual de estudos e ofertas de
cursos, utilizando as seguintes precauções de segurança:
• Mantenha um espaçamento adequado de pelo menos 1,80 m quando os alunos estão cantando
ou executando instrumentos de sopro, agendando grandes conjuntos em auditórios, ao ar livre,
lanchonetes, academias ou outros grandes espaços. Concentre-se em maximizar o
distanciamento para instrumentos que requerem sopro ou para cantar, em comparação com
instrumentos de corda e percussão.
• Agende grandes conjuntos em grupos menores ao longo do dia. Mude o foco curricular para
trabalhos individuais e pequenos conjuntos e crie experiências e avaliações de desempenho
virtual.
• Continue o acesso total à música instrumental inicial. Manter pequenos agrupamentos
homogêneos de instrumentos para instrução de aula.
• Utilização de plataformas online aprovadas pelo Distrito para trabalhos de arteestudantil.
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Checklist - Crescimento Social/Emocional
Crescimento
Social/Emocional
Embora muita incerteza envolva como e quando a escola será reaberta, sabemos que a aprendizagem social e
emocional (SEL) será fundamental para reengatar os alunos, apoiar adultos, reconstruir relacionamentos e criar
uma base para a aprendizagem acadêmica. Essa reabertura sem precedentes para uma nova forma de ensino e
aprendizagem pode ter um impacto duradouro e significativo no bem-estar acadêmico e socioemocional do nosso
aluno. As escolas públicas de Bridgeport devem reunir toda a nossa comunidade escolar para proporcionar a todos
os alunos um ambiente de aprendizagem nutritivo e solidário.

Expectativas sociais/emocionais para a reabertura das Escolas Públicas de
Bridgeport
1

2

A Coordenadoria da SEL trabalhará com as Equipes de SEL e Conselheiros Escolares para garantir a
inclusão da Aprendizagem Socioemocional (SEL) em benefício de toda a comunidade escolar.
Plano de experiências que garantam que as escolas coloquem o bem-estar dos adultos e estudantes
primeiro para estabelecer um ambiente de aprendizagem positivo, seguro e solidário. As estratégias
identificadas serão acessíveis para engajar todas as populações, incluindo o apoio direcionado a
estudantes específicos que foram desengajados.
Planeje implementar a programação em todo o distrito projetada para ajudar crianças e adultos da
comunidade escolar a gerenciar emoções, definir e alcançar objetivos positivos, sentir e mostrar
empatia pelos outros, estabelecer e manter relações positivas e tomar decisões responsáveis. A
programação do SEL em todo o distrito do BPS inclui: a Abordagem RULER (acesso à plataforma
online, PD adulto, currículo pré-K-12 e recursos de engajamento dos pais), treinamento de Práticas
Restaurativas (treinamento presencial e virtual), treinamento de ACEs/Resiliência e construção de
Competência Cultural em todas as ofertas de SEL.
Plano para SEL integrado ao conteúdo acadêmico através da construção de habilidades essenciais de
autogestão,
resiliência, e conexões.
Coordenar as atividades de SEL antes da reabertura e integrar as atividades de SEL no processo de
reabertura.
Comunicar à comunidade escolar que a SEL é fundamental para o sucesso holístico da comunidade
escolar e um aspecto necessário de uma comunidade escolar altamente funcional. Uma guia SEL
estará disponível no site do distrito e nos sites da escola com informações, recursos e links da SEL para
estudantes, funcionários e familiares.
Utilize a Força Tarefa sel distrital para buscar vozes de perspectivas de estudantes, famílias,
educadores e parceiros comunitários para desenvolver planos de reabertura proativos e responsivos.
Avaliar o apoio social e emocional necessário pelos alunos durante o período inicial de reabertura em
decorrência do período de Ensino a Distância. Incentive que todas as partes reflitam sobre a
capacidade dos alunos de navegar nos desafios sem precedentes dos contextos alternativos de
aprendizagem durante o Aprendizado Remoto.
Engajar a equipe a refletir sobre o queeles aprenderam a partir da primavera de 2020 e como essa
experiência moldará os próximos anos para eles e seus alunos.
Proporcionar desenvolvimento profissional de SEL virtual e presencial contínuo durante todo o verão
e durante o ano letivo de 2020-2021.
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Os funcionários planejarão check-ins regulares com estudantes e famílias; conselheiros, assistentes
sociais, psicólogos escolares e enfermeiros se conectarão com alunos e famílias durante o processo de
reabertura.
Equipes sel baseadas na escola construirão intencionalmente estruturas que promovam relações de
apoio entre adultos e estudantes e um senso de pertencimento. Os funcionários garantirão que cada
aluno tenha pelo menos um adulto atencioso na escola que faça check-in regularmente com eles e
com quem possa entrar em contato.
2 cont.

3

A equipe utilizará os recursos fornecidos para criar exercícios/lições sobre as várias maneiras de
comunicar sentimentos, dado que o uso de máscaras pode alterar os entendimentos de como os
indivíduos estão se sentindo.
Os funcionários criarão exercícios/lições para comunicar positivamente a necessidade de
distanciamento físico em sala de aula à medida que as crianças naturalmente abraçam, tocam, etc.
ao brincar.
Os funcionários comunicarão as melhores maneiras de ajudar os alunos que precisam de apoio
adicional à distância física ou que podem não ser capazes de usar uma máscara devido a uma
manifestação de sua deficiência ou condição de saúde subjacente.
Os funcionários incentivarão atividades de movimento seguras para garantir que as crianças estejam
gastando energia adequada. Como o movimento dos alunos da sala de aula para a sala de aula ou as
atividades de recesso são restritos, pode não haver tantas oportunidades de atividade física durante
o dia escolar. Os funcionários colaborarão para identificar atividades criativas de transição em seus
edifícios para que permitam a movimentação.
Os funcionários tecerão oportunidades para os alunos praticarem e refletirem sobre competências
sociais e emocionais ao longo do dia durante o tempo acadêmico e não acadêmico.
Os funcionários envolverão os alunos em conversas e lições apropriadas ao desenvolvimento
fornecidas pelo governante on-line para discutir impactos passados, atuais e futuros da pandemia
sobre si mesmos, suas famílias, suas comunidades e o mundo mais amplo. Inclua discussões que
elevarão a consciência racial, já que os alunos não estavam presentes juntos na escola durante eventos
recentes nos EUA.
Integre as práticas de SEL ao planejamento instrutivo.
As Escolas Públicas de Bridgeport estabeleceram uma meta distrital para 2020-21 que se baseia na
expectativa de que a "comunidade escolar assuma a responsabilidade coletiva pelo bem-estar
intelectual, físico, social e emocional de cada aluno" e os funcionários possam demonstrar como cada
aluno é seguro, visto e celebrado. (Da Associação de Escolas e Faculdades da Nova Inglaterra Para
Padrões de Acreditação – Princípio 1.3.)
Para isso, a comunidade escolar de Bridgeport
(1) tem colocado planos e serviços em prática para identificar e apoiar as necessidades sociais e emocionais
dos alunos;
(2) garantirá que todos os educadores e funcionários de suporte em sala de aula compartilhem a
responsabilidade de todos os alunos, incluindo os alunos em dificuldades;
(3) e manterá e apoiará altas expectativas para todos os alunos.

Os professores criarão rotinas e rituais que constroem a comunidade e desenvolvem relações
positivas. Alguns exemplos podem incluir:
• Criando uma carta de classe
• Desenvolvimento de pequenos grupos de aprendizagem e reuniões presenciais para apoiar a
aprendizagem social, emocional e acadêmica (SEAL)
• Usando declarações e perguntas afetivas
• Implementação de Processo Justo
• Estratégias de ensino explícito para superar desafios positivos auto-conversa, respiração
consciente e reenquadramento
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Os próximos meses marcarão transições contínuas para todos em nossa y escola, enquanto se preparam para um
ano letivo que oferece novas maneiras que comemos uns com os outros,aprender e operate school communit.
Asse transições se podem trazer excitação, ansiedade, preocupação e outras emoções complexas à medida que
os alunos se perguntam como será o retorno às salas de aula. Os alunos estão entusiasmados com a reconexão
com colegas e professores, e esperam se engajar pessoalmente,em ambientes de aprendizagem deapoio. A
reabertura das escolas também convocará os educadores a planejar um ambiente escolar que promova a
segurança emocional e física e um senso de pertencimento em toda a comunidade escolar.
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Lista de verificação -Transporte
Transporte

ESTADO SEGURO DE CONNECTICUT
Vacinas disponíveis ou tratamentos
eficazes para COVID-19

Capacidade total no ônibus
Transporte de ônibus pode operar sem
restrições

BAIXO STATUS DE CONNECTICUT
Baixo risco de transmissão na
comunidade do COVID-19

Até a capacidade total no ônibus
O transporte de ônibus pode
operar até o status completo com
revestimentos faciais / requisitos de
máscara e carregamento e
restrições de descarga

ESTADO MODERADO DE
CONNECTICUT
Propagação moderada ou mais
severa de COVID-19

Capacidade limitada no ônibus
O transporte de ônibus pode
operar com restrições de
assentos e espaçamento,
revestimentos faciais/requisitos
de máscaras e restrições de carga
e descarga.
Número reduzido de alunos e
assentos com base em rigorosas
diretrizes de distanciamento social

Expectativas de transporte para reabertura das Escolas Públicas de
Bridgeport
1

O status do transporte será determinado pelo Estado de Connecticut e/ou DPH.
No "baixo status"atualmente determinado como o status de Connecticut, os passageiros estudantes
serão obrigados a usar uma cobertura facial ou máscara que cobre completamente o nariz e a boca
enquanto andam de ônibus. A cobertura facial do passageiro deve estar no local antes de embarcar
no ônibus e deve ser mantida no local até que eles estejam completamente fora do ônibus. Os
passageiros devem carregar o ônibus da linha de trás para a frente e, em seguida, descarregar o ônibus
de forma controlada na chegada à escola da frente para trás pelo assento. Isso reduzirá o número de
passageiros que passam por lá quando entram no ônibus e evitará aglomeração no corredor central
quando o ônibus chegar à escola.

52

Se o Estado determinar que estamos em um "status moderado" a densidadede passageiros dos alunos
será significativamente reduzida porque as escolas estarão empregando um modelo híbrido de
aprendizagem. Os passageiros de ônibus devem ser espaçados com membros da família sentados
juntos e membros não familiares devem ser espaçados a 1,80 m de distância, utilizando assentos
diagonais alternados. Os passageiros serão obrigados a usar uma cobertura facial ou máscara que
cubra completamente o nariz e a boca enquanto andam de ônibus. A cobertura facial do piloto deve
estar no local antes de embarcar no ônibus e deve ser mantida no lugar até que eles estejam
completamente fora do ônibus. Os alunos devem carregar o ônibus da linha de trás para a frente e,
em seguida, descarregar o ônibus de forma controlada na chegada à escola da frente para trás pelo
assento. Isso reduzirá o número de pessoas que passam por lá quando entram no ônibus e evitará a
aglomeração no corredor central quando o ônibus
chega à escola.

53

2

3

4

5

O transporte de e para os pais/responsáveis será incentivado.
Ospais/responsáveis são incentivados a transportar seus filhos para a escola para evitar uma
possível exposição no ônibus.
Diretores realizarão uma pesquisa para descobrir quais alunos serão conduzidos pelos pais no início
do
ano letivo.
Os diretores avaliarão se uma chegada escalonada e a entrega de ônibus e carros melhorarão os
protocolos de segurança no local.
Os diretores planejarão o fluxo de veículos e a logística, especialmente se houver mais veículos de
transporte familiar.
Os diretores desenvolverão procedimentos de chegada/partida que limitam a entrada desnecessária
de pais e responsáveis no prédio. Cada escola permitirá o mínimo contato dos pais com a escola
pessoal e alunos ao deixar e/ou pegar os alunos durante o dia.
Hábitos de higiene saudáveis adequados serão praticados no ônibus.
Pais/responsáveis dosalunos serão convidados a auxiliar no distanciamento social nos pontos de
ônibus e durante
pick-up e drop-off.
Pais/responsáveis dos alunos serão solicitados a proteger máscaras em alunos em pontos de ônibus
antes de
estudantes entrando no ônibus.
Os alunos serão obrigados a usar uma cobertura facial ou máscara que cobre completamente o nariz e
a boca
Enquanto andava de ônibus.
O desinfetante manual estará disponível no ônibus para os estudantes usarem no momento da
entrada.
Os arranjos de assentos serão ajustados nos ônibus para evitar que os alunos passem uns aos outros
durante o carregamento/descarga o máximo possível.
• Os primeiros alunos a carregar em ônibus sentam-se atrás, enchendo assentos em direção à
frente do ônibus
• Alunos na frente descarregam primeiro
As coortes de ônibus serão implementadas em todas as séries. Grupos estáveis e consistentes ajudam
a mitigar o risco de disseminação do vírus. Os alunos só serão permitidos no ônibus para o qual foram
designados, a fim de minimizar a contaminação cruzada dos grupos estudantis. Espera-se que os
alunos andem no mesmo ônibus para a escola pela manhã e o mesmo ônibus para casa à tarde todos
os dias.
Os motoristas de ônibus seguirão as expectativas dos funcionários da escola em relação à saúde e
triagem.
Triagem Passiva: Os motoristas são instruídos a fazer a auto-tela antes de sair para a escola, verificando
para garantir temperaturas abaixo de 100,4 graus Fahrenheit e observar os sintomas descritos pelas
autoridades de saúde pública. Os motoristas devem ficar em casa se estiverem se sentindo mal, têm
algum sintoma associado ao COVID19, ou tiveram contato próximo com uma pessoa diagnosticada com COVID-19.
Motoristas com temperatura superior a 100,4 graus não podem dirigir. Os motoristas serão
permissão para retornar 24 horas após a febre ter quebrado, ou com uma nota de seu provedor de
saúde, ou com um teste COVID-19 negativo documentado.
Todos os motoristas higienizarão as mãos ao entrar em ônibus.
Motoristas de ônibus devem usar máscaras faciais. Estes devem ser sempre usados quando as
crianças estão no ônibus.
O número de estudantes em cada ônibus será confirmado pelo Estado e/ou pelas autoridades locais
de saúde.
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As escolas ajustarão os horários quando possível para atender às exigências de transporte. As rotas de
ônibus não serão baseadas nos resultados da pesquisa dos pais sobre se eles levarão os alunos para a
escola. Essas informações serão importantes se o Estado indicar que o número de estudantes nos
ônibus deve ser reduzido.
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6

Se o Estado de Connecticut ajustar as diretrizes de distanciamento social devido ao COVID
19:
O número de alunos em cada ônibus pode ser ajustado.
As escolas limitarão o número de estudantes em ônibus com base nas diretrizes emitidas pelo Estado
de Connecticut. As opções de assentos incluem:
• Sente um aluno em um banco em ambos os lados do ônibus.
• Sente um aluno em um banco em ambos os lados do ônibus, pulando todas as outras fileiras.
• Sente um aluno em um banco, alternando fileiras de cada lado, criando um padrão em
ziguezague no ônibus.
As populações de ônibus dependerão do número de alunos que frequentam a escola presencial e
onde os pais não podem levar os alunos para a escola. A capacidade do ônibus pode ser ajustada para
atender a todas as diretrizes de saúde e segurança. Esses ajustes podem resultar em um aumento
significativo no custo de transporte.
Também pode haver um tremendo impacto nas aulas com os alunos chegando/partindo em
tempos diferentes.
As corridas de ônibus de tamanho reduzido resultarão em rotas de ônibus ajustadas, resultando em
"corridas duplas" ou "corridas triplas"
resultando em tempos de chegada escalonados e tempos de demissão para os alunos.
Um monitor de ônibus vai andar de ônibus o tempo todo e garantirá que os alunos pratiquem o
distanciamento social nos ônibus. Essa exigência pode afetar a capacidade da escola de manter
escolaridade presencial.
O horário escolar pode ser ajustado para atender às necessidades de distanciamento social (nos
ônibus) com base nas diretrizes emitidas pelo Estado de Connecticut.
• Se os números forem limitados, o cronograma pode resultar em um horário alterado para os
alunos.
• Diretrizes estaduais ajustadas podem resultar em um longo período de Aprendizado Remoto
por todos
Estudantes.
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Aquisições
de equipamentos
proteção individual
Plano
de Cenário dede
Transporte

Ppe
(máscaras, luvas,
escudos)

Limpeza de
Ônibus

Máquinas/garrafas
de desinfetante
para as mãos

Monitores de
Ônibus
Veículos para
estudantes de fora
da cidade
Distanciamento
Social
Ônibus SPED
Rotas de Ônibus

Normal
Máscaras: usado por motorista, estudantes e
auxiliares o tempo todo
Luvas: só é necessário para adultos em
ônibus SPED
Escudos: Só é necessário para adultos em
ônibus SPED
Distrito deve fornecer máscaras de volta para
os alunos que esquecem
Transporte será negado para estudantes que
não têm máscara

Híbrido
Máscaras: usado por motorista, estudantes e
auxiliares o tempo todo
Luvas: só é necessário para adultos em
ônibus SPED
Escudos: Só é necessário para adultos em
ônibus SPED
Distrito deve fornecer máscaras de volta para
os alunos que esquecem
Transporte será negado para estudantes que
não têm máscara

Algumas janelas estarão abertas para
ventilação
Motoristas deram frasco de spray de
desinfetante, trapos e toalhas de papel para
limpar assentos, corrimão e parte de trás dos
assentos após a rota da manhã e rotas da
tarde
(Devido ao tempo das escolas, não pode ser
feito entre rotas como fretamento, paroquial,
ensino médio, fundamental)
Sistema fogger usado à noite
Nenhum no ônibus devido aos mandatos do
Departamento de Transportes do CT
Sem garrafas a menos que o distrito escolar
disposto a pagar por eles
Fornecido apenas em ônibus SPED
Se necessário em outros ônibus, o distrito
terá que pagar custo adicional para contratar,
treinar e fazer verificações de antecedentes

Algumas janelas estarão abertas para
ventilação
Motoristas deram frasco de spray de
desinfetante, trapos e toalhas de papel para
limpar assentos, corrimão e parte de trás dos
assentos após a rota da manhã e rotas da tarde
(Devido ao tempo das escolas, não pode ser
feito entre rotas como fretamento, paroquial,
ensino médio, fundamental)
Sistema fogger usado à noite

Carros provavelmente não serão usados
Vans com táxis estendidos serão usadas

Carros provavelmente não serão usados
Vans com táxis estendidos serão usadas

Governador diz que os alunos podem andar
como fizeram em anos anteriores
Vamos pular dois lugares para manter o
motorista seguro
A distância entre cadeiras de rodas será de 34 pés
Mesmo território, tempo, como nos anos
anteriores

Governador diz que os alunos podem andar
como fizeram em anos anteriores
Vamos pular dois lugares para manter o
motorista seguro
A distância entre cadeiras de rodas será de 34 pés
Mesmo território, tempo, como nos anos
anteriores

Nenhum no ônibus devido aos mandatos do
Departamento de Transportes do CT
Sem garrafas a menos que o distrito escolar
disposto a pagar por eles
Fornecido apenas em ônibus SPED
Se necessário em outros ônibus, o distrito terá
que pagar custo adicional para contratar,
treinar e fazer verificações de antecedentes
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Item
Máscaras faciais descartáveis

Quantidade distrital

1,5 milhões
Unidades
Vestidos Descartáveis

4,000
Unidades
Escudos faciais reutilizáveis

4,000
Unidades
Estações/Dispensadores de
Higienização

900
Unidades
Limpezas higienizantes

70,000
Pacotes
Partições de plexiglass

Avaliado e implantado em áreas que as
requerem para conformidade(variável)
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Implantação de tecnologia
Tecnologia

Expectativas tecnológicas para reabertura das Escolas Públicas de Bridgeport
1

O acesso à tecnologia deve ser de 1 a 1 para todos os alunos, sempre que possível

2

O Distrito criou uma estratégia na qual todos os alunos devem ter acesso a um dispositivo de tecnologia móvel baseado em
sua faixa de série. Cenários onde ocorrem escassez serão revistos para remediação.
CARES O financiamento da tecnologia tem sido usado para comprar
O Distrito comprou novos tablets Google Lenovo Dispositivos Android para alunos mais jovens..
O Distrito comprou novos dispositivos Microsoft Windows 10S para estudantes intermediários e do ensino médio, de acordo
com o nosso padrão distrital.

3

Implantação de dispositivos de parceria do CSDE
Os dispositivos recebidos serão implantados para todos os estudantes do ensino médio,, uma vez que todos tenham sido
recebidos da Dell. Os equipamentos serão gerenciados pelo Departamento de SBP em cooperação com todas as escolas.

4

Estratégia de implantação de tecnologia
Pré-Jardim de Infância para2ª Série: receberá iPads Apple legados ou novos tablets Android sempre que possível, caso
contrário, ChromeBooks legados.
3ª

Série a 5ªth Série: receberá ChromeBooks legados ou usará dispositivos novos/existentes do Windows 10S se as escolas já
os comprarem.
6º

Grau a 8ºth Grau: receberá os dispositivos 10S do Distrito HP/Lenovo Windows 10S existentes ou recém-adquiridos do
Lenovo Windows 10S..
9º

5

Grau a 12ºth Grau: receberá novos dispositivos CSDE comprados pelo Dell Windows 10S.

Acesso equitativo e universal à tecnologia
O Distrito fará todos os esforços para fornecer acesso equitativo à tecnologia para todos os alunos,ndentro das limitações
de orçamento e disponibilidade de equipamentos..

6

Acesso à Internet
O Distrito não pode fornecer acesso garantido à Internet a todos os alunos em suas casas e precisará que os
Pais/Responsáveis planejem de acordo para atender a essa necessidade.
O Distrito está atualmente oferecendo o programa Sprint 1Million em escolas de ensino médio e está investigando outras
oportunidades para fornecer Internet para reduzir a divisão digital sempre que possível, veja as opções abaixo.

7

Plataformas Digitais Oficiais distritais para todos os pontos de presença on-line
Bridgeport Public Schools usa apenas o Microsoft Office 365 e o Teams for Education como nossa plataforma de produção,
dados, comunicação e colaboração.. Outras plataformas não estão autorizadas para uso.

8

Bridgeport Public Schools usa o MyBPS alimentado pelo Classlink como o único ponto de presença para acesso ao Office
365/Teams e todas as plataformas digitais aprovadas e gerenciadas em conformidade com a PA-16-189.
Código virtual de sala de aula de Conduct

9

O Distrito forneceu um código de conduta em sala de aula virtual para fornecer aos alunos a expectativa enquanto estão no
Aprendizado Híbrido e Remoto.
Formação de Cidadania Digital estudantil
O ensino de Cidadania Digital será um conteúdo curricular obrigatório para todos os alunos.

10

Plano de Continuidade de Instruções Digitais
O Distrito está trabalhando na criação e implantação de um Plano de Continuidade Instrucional digital que engloba todas as
expectativas e ofertas para alunos e professores para o outono de 2020.
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Ofertas de Internet da Cidade de Bridgeport
Tablets do Projeto Sprint 1Milhão
O Distrito recebeu aproximadamente 750 novos smartphones samsung adicionais através do
Projeto 1Milhão (1MP) que podem ser usados como pontos quentes para acesso à internet. Os
telefones estão disponíveis para estudantes do ensino médio através do contato do Projeto
1Milhão de suas escolas. Os telefones serão emitidos em uma base "por 1 a 0". Os alunos do
Ensino Médio e/ou seus pais devem entrar em contato com seu coordenador do Projeto School
Pou 1milhão em sua escola.
Hotspots ideais
Os hotspots WiFi ideais são uma rede de mais de 2 milhões de pontos de acesso gratuitos à
internet WiFi que permitem que você faça conexões de internet de alta velocidade em
movimento tão facilmente quanto quando você está conectado em casa.
[https://www.optimum.net/internet/hotspots]

Internet econômica da Altice trazida a você pela Optimum
Você pode se qualificar para a Internet Altice Advantage se você ou um membro de sua família
estiver egívelou participar do Programa Nacional de Merenda Escolar (NSLP); ou um residente
de Bridgeport e frequentar um bridgeport Public School; ou elegível para ou recebe renda de
segurança suplementar (SSI) e 65 anos de idade ou mais; ou um veterano e receber assistência
pública estadual ou federal. [https://www.alticeadvantageinternet.com]
Programa Linha de Vida fronteiriça
Se você tem vivido sem serviço telefônico porque não pode pagar, você pode ser elegível para
este programa de assistência governamental. A Frontier está comprometida em ajudar indivíduos
qualificados de baixa renda a pagar por serviços telefônicos ou qualificar serviços de acesso à
internet, apoiando os princípios do Serviço Universal.
[https://frontier.com/resources/discountprograms/lifeline-program]

As escolas públicas de Bridgeport continuam a apelar em nível local, estadual e federal para
incentivar os provedores de nternet a abrir suas redes Wi-Fi para fornecer acesso gratuito à
internet em nossa comunidade. I
As ofertas recomendadas pelo Estado de Connecticut podem ser encontradas:
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Information-For/Internet-Access
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Reabertura de nossas escolas: Fontes
Observe que seções deste documento foram retiradas ou com base nas seguintes fontes:

•

"Adaptar, Avançar, Alcançar" Plano de Connecticut para aprender e crescer juntos - Departamento de
Educação do Estado de Connecticut

•

"Reopen Connecticut" - Regras para operar escola de verão durante COVID 19 - Estado de Connecticut

•

"Preparando-se para um retorno seguro ao aprendizado em sala de aula " - Estado deConnecticut

•

"Plano de Continuidade Instrucional 2.0" – Distrito Escolar Público do Condado de Miami-Dade

Observe que todos os planos e itens incluídos neste documento estão sujeitos a
alterações com base em requisitos e/ou conselhos de
o Governador ou Connecticut,
o Departamento de Educação do Estado de
Connecticut e o Departamento de Saúde de
Bridgeport.

Entre em contato com o Superintendente de Escolas para obter informações
adicionais e/ou perguntas: Michael J. Testani
Escolas Públicas de
Bridgeport
mtestani@bridgeportedu.n.
203-275-1001
www.bridgeportedu.net

Expectativas de resposta pandêmica para arquear escolas públicas de East
Hampton
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