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Mensagem à comunidade do distrito escolar de East
Providence:
Nas seguintes páginas delineamos o plano de reabertura das escolas no outono de
2020 do departamento escolar de East Providence. O nosso plano é o resultado do
trabalho efetuado por quatro subcomités constituídos por mais de sessenta membros
que se reuniram durante os meses de Junho e Julho do corrente ano. O objetivo
fundamental do plano foi providenciar todas as medidas de saúde e segurança para os
nossos alunos, professores e funcionários tendo em conta as diversas necessidades
dos alunos. O plano é constituído por três cenários diferentes - Aulas presenciais
limitadas, aulas presenciais parciais e aulas presenciais regulares/completas - de
acordo com o Departamento de Educação de Rhode Island. O referido plano segue
todas as medidas fornecidas pelo Departamento de saúde de Rhode Island e a
Direção-Geral de saúde.
O Departamento de Educação em conjunto com o Departamento de Saúde irão tomar
a decisão sobre como reabrir as escolas em Agosto. Como distrito escolar, nós iremos
implementar um plano que irá de acordo com o cenário apresentado neste documento.
Iremos ser flexíveis, uma vez que as condições e os requisitos estipulados pelo
Departamento de Educação e a governadora Raimondo podem mudar rapidamente.
Estamos confiantes de que temos um plano seguro e ponderado e que tivemos em
consideração as necessidades dos alunos, funcionários e a comunidade em geral.

O que fundamentalmente acreditamos:
Saúde e Segurança: Todas as decisões irão ser tomadas tendo em conta,
primeiramente, a saúde e a segurança de todos os alunos e funcionários.
Igualdade e justiça :  Todos os alunos irão ter o que for necessário para poderem obter
sucesso escolar.
Colaboração: Haverão sistemas em vigor para que todos os grupos de pessoas
interessadas tenham voz em todas as decisões tomadas.
Inovação: Poder eliminar as barreiras tradicionais e implementar soluções centradas
nos alunos.
Superação e resistência: Manter uma mentalidade positiva para apoiar com sucesso o
regresso às escolas dos alunos e funcionários.
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Cenários do Regresso às Escolas:
O Departamento Escolar de East Providence examinou cuidadosamente a capacidade
de abrirmos as escolas com segurança. Da pré-escola até ao quinto ano, iremos
manter grupos estáveis de 30 ou menos alunos durante o dia escolar (de acordo com o
Departamento de Saúde de Rhode Island) . Esses grupos estáveis irão manter 14 pés
de distanciamento. As escolas secundárias apresentam vários desafios como o
movimento de alunos entre as aulas ao longo do dia, juntamente com a chegada dos
alunos às escolas e o fim do dia escolar, o qual envolve o concentramento de um
grande número de alunos. Por esse motivo, as escolas secundárias irão ter um horário
híbrido/combinado. O quadro abaixo indica os detalhes sobre os três diferentes
cenários de reabertura requerido pelo Departamento de Educação de Rhode Island.
Aulas presenciais completas

Aulas presenciais parciais

Aulas presenciais limitadas

ESCOLAS PRIMÁRIAS/
PRÉ-ESCOLA/JARDIM DE
INFÂNCIA

ESCOLAS PRIMÁRIAS/
PRÉ-ESCOLA/JARDIM DE
INFÂNCIA

ESCOLAS PRIMÁRIAS/
PRÉ-ESCOLA/JARDIM DE
INFÂNCIA

De segunda a sexta-feira: todos os
alunos na escola em grupos de 30
alunos

De segunda a sexta-feira: todos
os alunos na escola em grupos
de 30 alunos

De segunda a sexta-feira:
Pré-escola e Jardim de Infância
na escola + grupos especiais ,

*horário escolar: 9:15 da manhã 3:00 da tarde

Do primeiro ao quinto anos, terão
ensino à distância

Escolas (MIDDLE SCHOOLS)

Escolas (MIDDLE SCHOOLS )

Escolas MIDDLE SCHOOLS)

Segunda & Terça: Todos os alunos
do sexto e sétimo anos + grupos
especiais

Segunda-feira: sexto ano +
grupos especiais + sétimo ano
(equipa 1)

De segunda a sexta-feira: todos
os alunos do sexto ano + todos os
grupos especiais

Quarta-feira: Todos os alunos terão
ensino à distância

Terça-feira: sexto ano + grupos
especiais + sétimo ano (equipa 2)

Quarta-feira: - os alunos do sexto
ano terão ensino à distância

Quinta e sexta: todos os alunos do
sexto e oitavo anos + grupos
especiais

Quarta-feira: Todos os alunos
terão ensino à distância

Sétimo e oitavo anos terão
ensino à distância.

Quinta-feira:: sexto ano + grupos
especiais + oitavo ano (equipa 1)

*horário escolar: 7:45 da manhã 1:30 da tarde

Sexta-feira: sexto ano + grupos
especiais + oitavo ano (equipa 2)
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ESCOLA SECUNDARIA/HIGH

ESCOLA SECUNDARIA/ H
 IGH

ESCOLA SECUNDARIA/ H
 IGH

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

Segunda e terça: nono e décimo
primeiro anos + grupos especiais

Segunda e Terça: nono e décimo
primeiro anos + grupos especiais

Segunda e terça: nono ano +
grupos especiais

Quarta-feira: todos os anos terão
ensino à distância

Quarta-feira: todos os alunos
terão ensino à distância

Terça-feira: décimo primeiro ano
+ grupos especiais

Quinta e sexta: décimo e décimo
segundo anos + grupos especiais

Quinta e sexta: décimo e décimo
segundo anos + grupos especiais

Quarta-feira: todos os alunos
terão ensino à distância
Quinta-feira: décimo ano +
grupos especiais

*horário escolar: 7:25 da manhã
-12:30 da tarde

Sexta-feira: Décimo segundo ano
+ grupos especiais

*Os horários escolares foram ajustados de maneira a permitir tempo para a limpeza dos autocarros
escolares entre as diferentes carreiras.

Nas escolas primárias as crianças irão permanecer nas salas de aulas durante o dia escolar,
tendo o almoço lugar na própria sala de aula.
As escolas do “Middle school” irão seguir o mesmo modelo das escolas primárias, os alunos
permanecerão na mesma sala de aula enquanto que os professores irão às salas de aulas
onde se encontram os diferentes grupos de alunos para dar as aulas na medida do possível.
Os alunos da escola secundária “High school” irão movimentar-se de sala para sala como é
habitual.

Opção para o total ensino à distância:
O Departamento Escolar de East Providence está a desenvolver um plano de opção
para um total ensino à distância destinado aos alunos que não poderão regressar à
escola. De forma a podermos planear adequadamente, pedimos aos pais que
escolherem essa opção que se comprometem com a decisão do ensino à distância até
ao final do primeiro semestre escolar, o qual terminará no mês de Janeiro. Durante o
total ensino à distância, os alunos seguirão o horário regular das aulas a ser
determinado. Os professores irão dar aulas virtuais durante o dia escolar pelo que os
alunos receberão instrução em todas as disciplinas. Poderá obter o questionário de
opção no site do distrito escolar. Por favor, complete e envie o questionário até ao dia 7
de Agosto de 2020.
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Saúde e Segurança:
O uso da máscara:
Recomendamos que os alunos usem a máscara mesmo que permaneçam em grupos
estáveis. O uso da máscara é também recomendado em ambientes onde as pessoas
possam manter um distanciamento de seis pés. No entanto, os alunos não serão
punidos por não usarem a máscara.
● Será requerido que professores, alunos e funcionários usem a máscara durante
o dia escolar, incluindo à entrada e saída da escola.
● Todos os visitantes que entrarem nas escolas terão de usar a máscara.
● A máscara deve ser lavada diáriamente.
● Teremos disponível um número limitado de máscaras para os alunos e/ou
funcionários que chegarem à escola sem máscara.

Refeições em todas as escolas:
O pequeno almoço e almoço serão servidos a todos os alunos que se qualifiquem para
este programa de refeições nas escolas. Toda a informação e detalhes sobre este
programa serão providenciados no princípio do ano letivo, incluindo o formulário de
qualificação para as refeições grátis ou de redução do custo.
● Nas escolas primárias: o pequeno almoço e almoço serão servidos nas próprias
salas de aulas. Não haverá água disponível (das fontes). Os alunos terão de
trazer água de casa, ou então a escola terá de providenciar água aos alunos
que a necessitem.
● Nas escolas de “Middle Schools”: Haverá áreas designadas para a distribuição
das refeições (pequeno almoço e almoço) aos alunos que se qualifiquem. Os
almoços serão distribuídos aos alunos nas respetivas salas de aulas. Quando
possível, os alunos deverão comer nos espaços exteriores das escolas.
● Na escola secundária “High School”: Haverá áreas designadas para a
distribuição do pequeno almoço aos alunos que se qualificam. Os alunos irão
comer nas respetivas salas de aulas. Quanto ao almoço para esses alunos , será
distribuído na hora de saída da escola.
● Todas as refeições são servidas em sacos individuais de modo a facilitar a
distribuição e diminuir o risco de contaminação.
● Na maioria dos casos, as refeições serão distribuídas e os alunos irão comer nas
próprias salas de aulas para evitar a concentração de pessoas. Os professores
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receberão as refeições à porta da sala de aula e assim não haverá contacto do
pessoal de entrega com os alunos.
Procedimento para o uso das casas de banho:
● Nas escolas primárias
○ Os professores irão levar os alunos em grupos estáveis até às casas de
banho, e haverá certos horários a seguir para que os encarregados de
limpeza possam efetuar a respetiva higienização e limpeza entre o uso de
cada grupo de alunos.
○ Cada grupo estável terá uma casa de banho específica para uso diário.
○ Uma casa de banho estará reservada para uso individual do/a aluno que
assim o necessite.
○ Os diretores das escolas irão criar um horário de uso das casas de banho
para todas as aulas.
○ Os alunos terão de registar o nome para a saída e entrada da sala de
aula para uso da casa de banho.
● Nas escolas “Middle School”
○ As casas de banho estarão designadas a cada equipa sempre que
possível.
○ A limpeza regular será efetuada logo de imediato.
● Na escola secundária “High School”
○ As casas de banho estarão designadas a serem usadas sempre que seja
possível.
○ A limpeza regular será efetuada logo de imediato.

Procedimentos nos corredores:
● Sempre que possível os corredores terão um sentido único de passagem com
visuais de informação no piso e nas paredes em todo o edifício escolar.
● De manhã os alunos entrarão na escola por diferentes portas de entrada.
Visuais com toda a informação necessária estarão disponíveis nas várias áreas
de entrada.
● Os alunos que tenham aulas em salas com portas para a rua, usarão essas
mesmas portas para a entrada e saída evitando assim usarem os corredores da
escola.
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Plano para o espaço físico da sala de aula:
● Atribuir salas de aula de maneira a minimizar a distância e o tráfego de pessoas.
● Manter uma distância de 6 pés sempre que possível.
● Professores e funcionários devem usar a máscara. Recomendamos que os
alunos usem a máscara.
● Todos os alunos devem de estar sentados com a frente para a mesma direção.
● Todo o mobiliário que não seja necessário deve ser retirado da sala de aula para
haver mais espaço para o distanciamento social.
● Os alunos devem ter assentos designados em cada sala de aula.
● Remover tudo o que seja desnecessário das superfícies como mobiliário ou
elementos de decoração.
● Reduzir o número de alunos sentados em mesas, e usar as carteiras para
permitir o distanciamento social.
Procedimentos nos recreios :
● Ser consistente em manter grupos estáveis durante os recreios e as horas para
brincar ao ar livre.
● Tentar providenciar às crianças da Pré-escola até ao quinto ano, acesso ao ar
livre duas vezes por dia durante 20 minutos (incluindo o recreio).
● Lavar as mãos antes e depois de brincarem ao ar livre.
● Usar a máscara durante os períodos ao ar livre como em todas as áreas de
acesso comum (nos corredores).
● Se houver mais de um grupo de alunos ao ar livre, devem manter uma distância
de 14 pés entre cada grupo de alunos e o número de pessoas ao ar livre não
deve exceder o número estipulado pelo Estado.
● De acordo com as medidas de saúde e segurança para a reabertura das
escolas primárias e secundárias de Rhode Island (página 11) todo o
equipamento de recreio para as crianças brincarem deve ser retirado no caso
de não ser possível limparem tudo entre os vários grupos de crianças a usarem
os referidos equipamentos ou brinquedos.
● Tapar os equipamentos de recreio se for necessário.
● Cada sala de aula será incentivada a usar o seu próprio compartimento para
manter os brinquedos e equipamentos de recreio.
● Não será permitido que as crianças tragam brinquedos de casa para usarem na
escola, estão isentos elementos terapêuticos usados pelas crianças do
programa de educação especial IEP e do Plano 504.
Eventos comunitários e familiares:
● Os eventos de Open House/ Regresso à escola devem ser realizados ao ar livre
ou virtualmente no outono do corrente ano letivo. As reuniões não podem
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●
●

●
●
●
●

exceder o número máximo de pessoas estipulado pelo Estado. Devem usar a
máscara e manter o distanciamento social. Incentivamos a realizar esses
eventos virtualmente.
A orientação escolar para alunos, pais e encarregados de educação será feita
ao ar livre ou virtualmente (por ano de escolaridade)
Educação Pré-escolar e Jardim de Infância será por hora marcada, os testes
serão efetuados numa sala comum enquanto que os pais estarão numa sala
diferente da sala de testes. Medidas de higiene e limpeza serão efetuadas entre
cada marcação.
Os serviços de avaliação para audição, visão e triagem dentária serão
realizados conforme for apropriado.
A avaliação para as crianças do Jardim de Infância será realizada
individualmente com hora marcada.
As reuniões de pais e professores deverão ser apenas reuniões virtuais.
Todos os eventos de transição secundários serão realizados virtualmente.

Resposta aos alunos ou funcionários doentes:
● Qualquer aluno/a que apresente sintomas do vírus COVID-19 antes de começar
o dia escolar deve ficar em casa. Se o/a aluno/a apresentar sintomas do
COVID-19 na escola será de imediato enviado/a para uma zona isolada da
enfermaria. Cada escola terá uma zona para isolamento. Os pais/ encarregados
de educação serão notificados e terão de ir buscar o/a aluno/a à escola dentro
de uma hora. Os pais/encarregados de educação devem procurar assistência
médica no prazo de 48 horas e marcar o teste de COVID-19 se assim for
necessário. Se o resultado do teste for positivo, os respetivos indivíduos deverão
completar o período de isolamento requerido pelo Departamento de Saúde do
Estado.
● Os alunos sintomáticos não poderão voltar à escola até que apresentem a
documentação do médico indicando que o teste foi negativo e que não há
outras restrições ou evidências de doenças que o/a restringem de frequentar a
escola, e que como tal não seja contagioso/a. O Departamento Escolar de East
Providence irá implementar todas as medidas de quarentena do COVID-19
estabelecidas pelo Departamento de Saúde de Rhode Island.
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Rastreio diário do COVID:
● Todos os pais serão requeridos a completar um formulário de auto-atestado
antes de enviarem as crianças para a escola todos os dias. O formulário estará
disponível online ou uma versão em papel poderá ser adquirida na escola. Se os
pais não preencherem o respetivo formulário todas as manhãs, a escola irá
contactar os pais para requerer o formulário preenchido. Nenhum aluno/a
deverá entrar na escola se estiver doente.
● Os professores e funcionários irão completar o formulário através do Google
form antes de entrar no edifício. O formulário irá diretamente para a enfermaria
da escola. Nenhum/a professor/a deverá entrar na escola se estiver doente.
Higiene:
●
●
●
●

Os alunos irão ter oportunidades para lavar as mãos com regularidade.
O gel desinfetante para as mãos estará disponível em todas as salas de aulas.
As carteiras serão limpas se forem usadas por outro grupo de alunos.
Haverá um horário estabelecido para a limpeza e higiene de todas as escolas. O
horário de limpeza para as escolas secundárias será às quartas-feiras.
● Um horário de limpeza geral será implementado e seguido em cada edifício
escolar.
● Visuais com informação sobre a saúde e segurança serão colocados nas
escolas .
● Oportunidades de treino sobre a saúde e segurança serão fornecidas a todos os
alunos e funcionários.

Ensino e Aprendizagem:
Instrução escolar:
● A instrução escolar será síncrona e assíncrona conforme for necessário
● Os diferentes métodos de avaliação do progresso dos alunos serão efetuados
regularmente como parte da instrução escolar.
● O sistema “Google Classroom” será utilizado pelos alunos em todas as salas de
aulas.
● A educação especial, os serviços de apoio e as aulas de alunos multilingues
acontecerão regularmente nas salas de aulas e em aulas virtuais.
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● Re-ensinar com base na avaliação do final do ano letivo anterior e do resultado
do teste de diagnóstico BOY.
● Serão identificados e estabelecidos padrões de prioridade a todos os níveis.
● As aulas serão gravadas conforme for necessário para acompanhamento dos
alunos que estejam ausentes ou que estejam a fazer o ensino à distância.
● O rigor e a carga de trabalho equilibrados serão o foco essencial nas aulas.
● Oportunidades de aprendizagem baseadas em projetos para os alunos serão
exploradas e promovidas.
● Os alunos nas aulas de banda e coro terão de manter 14 pés de distanciamento.
Comunição:
● Manter uma comunicação regular com os pais sobre a saúde, segurança e o
aproveitamento escolar dos alunos.
● Serão incentivadas várias formas de comunicação com as famílias.
● O distrito escolar criou o seguinte email (endereço eletrónico) para a
comunicação direta sobre o plano de reabertura:
20-21reopening@epschoolsri.com

Apoios social e emocional:
Concentração nas necessidades sociais e emocionais dos alunos e funcionários:
● Foi criado um subcomité para responder às necessidades sociais e emocionais
dos alunos e funcionários.
● Com concentração em:
○ Estabelecer o relacionamento com os alunos
○ Estabelecer rituais e rotinas
○ Estabelecer o relacionamento com os pais
○ Efetuar check-ins diários
○ Pesquisar e acompanhar o bem estar de todos
○ Incorporar no currículo lições sociais e emocionais de bem estar

Operações:
Autocarros escolares:
● Será realizada uma pesquisa para determinar a necessidade de transporte dos
alunos

Departamento Escolar de East Providence Plano de Regresso à Aprendizagem J
 ulho de 2020 (Pendente da
aprovação do RIDE)
Página 12

● Devido ao número limitado de assentos a serem usados nos autocarros,
pedimos aos pais que puderem levar os filhos à escola para o fazerem
● As carreiras e quilometragem dos autocarros em todos os anos de escolaridade
poderão ter que ser alteradas devido a podermos atender primeiramente às
crianças que vivam mais longe da escola
● Só podemos sentar um/a aluno/a em cada assento do autocarro. No caso de
haverem irmãos, esses sim poderão se sentar juntos
● Os autocarros serão limpos entre as diferentes carreiras
Tecnologia:
● O uso da tecnologia como ferramenta de ensino e aprendizagem será
fundamental para os alunos em casa e nas escolas durante este ano letivo.
● Todos os alunos desde o Jardim de Infância até ao décimo segundo ano terão
um chromebook portátil com o carregador que levarão para casa todos os dias.
● Os alunos serão responsáveis por cuidar do chromebook e pôr a carregar todas
as noites para poder usá-lo no dia seguinte na escola.
● Todo o tempo de instrução escolar deve ser efetuado através do computador do
aluno.
● Todo o software será maximizado pelo distrito para apoiar a instrução escolar.
● O uso da internet (Wi-Fi Internet) será necessário em casa para o ensino à
distância. As famílias que não têm Internet em casa, devem notificar a
secretaria da escola para obter orientação sobre as opções subsidiadas.
● Um plano de tecnologia para a reabertura está disponível no documento do
plano completo da reabertura das escolas.

Este plano continua a ser um trabalho em progresso e está sujeito a revisões e
alterações sempre que for necessário. As autoridades distritais e escolares continuam
a acompanhar as mais recentes pesquisas e orientações do Centro de Controle de
Doenças do Departamento de Saúde e do Departamento de Educação de Rhode
Island, assim como de outras fontes. Todas as atualizações e acréscimos serão feitas
no documento principal (reabrir East Providence) REOPENING EAST PROVIDENCE, o
qual pode ser encontrado no site do distrito.
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