
Assunto: Planejamento para o ano letivo de 2021-22 

 

Destaques desta mensagem: 

 

• O HCPS está planejando um retorno total ao aprendizado presencial, cinco dias por semana, com dias letivos 

completos em 2021-22 (o ano letivo começa na Quarta-feira, 8 de Setembro). 

• Haverá uma nova opção conhecida como “Henrico Virtual Academy” para alunos / famílias que ainda desejam um 

aprendizado totalmente virtual em 2021-22. Mais detalhes serão anunciados posteriormente. 

• O HCPS continuará a seguir as orientações de saúde e segurança mais recentes, incluindo o uso de máscara, 

distanciamento e outras estratégias comuns de mitigação de risco. 

• Mais de 6.000 funcionários de HCPS foram vacinados contra COVID-19 e os alunos com mais de 16 anos agora são 

elegíveis para a vacina Pfizer. 

 

Famílias Henrico, 

Escrevo hoje para compartilhar minha sincera gratidão por seu apoio enquanto nos aproximamos da linha de chegada 

do ano letivo de 2020-21. Embora uma conclusão sólida mereça nossa maior energia e foco, muitos também estão 

perguntando "o que vem a seguir?", e por isso quero mantê-los informados sobre nossas intenções para o próximo ano 

letivo de 2021-22: 

 

Sim, as Escolas Públicas do Condado de Henrico estão planejando, esperando e incentivando o retorno de cinco dias 

por semana de aprendizado totalmente presencial quando as aulas começarem na Quarta-feira, 8 de Setembro. 

 

Em geral, isso inclui: 

 

• Funcionários e alunos irão à escola pessoalmente cinco dias por semana. 

• Os horários de bater o sinal voltarão aos seus horários normais de cinco dias (incluindo a abordagem de dois níveis 

para escolas primárias). 

• Embora nossos esforços para apoiar o bem-estar social / emocional dos alunos estejam mais fortes do que nunca, a 

programação de bater o sinal de cinco dias significa que não teríamos “Quartas-feiras do bem-estar”. 

• O ensino “híbrido” (ensino presencial e virtual ao mesmo tempo) não será mais necessário. 

• A aprendizagem virtual ainda é uma opção, mas terá uma aparência diferente em 2021-22. Uma nova “Henrico Virtual 

Academy” em breve será anunciada como uma opção para alunos do K-12 que desejam o aprendizado totalmente 

virtual. Funcionários e familiares podem esperar mais detalhes sobre esta opção após uma apresentação ao Conselho 

Escolar, que está agendada para esta Quinta-feira, 22 de Abril. 

• O HCPS continuará a seguir as orientações de saúde e segurança mais recentes na época, que ainda devem incluir uso 

de máscara, distanciamento físico, limpeza e desinfecção rigorosas e outras medidas comuns de redução de risco. 

 



Podemos concordar que o aprendizado presencial é onde a grande maioria dos alunos tem o melhor desempenho. Mas 

também sabemos que nunca é tão simples. Sempre haverá nuances e circunstâncias individuais que devem ser 

consideradas enquanto nos esforçamos para atender às necessidades de nossos funcionários, alunos e comunidade. 

Visite nosso website para ler uma versão inicial das perguntas / respostas que são importantes para as famílias HCPS. 

Continuaremos a compartilhar atualizações conforme as informações se tornarem mais claras. 

Obrigado por ler e por fazer coisas incríveis, juntos, em apoio às Escolas Públicas do Condado de Henrico. 

 

Sinceramente, 

Amy E. Cashwell, Ed. D. 

Superintendente 

 

Perguntas frequentes para alunos e famílias HCPS (Abril de 2021) 

 

P: Por que o HCPS está voltando a cinco dias por semana de aprendizado presencial? 

R: Prevemos que um retorno total ao aprendizado presencial será seguro para nossos funcionários, alunos e famílias. 

Além disso, acreditamos que a maioria de nossos alunos atinge o seu melhor ao frequentar a escola pessoalmente, cinco 

dias por semana, em escolas vibrantes e aulas ministradas pelos melhores professores e funcionários na região central 

da Virgínia. As diretrizes de saúde e segurança mais recentes continuarão a ser aplicadas. 

P: Existem outros motivos? 

R: A orientação mais recente do Departamento de Educação da Virgínia e do Departamento de Saúde da Virgínia indica 

que as escolas são locais seguros para funcionários e alunos quando as práticas corretas de mitigação de risco e saúde 

pública estão em vigor. Além disso, os funcionários do HCPS estiveram entre os primeiros na região central da Virgínia a 

ter acesso à vacina COVID-19, a partir de Janeiro. Além disso, uma nova lei em vigor para o ano letivo de 2021-22 exige 

que todas as divisões escolares da Virgínia ofereçam aprendizagem presencial pelo número mínimo de horas de 

instrução exigidas. 

P: Os funcionários e alunos / famílias precisam fazer outra escolha? O prazo está chegando? 

R: A maioria dos funcionários retornará aos prédios da escola no início do próximo ano de contrato. Os alunos serão 

automaticamente considerados “pessoalmente”, a menos que seja determinado de outra forma (como serviços 

domésticos, opção pela Henrico Virtual Academy, etc.). 

P: Alguns alunos não provaram ter um desempenho melhor em um ambiente de aprendizagem virtual? 

R: Sim. A Henrico Virtual Academy, ou HVA, pode ser uma consideração para alunos / famílias que desejam um 

aprendizado totalmente virtual. No entanto, a maioria dos alunos retornará aos prédios pessoalmente. As famílias 

receberão informações adicionais em breve, incluindo uma ferramenta de autoavaliação, para ajudar a fazer essa 

escolha. 

P: Quem dará o ensino na Henrico Virtual Academy? 

R: HVA será ministrado por professores HCPS licenciados que têm sido altamente eficazes no fornecimento de instrução 

virtual. Em breve, os funcionários receberão informações adicionais sobre como e quando se candidatar a esses cargos. 

 



P: O HVA será uma opção para alunos presenciais e funcionários que podem precisar temporariamente de quarentena 

em algum momento do ano letivo de 2021-22? 

R: Não, o HVA não é um backup temporário para alunos presenciais. Os alunos que frequentam a escola pessoalmente 

trabalharão com a escola e o professor para obter assistência conforme necessário em caso de quarentena ou qualquer 

outra ausência da escola. 

P: Onde posso encontrar o calendário do ano letivo de 2021-22? 

R: Visite este link para o calendário público 2021-22 ou o calendário do Google da divisão escolar. 

P: Quais são os horários “normais” do  sinal para o aprendizado presencial? 

R: Os horários normais / tradicionais do sinal que usaremos para o aprendizado presencial em 2021-22 são os seguintes: 

Elementary School (Escolas primárias): 

7h40 - 14h10 

8h10 - 14h40 

Middle School (Escolas de ensino médio): 

8h35 - 15h15 

High School (Escolas de ensino médio): 

9h - 15h55 

P: E o almoço, arte, Educação Fisica, música, etc.? Eles vão voltar para suas áreas “normais”? 

R: Antecipamos esse almoço, arte, Educação Fisica e a música retornará às suas salas de aula e áreas comuns “normais”, 

embora devamos ser flexíveis o suficiente para prever que as aulas e atividades acontecerão com as medidas de saúde e 

segurança adequadas em vigor. 

P: Os esportes e as atividades extracurriculares retornarão a uma programação “normal”? 

R: Sim. Prevemos retornar ao cronograma completo da Virginia High School League no outono, com medidas de saúde e 

segurança adequadas em vigor, incluindo quaisquer limitações novas ou relaxadas no tamanho da multidão que possam 

ser exigidas pelo estado. Atividades esportivas e pós-escolares podem ser esperadas em escolas de ensino fundamental 

e médio com medidas adequadas de saúde e segurança em vigor. 

 P: O distanciamento físico ainda será mantido nos ônibus? 

R: Seguiremos as orientações das autoridades de saúde locais e estaduais na época, que ainda podem incluir o uso de 

máscaras e assentos fisicamente distantes a bordo dos ônibus. 

P: Qual é o plano para voluntários e visitantes durante o ano letivo de 2021-22? 

R: Queremos muito receber nossos voluntários e visitantes de maneira mais rotineira no ano letivo de 2021-22. 

Seguiremos as orientações das autoridades de saúde estaduais e locais na época. 

P: As viagens de com os alunos podem ser programadas para 2021-22? 

R: Também queremos agendar viagens com os alunos para o ano letivo de 2021-22. Seguiremos as orientações das 

autoridades de saúde estaduais e locais na época, o que significa que não estamos prontos imediatamente para começar 

a programar viagens de campo para o próximo ano. 

P: Quantos funcionários HCPS foram vacinados contra COVID-19? 



R: Mais de 6.000 funcionários foram vacinados. Novas contratações estão sendo priorizadas para a vacina, também, por 

meio dos Distritos Sanitários de Richmond e do Henrico County. 

P: Como os alunos podem ser vacinados contra COVID-19? 

R: O acesso à vacina COVID-19 Pfizer está aberto para alunos de 16 anos ou acima. Para fazer o pré-registro da vacina, 

visite vaccinate.virginia.gov ou entre em contato com uma farmácia local. Perguntas? Ligue para 804-205-3501 ou envie 

um e-mail para RHHDvax@vdh.virginia.gov. 

 

 


