Do: Superintendente
Assunto: Novo cronograma para retorno gradual ao aprendizado presencial
Famílias Henrico,
Como muitos de vocês já devem ter visto ou ouvido, nosso Conselho Escolar emergiu da reunião
especial de hoje com um novo cronograma para expandir o aprendizado presencial. Foi uma conversa
robusta, atenciosa, centrada na equipe e no aluno. Muitos pontos de vista foram representados e
considerados cuidadosamente. O novo cronograma semana a semana para o aprendizado presencial
expandido será desta forma:
SEMANA DE 22 DE FEVEREIRO
De 22 a 23 de Fevereiro: Aprendizagem presencial para alunos do pré-jardim (pré-K) à 2ª série que
escolheram a opção presencial. Aprendizagem virtual para todos os outros alunos.
Dia 24 de Fevereiro: Quarta-feira de Bem-Estar para todos os alunos (aprendizado virtual abreviado e /
ou estudo independente).
De 25 a 26 de Fevereiro: Aprendizagem virtual para todos os alunos (algumas exceções para pequenos
grupos que se envolveram na aprendizagem presencial limitada).
SEMANA DE 1° DE MARÇO
De 1 a 2 de Março: Aprendizagem presencial para alunos do pré-K (pré-jardim ) até a 5ª série, bem
como para alunos da 6ª e 9ª série que escolheram a opção presencial. Aprendizagem virtual para todos
os outros alunos.
3 de Março: Quarta-feira de Bem-Estar para todos os alunos (aprendizado virtual abreviado e / ou
estudo independente).
De 4 a 5 de Março: Aprendizagem virtual para todos os alunos (algumas exceções para pequenos
grupos que se envolveram na aprendizagem presencial limitada).
SEMANA DE 8 DE MARÇO:
De 8 a 9 de Março: Aprendizagem presencial para todos os alunos que escolheram a opção presencial,
incluindo a 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª séries. Aprendizagem virtual para todos os outros alunos.
10 de Março: Quarta-feira de Bem-Estar para todos os alunos (aprendizado virtual abreviado e / ou
estudo independente).
De 11 a 12 de Março: Aprendizagem presencial para todos os alunos que escolheram a opção
presencial, incluindo as séries 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª. Aprendizagem virtual para todos os outros alunos.
SEMANA DE 15 DE MARÇO E ALÉM: Igual à semana anterior. Aprendizagem presencial para todos os
alunos que escolheram a opção presencial. Aprendizagem virtual para todos os outros alunos. Quartasfeiras de bem-estar para todos os alunos (aprendizagem virtual abreviada e / ou estudo independente).
Como um lembrete, as quartas-feiras de bem-estar são caracterizadas por: Limpeza profunda adicional
das escolas, Duas horas de aprendizagem virtual conduzida por professores (escolas primárias), Tempo
adicional de aprendizagem independente do aluno, Suporte acadêmico e social / emocional;
Planejamento docente e tempo de aprendizagem profissional.

Outros detalhes que surgiram da reunião incluem:
• Um cronograma de aprendizado virtual de 24 a 26 de Fevereiro e de 3 a 5 de Março leva em
consideração os membros da equipe de HCPS que receberão a segunda dose de sua vacina COVID-19
nessas datas e podem experimentar efeitos colaterais que afetam nossa capacidade de retenção instrução pessoal.
• Não há ajuste nas férias de primavera, que ainda ocorrerão de 5 a 9 de Abril.
• Detalhes sobre serviço de refeições, transporte de ônibus e outras perguntas frequentes serão
compartilhados em um futuro próximo.
Para assistir a toda a reunião especial, visite este link no YouTube (disponível com interpretação em
linguagem de sinais americana).
Claro, esperamos que haja uma série de perguntas adicionais e mais específicas agora que esse
cronograma foi determinado. Tenha certeza de que o HCPS e sua (s) escola (s) comunicarão informações
adicionais nos próximos dias.
Como eu compartilhei pela primeira vez em Janeiro, a evolução da orientação de especialistas em
saúde, além de nossa própria experiência e maior implementação de medidas de segurança nos dá
grande confiança de que as escolas estão seguras com a mitigação de risco correta em vigor. Desde o
início, mantivemos não apenas nosso compromisso em servir nossos alunos, mas também em priorizar a
saúde e a segurança de nossos funcionários, alunos e comunidade.
Juntos, faremos coisas incríveis para ajudar nossos alunos a alcançar o seu melhor.
Atenciosamente,
Amy E. Cashwell, Ed. D.
Superintendente

P.S .: Quantos alunos optaram por frequentar a escola pessoalmente? Quantos optaram por
permanecer virtuais?
• No nível de ensino fundamental (Elementary School), aproximadamente 8.863 alunos assistirão
presencialmente e 12.991 virtualmente.
• No nível de ensino médio (Middle School), aproximadamente 3.915 alunos assistirão pessoalmente e
7.567 virtualmente.
• No ensino médio (High School), aproximadamente 4.562 alunos assistirão pessoalmente e 10.960
virtualmente.
• HCPS tem mais de 49.000 alunos em 72 escolas e centros de programas localizados em cinco distritos
magisteriais do Condado de Henrico.

