1. MENSAGEM DE TEXTO
Please check your email for information related to student intentions for virtual or in-person learning. A
response is required by Nov. 8.
Por favor, verifique seu e-mail para informações relacionadas às intenções do aluno para aprendizagem
virtual ou presencial. É necessária uma resposta até 8 de novembro.
2.

TRANSCRIÇÃO DA CHAMADA TELEFONICA

Olá a todos, aqui é Andy Jenks, do Escritório Central. Esta é uma breve ligação para informar que nosso
processo para reunir as “intenções dos alunos” relacionadas à aprendizagem presencial e virtual durante
as segundas nove semanas e além já está aberto. Acabamos de enviar um e-mail com mais detalhes.
Para fins de planejamento, agradecemos a resposta exigida para sua família até o final da próxima
semana. Por favor, verifique o endereço de e-mail que temos em arquivo. Lá, você encontrará
instruções e links para informações adicionais. Nossas escolas ficarão em contato com detalhes
adicionais, lembretes, bem como informações em vários idiomas. Obrigado por ouvir.
3.

EMAIL

Assunto: Formulário de Intenção do Aluno: Ação será apreciada no domingo, 8 de novembro
Esta mensagem está sendo enviada a todas as famílias das Escolas Públicas do Henrico County. Sua
resposta, que é exigida, será verificada até 23h59 no domingo, 8 de novembro.
Destaques desta mensagem:
•
•
•
•
•

Detalhes gerais sobre as oportunidades de aprendizagem presencial opcional para todos os
alunos.
Instruções para acessar o Formulário de Intenção do Aluno.
O prazo do formulário é 23h59 no domingo, 8 de novembro.
Para perguntas gerais mais frequentes, visite nossas Perguntas frequentes ou assista ao debate
“Town Hall” desta semana
As escolas estarão bem preparadas para responder a perguntas mais detalhadas e especificas,
juntamente com informações em vários idiomas.

Familias do Henrico,
Como vocês sabem, no dia 22 de outubro, o Conselho Escolar adotou um plano que permitiria uma
expansão em fases do aprendizado presencial, começando em 30 de novembro com os alunos mais
jovens do ensino fundamental tendo a opção de retornarem pessoalmente e concluindo com os alunos
do ensino médio e alunos do high school tendo a mesma opção em fevereiro.
Uma parte importante do planejamento para as segundas nove semanas e segundo semestre é dedicar
o tempo necessário para entender cuidadosamente a situação individual e as intenções de sua família à
medida que continuamos a expandir o acesso a oportunidades de aprendizagem presencial. Como parte
disso, devemos pedir o seu compromisso para o restante do ano letivo de 2020-21: Quais alunos
continuarão aprendendo virtualmente? Quais alunos irão à escola pessoalmente? Que circunstâncias
únicas precisam ser ouvidas e tratadas? Nossas escolas estão começando esse processo com o que é

conhecido como formulário “Intenção do Aluno”. No momento, pedimos que você preencha o
formulário para TODOS os alunos da sua casa até domingo, 8 de novembro.
Como acessar o “Formulário de Intenção do Aluno”:
• O formulário está localizado no Portal dos Pais PowerSchool.
• Faça login usando seu nome de usuário e senha do Portal dos pais PowerSchool.
• Uma vez conectado, localize o item de menu denominado “Acessar formulários online”(Access
Online Forms).
• A partir daí, selecione o (s) nome (s) do (s) seu (s) filho (s) e siga as instruções na tela para cada
aluno.
• As instruções direcionarão você a um link para “Intenção do aluno 2020-21”( Student Intent
2020-21).
• Precisa criar uma conta PowerSchool? Comece aqui para obter instruções detalhadas e um
vídeo de instruções.
• Se você não conseguir acessar o “Formulário de Intenção do Aluno” através do PowerSchool,
entre em contato com sua escola para obter assistência. As escolas estarão preparadas para
receber suas informações de outras maneiras.
Uma breve recapitulação do plano HCPS:
• Manter uma opção totalmente virtual para os alunos.
• Expandir as oportunidades opcionais de aprendizagem presencial.
• Adotar uma abordagem gradual que priorize alunos do pré-K e do ensino fundamental:
o Segunda-feira, 30 de novembro: As séries pré-K, K, 1 e 2 teriam a opção de retornar ao
aprendizado presencial quatro dias por semana.
o Segunda-feira, 7 de dezembro: 3ª, 4ª e 5ª séries teriam a opção de retornar ao
aprendizado presencial quatro dias por semana.
o De 4 a 8 de janeiro: Uma semana de aprendizado virtual para TODOS os alunos
(incluindo do pré-primário até a 5ª série) durante a semana após as férias de inverno.
o Segunda-feira, 1º de fevereiro (início do segundo semestre): As séries 6 e 9 teriam a
opção de retornar ao aprendizado presencial quatro dias por semana.
o Quinta-feira, 4 de fevereiro: 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª séries terão a opção de retornar ao
aprendizado presencial quatro dias por semana.
Perguntas mais frequentes sobre este processo
Pergunta: E se as condições de saúde mudarem? Ainda estou ligado ao aprendizado em pessoa ou
virtual?
Resposta: Se os casos COVID-19 aumentarem a qualquer momento durante o ano letivo, o HCPS estará
pronto para impulsionar aqueles que escolherem o aprendizado presencial de volta ao aprendizado
totalmente virtual. Além disso, se a transmissão da comunidade se tornar tão baixa que as estratégias
de mitigação de risco à saúde (distanciamento físico, grupos limitados de alunos, etc.) não sejam mais
recomendadas por especialistas em saúde, poderíamos trazer mais alunos (aqueles que escolheram
originalmente o aprendizado virtual) de volta aos edifícios escolares.
P: O que acontecerá se eu selecionar aprendizado em pessoa e meu filho precisar ou for solicitado
para fazer quarentena? Como eles continuarão a acessar a instrução?

R: Acreditamos que os alunos presenciais que precisem faltar às aulas por um período de tempo devido
à exposição, exposição em potencial ou devido a um teste positivo ainda poderão participar
virtualmente se o resto da classe permanecer presencial. Também entendemos que as circunstâncias
podem variar e que as famílias (em parceria com nossas escolas) terão que abordar a situação particular
de cada aluno com mais detalhes para determinar o melhor curso de ação.
Em geral, qualquer aluno que seja solicitado a entrar em quarentena ainda pode ingressar na aula “ao
vivo” por meio do Microsoft Teams e também poderá acessar o conteúdo do curso diário e as tarefas
por meio do Schoology. Caso uma classe inteira precise ser colocada em quarentena, a classe será
realizada virtualmente.
P: E se houver uma circunstância atenuante e precisarmos rever nossa escolha em algum momento
durante o ano letivo?
R: Se alguma família tiver um desafio específico com o sistema de aprendizado que escolheu, a família
pode conversar com o diretor da escola para mudar os modos de aprendizagem conforme o espaço
permitir.
P: Então, esse compromisso é vinculativo?
R: Em geral sim. Estamos pedindo um compromisso para o restante do ano letivo de 2020-21. No
entanto, dada a natureza fluida da situação criada pela pandemia, sabemos que as condições podem
mudar rapidamente para melhor ou para pior. Nossa tentativa é criar um plano que nos permita ser
responsivos a essas mudanças, mas também minimizar a agitação em outras frentes, a fim de fornecer
consistência para nossos funcionários, alunos e famílias na medida do possível. Se houver circunstâncias
atenuantes, por favor converse com o diretor da escola.
O diretor da sua escola ficará feliz em receber outras perguntas detalhadas e específicas da escola que
você possa ter, mas saiba que algumas respostas podem não ser conhecidas até que as famílias
completem o Formulário de Intenção do Aluno.
Para assistir a uma reunião Town Hall no início desta semana, na qual os líderes do HCPS responderam a
algumas das perguntas gerais mais comuns sobre o plano, visite nossa página no YouTube.
Para obter informações gerais, respostas por escrito às perguntas mais frequentes, materiais de
apresentação e muito mais, visite https://henricoschools.us/returntoschoolplan/.
Para encerrar, saiba que nossas escolas estão aqui para ouvir e compreender situações e circunstâncias
atípicas. Podem haver casos em que a percepção de opções " genéricas" não se apliquem. Se necessário,
dê às nossas escolas a chance de ouvir suas preocupações e buscar uma solução viável. Devemos
trabalhar juntos para fornecer o suporte de que nossos alunos precisam para alcançar o seu melhor.
Mais uma vez, sua ação é necessária e sera visualizada até 23h59 no domingo, 8 de novembro. As
escolas também estarão procurando diretamente as famílias que não responderem até o final da
próxima semana.
Sinceramente,
Andy Jenks

Chefe de Comunicações e Engajamento Comunitário
Como acessar o “Formulário de Intenção do Aluno”:
• O formulário está localizado dentro do PowerSchool Parent Portal.
• Faça login usando seu nome de usuário e senha do Portal dos pais PowerSchool.
• Uma vez conectado, localize o item do menu chamado “Access Online Forms”.
• A partir daí, selecione o (s) nome (s) de seu (s) filho (s) e siga as instruções na tela para cada
aluno.
• As instruções direcionarão você a um link para “Student Intent 2020-21”
• “Student Intent 2020-21”
• Precisa criar uma conta PowerSchool? Comece aqui para obter instruções detalhadas e um
vídeo de instruções
• Se você não conseguir acessar o “Formulário de Intenção do Aluno” através do PowerSchool,
entre em contato com sua escola para obter assistência. As escolas estarão preparadas para
receber suas informações de outras maneiras.

