Caros pais e tutores,
À luz dos eventos recentes e da situação contínua em torno do CoVid-19, estaremos abrindo neste outono
usando um modelo híbrido. Este modelo terá aproximadamente metade dos nossos alunos no prédio por vez,
permitindo um maior distanciamento social, reduzindo o total de alunos por ônibus e reduzindo o número de
pessoas com quem seus filhos entram em contato diariamente. Como parte de nosso plano, os pais podem
decidir se envolver em ensino à distância e manter seus filhos em casa para a escola on-line sem penalidades
para seu filho.
Os alunos serão divididos por alfabeto e todas as informações serão enviadas para casa em breve. No
momento, estamos atualizando nossas listas para garantir que tenhamos as informações mais precisas antes
dos envios. Os alunos serão divididos em grupos do dia A (segunda e terça-feira) e grupos do dia B (quarta e
quinta-feira) com ensino totalmente remoto para todos os alunos na sexta-feira. Todas as aulas serão gravadas
para que possam ser assistidas a qualquer momento.
Quando os alunos estiverem no prédio, eles serão agrupados com um orientador, 2 bolsistas e
aproximadamente 12 alunos. Professores, bolsistas e alunos não se moverão durante o dia. Os alunos
receberão instruções ao vivo de seu professor designado em sala de aula e aprendizado transmitido ao vivo de
seus outros professores de conteúdo ao longo do dia. Por exemplo, se eu tiver uma professora de inglês como
orientadora, vou tê-la morando em minha classe. Sua aula será ao vivo em vídeo em outra sala para que os
alunos também possam tê-la. Quando o professor de matemática da outra classe estiver ensinando seus
alunos ao vivo, vou assisti-los em vídeo ao vivo em minha sala com meus colegas e o professor me ajudando.
Posso fazer perguntas ao vivo usando o recurso de bate-papo ou ligando meu microfone. Os alunos que
permanecerem em casa terão permissão para acessar as aulas ao vivo por meio do nosso Sistema de
Gerenciamento de Aprendizagem e também podem participar. Quando os alunos não estão no prédio, eles
agendam um tempo de apoio com professores e companheiros, semelhante aos pequenos grupos que tivemos
durante a primavera.
Estaremos hospedando 3 prefeituras virtuais na segunda-feira, 17 de agosto, terça-feira, 18 de agosto e
quarta-feira, 19 de agosto, para fornecer mais informações e responder a quaisquer perguntas. Verifique
nosso site (bridgeport.greatoakscharter.org) ou nossas páginas de mídia social para ver os horários.
Esteja bem, esteja Seguro

