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Prezadas famílias, 

 
Como vocês sabem, os alunos da 3ª-12ª série voltarão à escola em uma abordagem escalonada a partir de 22 de 

fevereiro. Abaixo estão as informações sobre quem está retornando à escola em que datas: 

CRONOGRAMA DE RETORNO ESCALONADO 

1ª Semana de Retorno: 22 de fevereiro de 2021 

Semana de Retorno do Grupo B  

As séries 3ª, 8ª, e 12ª  voltam à escola 

2ª Semana de Retorno : 1º de março de 2021 

Semana de Retorno do Grupo A 

As séries 3ª, 8ª, e 12ª  voltam à escola 

adição de alunos das séries 4ª , 7ª , e 9ª , semana A 

3ª Semana de Retorno: 8 de março de 2021 

Semana de Retorno do Grupo A (todos os estudantes do grupo B) 

As séries 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª  e 12ª voltam à escola 

adição de alunos das séries 5ª, 6ª, 10ª  e 11ª, semana B 

4ª Semana de Retorno: 15 de março de 2021 

Grupo da semana A  

Todos os alunos do Grupo A de todas as séries 3ª-12ª estão na escola 

 
Com este retorno, a instrução para nossos alunos das séries 3ª, 4ª e 5ª em sua "semana de casa" para seu Grupo será 
mais robusta. 
Os estudantes deverão se conectar diariamente para receber instrução ao vivo. La asistencia se tomará todas las 
mañanas. 

- Os alunos das 3ª séries estarão se conectando das 8:45am às 11:30am e, em seguida, continuarão com o 
trabalho independente durante a tarde. 

- Os alunos das 4ª séries estarão se conectando das 8:45am às 11:35am e, em seguida, continuarão com o 
trabalho independente durante a tarde. 

- Os alunos da 5ª série receberão instrução ao vivo durante todo o dia. As semanas em casa refletirão suas 
semanas na escola. O professor de sua criança enviará uma programação mais detalhada destacando os 
horários exatos. 

 

Lembre-se de continuar a manter sua criança em casa se ele(a) não se sentir bem e notificar a enfermeira.  
 
Estamos ansiosos para ver nossos alunos de volta à escola! 

 
Diretora Kalliope Pantazopoulos.  
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