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Resumo Executivo 
 
Em 28 de julho de 2020, o Superintendente apresentou um plano de reabertura ao Comitê 
Escolar de Marlborough. Nessa reunião, o comitê escolar aceitou a recomendação do 
superintendente de iniciar o ano letivo em um modelo híbrido. 
 
Este documento é um "momento no tempo" e descreve nosso pensamento atual em relação a 
modelos de aprendizado, precauções de segurança e outras considerações relacionadas ao 
recebimento dos estudantes de volta à escola. De acordo com a orientação do Departamento 
de Educação Primária e Secundária (DESE), e em alinhamento com o que sabemos sobre 
instrução equitativa e de alta qualidade, estamos entusiasmados em receber os estudantes de 
Marlborough de volta à escola neste outono. Fazer isso exigirá ajustes significativos em nossas 
práticas e protocolos existentes, mas estamos confiantes em nossa capacidade de receber 
seus filhos/suas filhas de volta à escola, de manter os estudantes e suas famílias seguros e de 
garantir uma experiência de aprendizado e um ambiente positivo para todos os estudantes de 
Marlborough. Em maio, formamos o Comitê de reabertura de Marlborough, um grupo 
representativo de funcionários, administradores e membros do comitê escolar encarregados de 
desenvolver os protocolos que você encontrará neste documento. O Comitê foi dividido em três 
subgrupos: concentrando-se em uma variedade de áreas de foco, incluindo Operações, 
Instrução e Comunicação. Todos os membros do comitê compartilharam objetivos comuns: 
1. Colocar a segurança dos estudantes e do corpo docente/funcionários em primeiro plano da nossa 

tomada de decisão.  
2. Refletir nossas prioridades para grupos de estudantes que precisam de instrução presencial. 
3. Ser capaz de mudar entre planos conforme necessário para nossa experiência com a COVID-19.



Carta do Superintendente  
 
Para a Comunidade de Marlborough, Corpo Docente e Funcionários; 

 
Ao completarmos este relatório para o Departamento de Educação Primária e 
Secundária (DESE), reconhecemos que há muito o que fazer antes de trazer nossos 
estudantes de volta. Durante meses nos dedicamos a criar e implementar um plano para 
servir à nossa comunidade. A segurança dos estudantes, corpo docente e funcionários é 
nossa maior prioridade. Recentemente, há dois dias atrás, recebemos informações do 
DESE de que o Governador estaria divulgando as medidas para a reabertura. Os dados 
divulgados pelo Estado colocaram Marlborough em uma zona 'amarela'; uma que sugere 
o aprendizado híbrido como uma opção apropriada para a instrução escolar. Nossos 
esforços em direção ao nosso modelo híbrido foram grandes, pois desenvolvemos 
horários e grupos (cohorts) para poder maximizar nossas oportunidades de aprendizado 
presencial, bem como manter um distanciamento de 6 pés entre todos os estudantes. 
Posso dizer que mantivemos a equidade na prioridade de nossa tomada de decisão 
durante este processo. 

 
Minha recomendação para o Comitê Escolar foi para o plano híbrido descrito nesta 
apresentação ao DESE. Nós, como distrito e comunidade, precisamos ser ágeis, pois os 
dados de saúde pública podem exigir que voltemos a um plano de aprendizado remoto 
com aviso prévio curto. É por isso que precisamos ser capazes de trocar rapidamente 
entre nossos planos híbridos e remotos. Projetamos nossos calendários com isto 
especificamente em mente. 

 
Eu estou muito agradecido aos meus funcionários, corpo docente e comitê escolar por todo o 
seu trabalho em ajudar a desenvolver estes planos. 

Obrigado, 

Michael Bergeron 
Superintendente das Escolas



Ensinando e Aprendendo 
 
Preparação para Múltiplos Cenários 
Estamos nos preparando para uma reentrada segura para todos os estudantes, entendendo 
que as circunstâncias podem mudar e exigir que nos movamos rapidamente para um modelo 
"híbrido" ou um modelo "totalmente remoto". Estamos construindo abordagens flexíveis que 
permitem que os estudantes estejam na escola o máximo possível, ao longo do contínuo 
fornecido pelo DESE e de acordo com suas expectativas. Clique aqui ( Here ) para a orientação 
de reabertura do DESE. As Escolas Públicas de Marlborough estão abrindo o ano letivo em um 
modelo "híbrido". O Comitê Escolar votou 7-0 para adotar o Híbrido em 28 de julho de 2020. 

 
 
 
 

Tecnologia 
 
Acesso do Estudante à Tecnologia: 

 
Para maximizar a equidade tão importante para a visão educacional de Marlborough, foi 
implantado um programa de tecnologia para estudantes 1:1 (um a um) para o próximo ano 
letivo. Cada estudante das séries K (Jardim de Infância) a 12 em nosso distrito escolar terá 
acesso ao seu próprio Chromebook ou iPad pessoal da escola. O acesso dos estudantes aos 
aparelhos tecnológicos é essencial em qualquer modelo de aprendizado para o próximo ano 
escolar. Estes aparelhos de informática para estudantes também estarão disponíveis para 
nossos estudantes levarem para casa no modelo de aprendizado híbrido ou de aprendizado 
remoto completo. Em um modelo de retorno completo, os estudantes das séries K (Jardim de 
Infância) a 5 utilizarão seus aparelhos de informática pessoal em ambientes escolares e estarão 
disponíveis tanto para uso escolar quanto para uso em casa para nossos estudantes das séries 
6 a 12. Estudantes e professores receberão fones de ouvido com microfones individuais para 
seu uso com seu Chromebook, iPad, ou laptop. 

 
O distrito utilizou fundos do FY20, fundos ESSER, bem como solicitou fundos da Competitive 
Technology Grant para poder fazer de um ambiente 1:1 (um a um) uma realidade para os 
estudantes. 

 
Acesso do Estudante à Internet: 

 
O Distrito adquiriu "pontos de acesso 4G LTE" de Internet com planos ilimitados para assegurar 
que todas as famílias sem conexão à Internet possam acessar nossas plataformas de 
aprendizado online durante ambientes híbridos ou totalmente remotos para o próximo ano letivo. 
  

http://www.doe.mass.edu/covid19/return-to-school/guidance.pdf


O Distrito utilizou fundos do FY20, fundos ESSER, bem como solicitou fundos da Competitive 
Technology Grant para poder adquirir pontos de acesso para que as famílias pudessem ter uma 
conexão confiável com à Internet. 
 
 
Modelo de Aprendizado Híbrido 

 
O que é "Aprendizado Híbrido"? 
O aprendizado híbrido se refere a estudantes que passam parte de seu tempo na escola aprendendo 
pessoalmente, e parte de seu tempo aprendendo remotamente. Neste modelo, os estudantes que 
recebem instrução presencial manterão uma distância física de 6 pés com classes com não mais de 
14 alunos. 

 
As Escolas Públicas de Marlborough identificaram grupos prioritários que receberiam instrução 
presencial todas as semanas: 

● Pré-escola (meio período presencial) 
● Jardim de Infância (Seg. – Sexta, sessões durante a manhã ou à tarde – sessões de meio dia) 
● 1ª Série 
● 2ª Série  
● Estudantes de educação especial direcionados (estudantes em uma sala de aula de educação 

especial mais de 60% de seu dia PK-12/PG) 
● Nível 1 & 2 - Aprendizes de Inglês 
● Estudantes da 10ª e 11ª séries - sophomores & juniors (estas séries são requeridas para fazer 

os testes MCAS para a graduação) 
 

Todos os estudantes dos grupos prioritários acima compareceriam todos os dias, em classes 
com não mais de 14 alunos e com uma distância física de 6 pés entre os alunos na sala de 
aula. 

 
Para todos os outros estudantes, com base nos dados da pesquisa dos pais e famílias em 
diferentes horários de modelos híbridos, em todo o distrito, seguiremos um modelo híbrido " 
Semana A / Semana B" baseado na primeira letra dos sobrenomes dos estudantes. Isto 
significa: 

1. Os alunos serão designados para "A Cohort - Grupo A" ou "B Cohort - Grupo B" com 
base na(s) primeira(s) letra(s) de seus sobrenomes. Poderá haver algumas designações 
de grupo baseadas em serviços de educação especial em vez da primeira letra do 
sobrenome de alguns estudantes. Nesses casos, todos os irmãos desse estudante 
serão designados para o mesma grupo. Além disso, famílias que vivem no mesmo 
endereço também serão designadas no mesmo grupo. Em Marlborough, usaremos as 
letras A-J e K-Z como os dois grupos para os sobrenomes. Isto proporciona um número 
de estudantes equilibrado, assim como não cria um grupo maior de estudantes 
economicamente desfavorecidos usando este método. 

2. Os estudantes frequentarão a escola durante a semana designada ao seu grupo 
(Cohort) durante toda a semana (de segunda a sexta-feira). 

3. Os estudantes ficarão em casa e completarão as tarefas de aprendizado remoto 
durante a "Semana de Aprendizado Remoto" de seu grupo. 



4. Todas as classes elementares, grupos do ensino fundamental e seções do ensino 
médio serão equilibradas alfabeticamente, de modo que metade dos estudantes da 
classe esteja no "A Cohort – Grupo A" e a outra metade na "B Cohort – Grupo B". 

 
Esta abordagem permite: 

1. Estudantes da mesma família para comparecer à escola ao mesmo tempo (serão 
feitas exceções para famílias com crianças com sobrenomes diferentes para garantir 
que elas sejam designadas para a mesma semana A ou B); 

2. Maior distanciamento físico e menor número de alunos em classe presencial; 
3. A oportunidade de reunir-se com os estudantes pessoalmente para estabelecer 

metas e expectativas para o tempo de aprendizado remoto, fornecer suprimentos 
para o aprendizado remoto e verificar com os estudantes os conceitos cobertos e as 
tarefas concluídas durante o aprendizado remoto. 

4. No caso de uma suspeita de surto, 9 dias de aprendizado em casa permitirão que 
sintomas de COVID-19 surjam antes de um retorno ao aprendizado presencial. 
  

De modo que os estudantes sejam transportados com segurança para a escola, cada 
dia escolar precisará ser ajustado: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrução Geral Híbrido: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementar Híbrida: 
No nível do ensino elementar, os estudantes alternarão uma semana de instrução presencial e 
uma semana de aprendizado remoto. Os estudantes precisarão ficar em sua sala de aula 
"base" para a maioria das aulas. A tecnologia será usada para permitir o trabalho em pequenos 
grupos dirigidos por professores, e grupos colaborativos. Durante a semana de aprendizado 
remoto, os estudantes se envolverão na aplicação do aprendizado prévio, tarefas de leitura e 
escrita independentes, aprendizado digital usando programas como DreamBox, Reflex, e 
RazKids (e outras plataformas específicas de conteúdo), e trabalho ou projetos completos em 
preparação para a semana de aprendizado presencial. Os estudantes deverão enviar trabalhos 
para seus professores via Google Classroom/Seesaw após a conclusão. Avaliações baseadas 
em padrões serão usadas para avaliar o aprendizado dos estudantes. Durante a semana de 
aprendizado presencial, os estudantes se envolverão em suas atividades típicas de 
aprendizado, incluindo instrução acadêmica básica, intervenções e assuntos especializados  
 



como arte, música, educação física e saúde. Aulas especializadas serão agendadas durante 
ambas as semanas no modelo híbrido. Aconselhamento, educação especial e serviços EL 
serão prestados tanto em presencial como de forma remota, dependendo das necessidades 
individuais. 

 
 
Modelo da Programação Elementar Híbrida Presencial  

 
 

 
Modelo da Programação Elementar Híbrida Remota 

 
*Os alunos do Jardim de Infância à 2ª séries serão 100% presenciais em salas de aula que mantêm a 
distância de 6 pés 



Whitcomb Híbrido: 
 
Na Escola Whitcomb, os estudantes alternarão entre uma semana de instrução presencial e 
uma semana de aprendizado remoto. Os estudantes precisarão ficar em sua sala de aula 
"base" para a maioria das matérias. A tecnologia será usada para permitir o trabalho em 
pequenos grupos dirigidos por professores, e grupos colaborativos. Durante a semana de 
aprendizado remoto, os estudantes se envolverão na aplicação do aprendizado prévio, tarefas 
de leitura e escrita independentes, aprendizado digital usando programas como IXL, Math 180, 
Newsela (e outras plataformas específicas de conteúdo), e conclusão de trabalhos ou projetos 
em preparação para a semana de aprendizado presencial. Os estudantes deverão enviar 
trabalhos para seus professores via Google Classroom após a conclusão. Os estudantes serão 
avaliados nos trabalhos concluídos em sala de aula e remotamente. Durante a semana de 
aprendizado presencial, os estudantes se envolverão em suas atividades típicas de 
aprendizado, tais como aulas teóricas essenciais, intervenções. Assuntos especializados, 
incluindo mídia digital, arte, música, educação física e saúde serão agendados durante a 
semana de aprendizado remoto. Aconselhamento, educação especial e serviços de EL serão 
prestados tanto pessoalmente quanto remotamente, dependendo das necessidades 
individuais. 

 

Minutos de 
Almoço 
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  Sociais 
 

  Estudos 
  Sociais 
 

 Estudos 
 Sociais 
 

 Estudos 
 Sociais 
 



 

Modelo de Programação Híbrida Remota da Whitcomb   

 
 
Marlborough High Híbrido: 
No nível do ensino médio, os estudantes das séries 9, 12 e alguns juniors (série 11) alternarão 
entre uma semana de instrução presencial e uma semana de aprendizado remoto. Durante a 
semana de aprendizado remoto, os estudantes se envolverão na aplicação do aprendizado 
prévio, tarefas de leitura e escrita independentes, aprendizado digital usando programas como 
IXL e Newsela. Os estudantes deverão enviar trabalhos para seus professores via Google 
Classroom após a conclusão. 
 
Durante a semana de aprendizado presencial, os estudantes se concentrarão em atividades de 
aprendizado típicas em suas matérias acadêmicas principais. As aulas eletivas serão 
agendadas remotamente. Em um esforço para reduzir o número de transições em um 
determinado dia os estudantes das séries 9 e 10 continuarão um modelo de "equipe" e horários 
para os estudantes das séries 11 e 12 serão criados em um esforço para reduzir transições. 
Aconselhamento, educação especial e serviços EL serão prestados tanto presencialmente 
como remotamente, dependendo das necessidades individuais. 

Sala de Aula 
Base 
Especiais 



 

Programação Híbrida Presencial da MHS 

*Bloco 1 7:15am – 8:30am 

Bloco 2 8:35am – 9:30am 

Bloco 3 9:35am – 10:30am 

**ALMOÇO 10:30am – 10:40am 

Bloco 4 10:40am – 11:35am 

Bloco 5 11:40am – 12:35pm 

 
 
 
Programação Híbrida Remota da MHS 

Bloco 1 8:20am – 9:10am Horário de Expediente Principal/Eletivo 

Bloco 2 9:15am – 10:05am Horário de Expediente Principal/Eletivo 

Bloco 3 10:10am – 11:00am Horário de Expediente Principal/Eletivo 

Bloco 4 11:30am – 12:20pm Horário de Expediente Principal/Eletivo 

Bloco 5 12:25pm – 1:15pm Horário de Expediente Principal/Eletivo 

Bloco 6 1:20pm – 2:10pm Horário de Expediente Principal/Eletivo 



 

Modelo de Aprendizado Remoto 
Poderá haver momentos durante o ano letivo de 2020-2021 em que o distrito, ou escolas ou 
turmas individuais, possam fazer a transição para um modelo de aprendizado remoto. No 
modelo de aprendizado remoto, os estudantes recebem 100% de sua instrução através de 
meios virtuais. Espera-se que os estudantes participem de aulas sincronizadas ao vivo em 
horários determinados ao longo do dia escolar. As aulas sincronizadas trabalharão para 
melhorar as oportunidades de aprendizagem sincronizada ao vivo utilizadas pelos professores 
para envolver os estudantes com o conteúdo. Os professores farão a chamada (presença) em 
cada aula todos os dias e isto será registrado no Aspen. O aumento da tecnologia incluirá o 
fornecimento a todos os estudantes de um Chromebook (laptop) ou iPad designado e a 
entrega de conteúdo através de meios digitais sempre que possível. SeeSaw e Google 
Classroom serão usados para garantir que todos os materiais sejam acessíveis aos alunos 
pré-escolar - 12. Através de aplicativos Google como o Google docs e ferramentas de 
comunicação como o Zoom, os estudantes poderão colaborar virtualmente. Os funcionários 
receberão treinamento para melhorar seu entendimento e uso da tecnologia. O tempo de 
instrução será reservado no início do ano letivo para fornecer a todos os estudantes 
treinamento em como acessar e usar adequadamente a tecnologia. O modelo de aprendizado 
remoto utilizará todos os funcionários existentes para apoiar os estudantes enquanto eles se 
envolvem com o ensino remoto. Todos os funcionários serão solicitados a utilizar o ensino ao 
vivo usando as plataformas do SeeSaw / Google Classroom e Zoom para o ensino remoto, a 
fim de proporcionar consistência e acesso aos estudantes. Os materiais curriculares serão 
modificados para apoiar as salas de aula virtuais. Sempre que apropriado, serão fornecidos 
kits aos estudantes para garantir que eles tenham os materiais necessários para acessar o 
aprendizado. Se o ano letivo começar com o modelo de aprendizado remoto, o Distrito 
desenvolverá um sistema para distribuir materiais de instrução, incluindo livros didáticos, 
Chromebooks, livros de trabalho e outros recursos essenciais para todos os estudantes. 
 
 

 
Remoto Elementar: 

 
A programação elementar remota inclui o tempo de instrução que é perdido no modelo híbrido. 
Todos os estudantes do ensino elementar seguirão um horário de 8:50-3:05. Os estudantes 
deverão participar de cada aula diariamente e os professores irão verificar a presença deles. 
Na medida do possível, as aulas devem ser ministradas de forma sincronizada. Quando 
possível, os professores utilizarão a sala de aula do Google para apoiar e/ou complementar a 
instrução ao vivo. Todos os especiais continuarão a ser fornecidos e seguirão a programação 
semanal de sala de aula. As avaliações precisarão ser administradas virtualmente e os 
professores incorporarão tarefas e projetos baseados em padrões significativos sempre que 
possível, para permitir que os estudantes demonstrem domínio. Abaixo está um modelo da 
programação: 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Whitcomb Remoto: 

 
A programação remota da Escola Whitcomb inclui tempo de instrução que é perdido no modelo 
híbrido. Todos os estudantes da Whitcomb seguirão um horário de 8:20 (log in)- 2:40. Os 
estudantes deverão participar de cada aula diariamente e os professores irão verificar a 
presença deles. Na medida do possível, as aulas devem ser ministradas de forma sincronizada. 
Quando possível, os professores utilizarão a sala de aula do Google para apoiar e/ou 
complementar a instrução ao vivo. Todos os especiais continuarão a ser fornecidos e seguirão 
a programação semanal da sala de aula. As avaliações precisarão ser administradas 
virtualmente e os professores incorporarão tarefas e projetos significativos sempre que possível 
para permitir que os estudantes demonstrem domínio. Os cursos serão avaliados usando o 
mesmo método dos modelos presenciais e híbridos. Como o modelo híbrido separa cursos 
principais e "especiais", quando a Escola Whitcomb transita para um modelo remoto completo, 
a programação se expande e se une a programação híbrida de duas semanas em uma nova 
programação de uma semana. Abaixo está um modelo da programação: 
 

2:00 – 2:45 

9:00 – 9:45 

10:00 – 10:45 

1:00 - 1:45 

Escrita 

Escrita 

Escrita 

Escrita 



 

 
 
 
 
Escola Marlborough High Remoto 

 
A programação remota da Escola Marlborough High inclui tempo de instrução que é perdido no 
modelo híbrido. Espera-se que os estudantes participem de cada aula diariamente. A 
verificação de presença será feita a cada período. As aulas serão alinhadas com os padrões 
curriculares de nível escolar para que os estudantes continuem a aprender novos conteúdos 
em todos os cursos. Os cursos serão classificados usando o mesmo método dos modelos 
presenciais e híbridos. Como o modelo híbrido separa os cursos principais e eletivos, quando 
Marlborough High transita para um modelo remoto completo, a programação se expande e se 
une a programação híbrida de duas semanas em uma nova programação de uma semana. 
Abaixo está um modelo da programação: 
 
 



 

MHS Remoto Completo  

Bloco 1 7:50am – 8:45am A 

Bloco 2 8:50am – 9:45am B 

Bloco 3 9:50am – 10:45am C 

Bloco 4 10:50am – 11:45am D 

Almoço 11:45am – 12:15pm  

Bloco 5 12:15pm – 1:10pm E 

Bloco 6 1:15pm – 2:10pm F 

 
 
Ano Inteiro de Aprendizado Remoto 
Todos os estudantes terão a opção de se inscrever para o Modelo de Aprendizado Remoto 
das Escolas Públicas de Marlborough. Os estudantes (por meio de pais/responsáveis) 
selecionarão em nossa opção de aprendizado virtual totalmente remoto, a Escola de 
Marlborough K-12 Remota. Estes estudantes receberão 100% de suas instruções usando um 
modelo de aprendizado virtual on-line no qual construiremos expectativas rígidas de 
desempenho, envolvimento e responsabilidade. Os pais/responsáveis selecionarão esta opção 
usando o formulário de inscrição on-line. O currículo Remoto da Escola de Marlborough K-12 
Remote será alinhado com as aulas presenciais e híbridas de Marlborough. Os funcionários 
das Escolas Públicas de Marlborough serão os instrutores primários do programa de 
aprendizado remoto, mas cursos secundários selecionados poderão ser fornecidos por um 
provedor educacional aprovado pelo Estado. 
 
As opções para à saída do Aprendizado Remoto Escolar e entrar novamente em um de 
nossos grupos de aprendizado presencial serão fornecidas no final do primeiro período de 
marcação e em outras datas de transição ao longo do ano. Essas oportunidades estão 
sujeitas à disponibilidade de espaço, capacidade de transporte e necessidades individuais de 
aprendizagem dos estudantes. 
 
 



Modelo de Aprendizado Presencial de Retorno Completo 
 
Embora este modelo seja mais parecido com o que estudantes e funcionários experimentaram no 
passado, há mudanças substanciais em como os professores precisarão ajustar suas práticas 
instrucionais e como o currículo precisará ser modificado a fim de promover um distanciamento 
físico seguro. Todos os estudantes serão agendados para o aprendizado integral presencial todos 
os dias. Este modelo nos permitirá atingir o padrão mínimo de distanciamento de 3 pés, mas não 
nos permitirá atingir nosso objetivo de distanciamento de 6 pés. Em todos os níveis de ensino, os 
estudantes serão classificados em pequenos grupos, sempre que possível, para minimizar a 
mistura de grupos de estudantes. O aumento da tecnologia incluirá o fornecimento a todos os 
estudantes de um Chromebook ( séries 2-12) ou iPad (séries K-1) e a entrega de conteúdo através 
de meios digitais sempre que possível. O Software SeeSaw no pré-K-2, e o Google Classroom nas 
séries 3-12, serão usados para garantir que todos os materiais sejam acessíveis aos estudantes. 
Isto é importante para apoiar os estudantes que podem precisar de um período prolongado de 
quarentena, mas que de outra forma podem participar de seu aprendizado. Através de aplicações 
Google como o Google Docs, e ferramentas de comunicação como o Zoom, os estudantes 
poderão colaborar virtualmente, mantendo a distância física necessária. Os funcionários receberão 
treinamento para melhorar seu conhecimento e uso da tecnologia. O tempo de instrução será 
reservado no início do ano letivo para fornecer a todos os estudantes treinamento em como 
acessar e usar adequadamente a tecnologia. O currículo e a instrução serão avaliados para 
promover a segurança de todos os estudantes e funcionários, particularmente em cursos nos quais 
os estudantes normalmente aprendem em estreita proximidade. Isto terá mais impacto em alguns 
cursos do que em outros. Educação Física, Ciência, Engenharia, Banda, Coral e Arte revisarão as 
unidades de instrução para alinhar-se com todas as medidas de segurança da COVID-19 e 
modificar o currículo no qual tais protocolos de segurança não podem ser seguidos. A avalição 
NWEA MAP Growth será dada a todos os estudantes dentro das duas primeiras semanas da 
abertura da escola. Estes dados serão usados por professores individuais, bem como por equipes 
de nível superior e de toda a escola, para direcionar a instrução. 
 
Abaixo está uma amostra da capacidade da escola elementar:  
Capacidade Elementar do Prédio 6 pés 

Nível da Série Salas de Aula Atuais Salas de Aulas 
Necessárias 

Jardim de Infância 5 7 

1ª Série 6 9 

2ª Série 5 9 

3ª Série 5 8 

4ª Série 5 8 

5ª Série 5 9 

Total 31 50 

* Capacidade máxima de 47 salas de aula (incluindo cafeteria como salas de aula)



 

Escola Elementar 
 
Com o objetivo de abordar o distanciamento social e outras medidas de segurança necessárias 
devido a COVID-19, o dia escolar será ajustado para o ano letivo de 2020-2021. Os estudantes serão 
colocados em grupos pela sala de aula que permanecerão juntos para todos os acadêmicos principais 
e especiais. Os especialistas em arte, música e bem-estar irão para as salas de aula designadas para 
que os alunos não precisem passar pelos corredores. Os especialistas estarão "em equipe" para 
compartilhar as lições e serão combinados com as salas de aula. A banda será designada como uma 
classe remota em um modelo de retorno completo. Os serviços de apoio irão "participar" das aulas 
através da tecnologia. O movimento dos estudantes será limitado na sala de aula, mas eles terão 
acesso a instrução em pequenos grupos através de ferramentas como o Zoom. Uma vez que os 
professores e estudantes da sala de aula estarão integrando tecnologia durante o dia, todos os 
funcionários e estudantes poderão fazer uma transição rápida e com o mínimo de interrupções para a 
instrução se o Distrito precisar fazer a transição para um modelo de aprendizado remoto. Um modelo 
da programação é apresentado abaixo: 

 
Programação Elementar Presencial 

Amostra de Horários Tópico 

8:50-9:35 SEL/Reunião da Manhã 

9:40-10:15 Especiais 

10:15-11:15 Matemática 

11:15-11:45 Almoço 

11:45-12:10 Recreio 

12:15-1:00 Ciências / Estudos Sociais 

1:00-2:00 Literacia 

2:00-2:35 Escrita 

2:35-3:05 Fundations/Just Words/Intervenções 

3:05 Horário de Saída 

 
 
Escola Whitcomb (Séries 6-8) 

Com o objetivo de abordar o distanciamento social e outras medidas de segurança necessárias 
devido a COVID-19, o dia escolar será ajustado para o ano letivo de 2020-2021. Os estudantes 
serão classificados em um grupo que permanecerá junto para todos os acadêmicos principais. 
Os professores irão para a sala de aula designada a cada grupo, para que os estudantes não 
precisem passar pelos corredores entre as classes. Os estudantes irão misturar grupos para 
aulas de linguagem mundial, serviços de apoio tais como intervenções e outros serviços, mas 
serão criados horários para minimizar ao máximo a mistura de estudantes. A fim de minimizar o 



movimento dos estudantes dentro do prédio, os períodos no horário do dia escolar 
permanecerão fixos e não serão alternados a cada dia, como tem sido a prática em anos 
anteriores. O ciclo escolar continuará a ser de 6 dias para garantir que todos os serviços do IEP, 
apoio ao aprendiz de inglês, artes digitais, engenharia, arte, grupos de desempenho e aulas de 
educação física possam ser oferecidos. Um modelo da programação é apresentado abaixo: 

 
Programação da Escola Whitcomb Presencial 

Amostra de Horários  Tópico 

7:50-8:10 Sala de aula (Homeroom) 

8:10-9:00 ELA (Inglês) 

9:00-9:50 Rotação Especiais  

9:50-10:40 Matemática 

10:40-11:30 Ciências 

11:30-12:50 Almoço/STEM 

12:50-1:40 Estudos Sociais 

1:40-2:30 Linguagem/Intervenção 

2:35 Horário de Saída 

 
 
 
Escola Marlborough High  

 
Com o objetivo de abordar o distanciamento social e outras medidas de segurança necessárias devido 
a COVID-19, o dia escolar será ajustado para o ano letivo de 2020-2021. As séries 9 e 10 continuarão 
com um modelo de "equipe" e os funcionários serão dedicados a estas equipes. Sempre que possível, 
os estudantes serão colocados em um grupo que permanecerá junto por 2 ou mais classes 
acadêmicas principais. Isto envolverá principalmente aulas de Inglês, História e Matemática na 11ª 
série. Para estes grupos, os professores irão para a sala de aula designada a cada grupo, para que os 
estudantes não precisem passar pelos corredores entre as classes. Os estudantes irão misturar 
grupos para outros cursos e para receber serviços, mas serão criados programações para minimizar a 
mistura de estudantes na medida do possível. Um modelo de programação é apresentado abaixo:



Programação Presencial Escola Marlborough High  

Amostra de Horários  Tópico 

Bloco 1 7:15am – 8:35am 

Bloco 2 8:40am – 9:30am 

Bloco 3 9:35am – 10:25am 

Bloco 4 10:30am – 11:20am 

Almoço 11:20am-12:00pm 

Bloco 5 12:05pm- 12:55pm 

Bloco 6 1:00pm – 1:50pm 

 
 
 
 

Operações, Saúde e Segurança 
 
 Transporte: 
 
Restrições de Transporte: 
A orientação existente restringe os ônibus a aproximadamente 25 estudantes por ônibus, ou um 
estudante por assento. Os ônibus terão janelas abertas na medida em que isso não represente 
uma preocupação de segurança para os estudantes (como em dias com tempo inclemente ou 
temperaturas extremas). 
 
O distrito prevê que, sob um retorno completo e com as restrições de transporte existentes, não 
seria possível transportar todos os estudantes que desejam usar o ônibus até a escola, 
potencialmente criando preocupações de equidade educacional. Em um modelo de 
aprendizagem híbrido, o distrito teria a capacidade de transportar os estudantes mantendo as 
diretrizes recomendadas. 



Higienização de Ônibus: 
 
Os prestadores de serviços de transporte deverão desinfetar os ônibus após cada corrida. As 
superfícies a serem desinfetadas entre cada camada incluem a parte superior dos assentos e 
os corrimãos. Uma limpeza mais profunda e completa ocorrerá após a corrida da manhã, e 
após a corrida da tarde. 

 
Fornecimento de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e Materiais Desinfetantes: 

 
As Escolas Públicas de Marlborough fornecerão EPI (Equipamento de Proteção Individual) para 
estudantes e motoristas da North Reading Transportation (NRT), bem como materiais desinfetantes 
para higienização de ônibus. Os itens a serem fornecidos à NRT incluem: 

 
● Máscaras descartáveis 
● Solução de limpeza aprovada pelo CDC 
● Frascos de spray 
● Toalhas de papel/ lenços umedecidos  

 
Procedimentos de Embarque nas Paradas de Ônibus: 

 
Os pais devem se assegurar de que os estudantes não estejam com sintomas do COVID-19 
antes de sair de casa e que mantenham os estudantes doentes em casa. Para os estudantes 
que chegam a uma parada de ônibus, espera-se que os pais garantam que todos os 
estudantes lavem ou higienizem suas mãos antes de entrar no ônibus. Na medida do possível, 
espera-se que os estudantes higienizem suas mãos imediatamente antes de entrar no ônibus. 
 
Devido às preocupações de segurança delineadas pelo Department of Motor Vehicles (DMV), 
não é possível neste momento equipar os ônibus escolares com dispensadores de 
higienizadores de mãos. Se for possível fazer isso, os estudantes serão solicitados a higienizar 
as mãos ao entrar e sair dos ônibus. 

 
Procedimentos de Desembarque nas Escolas: 

 
Na medida do possível, os ônibus devem ser esvaziados de forma a maximizar o distanciamento  
físico dos estudantes. Sempre que possível, os administradores escolares devem identificar locais 
adicionais dentro de seus prédios para que os ônibus façam com que os estudantes saiam. 

 
Os estudantes devem sempre seguir os requisitos de distanciamento físico ao sair do ônibus e 
ao entrar no prédio da escola. 

 
Imediatamente ao entrar na escola, os alunos devem higienizar as mãos em um dos múltiplos 
dispensadores higienizadores de mãos localizado próximo às entradas da escola. 

 
Procedimentos de Embarque nas Escolas: 

 
Na medida do possível, o Distrito maximizará o distanciamento físico dos estudantes à medida 
que eles embarcam nos ônibus. 



Ao sair da escola, os estudantes irão higienizar as mãos em um dos vários dispensadores 
de higienização de mãos localizado próximo às saídas da escola. 

 
Procedimentos de Desembarque nas Paradas de Ônibus: 

 
Se os dispensadores higienizadores de mãos forem permitidos pelo RMV para serem 
instalados nos ônibus, os estudantes devem higienizar suas mãos ao sair do ônibus. Se os 
higienizadores de mãos não estiverem disponíveis no ônibus, os estudantes devem lavar ou 
higienizar suas mãos ao chegar em casa. 
 
Os estudantes devem observar os requisitos de distanciamento físico e evitar se reunir em 
grupos ao sair do ônibus e caminhar para casa. 

 
Expectativas dos Estudantes no Ônibus: 

 
Os estudantes devem sempre higienizar as mãos antes de embarcar no ônibus. O distrito pede apoio 
aos pais e responsáveis para garantir que isto esteja acontecendo antes que os estudantes saiam de 
casa. 
 
Os estudantes são obrigados a usar máscaras enquanto andam de ônibus. As famílias são solicitadas 
a fornecer máscaras, mas os estudantes que vierem ao ônibus sem uma máscara receberão uma do 
motorista. Se um estudante não puder usar máscaras devido a questões de saúde, as famílias são 
solicitadas a comunicar isto a suas escolas o mais rápido possível. 
 
Os estudantes devem permanecer fisicamente distantes, um estudante por assento (a menos 
que isenções especiais sejam feitas para os irmãos), durante todo o trajeto do ônibus. 
 
Os estudantes que não seguirem as exigências de máscara e distanciamento podem perder 
seus privilégios de andar de ônibus. 
 
Expectativa dos Motoristas de Ônibus: 

 
Os motoristas de ônibus devem sempre usar máscaras e higienizar suas mãos com frequência. 
 
Os motoristas de ônibus devem garantir que os estudantes estejam seguindo as exigências de 
máscara e distanciamento e informar ao diretor da escola qualquer estudante que viole essas 
exigências. 
 
Os motoristas de ônibus deverão desinfetar o ônibus após cada corrida, com prioridade para os 
assentos e corrimãos. 
 
Os motoristas de ônibus deverão garantir que os estudantes que chegarem ao ônibus sem 
máscara recebam uma máscara descartável antes de entrar no ônibus. 
 
No caso de um estudante remover sua máscara enquanto estiver no ônibus e se recusar a 
colocá-la novamente, o motorista deverá continuar o percurso e informar o estudante aos 
administradores da escola o mais rápido possível.  
 
Segurança dos Funcionários: 
 
Equipamento de Proteção Individual (EPI): 



Todos os funcionários deverão usar máscaras nos prédios (exceto por condições médicas, 
alternativas específicas de máscara aprovadas por Recursos Humanos). Além do específico 
funcionário (ver abaixo), os funcionários são solicitados a usar máscaras reutilizáveis de várias 
camadas de tecido e a lavá-las diariamente. 

 
As máscaras e outros EPIs também serão colocados à disposição pelo Distrito. 

 
Funcionários específicos, como enfermeiras e funcionários de apoio 1:1 (um a um), terão à sua 
disposição EPIs adicionais. Estes itens de EPI incluem: 

 
● Óculos de proteção ou protetores faciais 
● Máscaras claras 
● Luvas 
● Batas de isolamento 
● Máscaras N-95 ou KN95 

 
Preocupações com a Saúde dos Funcionários: 

 
Os funcionários com preocupações específicas de saúde relacionadas ao COVID-19 devem 
contatar Patty Brown, Diretora de Recursos Humanos, o mais rápido possível em 
patricia.brown@mps-edu.org ou 508-460-3509 ramal 10109. O Distrito divulgou a 
documentação delineando os procedimentos de comunicação para os funcionários. 
 
Funcionários Administrativos: 

 
Na medida do possível, os funcionários administrativos devem ter mesas separadas por 6 pés. Em 
espaços nos quais isso não seja possível, ou onde o funcionário tenha preocupações específicas de 
saúde que tenham sido comunicadas ao departamento de Recursos Humanos, poderão ser tomadas 
providências alternativas. 
 
Segurança dos Estudantes 
 
EPI: 

 
Os estudantes deverão usar máscaras o tempo todo, exceto nos períodos programados de 
"intervalo de máscara" e refeições. Os pais e responsáveis são solicitados a fornecer máscaras 
para seus estudantes, e as escolas terão máscaras extras para os estudantes que não 
conseguirem obter uma máscara ou perderem/destruírem uma máscara durante o dia escolar. 
 
Os estudantes que necessitam de proteção adicional poderão receber EPIs adicionais de sua 
escola. EPIs adicionais disponíveis para os estudantes incluem óculos de proteção, protetores 
faciais e luvas. 
  
Organização dos Assentos: 
 
Em um modelo de retorno completo, na medida do possível, os estudantes se sentarão a 3 pés 
de distância nas salas de aula e as carteiras e/ou mesas dos estudantes ficarão viradas na 
mesma direção. Em um modelo de retorno híbrido, na medida do possível, os estudantes se 
sentarão a 6 pés de distância nas salas de aula, e as carteiras e/ou mesas dos estudantes 
ficarão viradas na mesma direção. Os estudantes terão assentos designados nas salas de 
aula, refeitórios e ônibus. 

mailto:patricia.brown@mps-edu.org


Lavagem e Higienização das Mãos: 
 
Os estudantes devem ser encorajados a lavar as mãos ou usar o higienizador de mãos com 
frequência durante todo o dia. Isto inclui mas não está limitado a: 

 
● Entrando e saindo do prédio 
● Antes e depois do café da manhã e do almoço 
● Após a utilização do banheiro 
● Antes e depois da utilização de tecnologia compartilhada ou outros materiais instrucionais 
● Depois de tossir ou espirrar 

 
Treino e Simulação de Incêndio: 

 
Os administradores do prédio devem alterar seu processo de simulação de incêndio para que 
os estudantes tenham prática com procedimentos de evacuação de incêndio que maximizem o 
distanciamento físico. 
 
Salas de Espera Médicas: 

 
As escolas identificarão uma sala de espera médica para os alunos que apresentarem sintomas 
do COVID-19 durante o dia escolar. Esta sala será localizada próxima à sala da enfermeira.  
 
Limpeza e Higienização dos Prédios Escolares: 

 

Protocolos Gerais de Limpeza: 
 
O Distrito irá contratar ajudantes adicionais para ajudar na limpeza e higienização dos prédios 
escolares durante todo o dia escolar. 
 
A limpeza de rotina dos ambientes escolares inclui: 
 

● Limpeza de superfícies de alto contato que são tocadas por muitas pessoas 
diferentes, tais como interruptores de luz, corrimãos e maçanetas/puxadores de porta. 
Coberturas desinfetantes também podem ser usadas nos puxadores das portas. 

● Limpeza de pisos com tirador de poeira, rodo molhado ou com um carrinho de lavar 
ou esfregar de chão. 

● Aspiração de pó nas entradas e áreas de alto movimento 
● Remoção de lixo 
● Limpeza dos banheiros 
● Limpeza das saídas de aquecimento e ar condicionado 
● Limpeza das paredes 
● Limpeza de manchas nos tapetes 
● Limpeza de pó de superfícies horizontais e luminárias 
● Limpeza de derramamentos (molhados) 



Áreas de Alto Contato: 
 
As áreas de alto contato serão higienizadas ao longo do dia. As áreas prioritárias incluem mas 
não estão limitadas a: 

 
● Puxadores e maçanetas das portas dos corredores e banheiros 
● Corrimões de escadas 
● Interruptores de luz 
● Torneiras, etc. 

 
Áreas de Alto Risco: 

 
Locais específicos de alto risco dentro de uma escola garantem a limpeza e 
desinfecção antes que um caso confirmado de COVID-19 ocorra na escola. Exemplos 
desses locais incluem: 
 
Escritório de Saúde 

 
● Limpar e desinfetar regularmente as camas de saúde (após cada uso do estudante) 
● Cobrir as mesas de tratamento e usar protetores de travesseiros 
● Descartar ou lavar coberturas após cada uso 
● Refeitórios 
● Limpar e desinfetar regularmente (pelo menos uma vez ao dia) as mesas de almoço 

 
Espaços do Escritórios e Escrivaninhas: 

 
Os espaços e mesas de escritório, incluindo mesas de professores, devem ser higienizados 
pelos funcionários que os utilizam. As áreas prioritárias incluem mas não estão limitadas a: 
 

● Puxadores e maçanetas de porta 
● Interruptores de luz 
● Superfícies de escrivaninha 
● Teclado do computador 
● Mouse de computador 
● Telefones, etc. 

 
 
Limpeza Profunda Após Estudante/Funcionário com Casos Confirmados: 

 
Se um laboratório confirmar que um caso de COVID-19 foi sintomático enquanto estava no 
ambiente escolar, a equipe de limpeza irá fazer a limpeza e desinfecção das áreas 
frequentemente tocadas em toda a escola. 
 
1ª Etapa: Limpeza: Sempre limpe as superfícies antes do uso de desinfetantes, a fim de reduzir 
a sujeira e remover germes. A sujeira e outros materiais nas superfícies podem reduzir a 
eficácia dos desinfetantes. Para produtos combinados que podem tanto limpar como desinfetar, 
sempre siga as instruções no rótulo do produto específico para garantir o uso eficaz. 
 



 
2ª Etapa: Desinfecção: A limpeza das áreas sujas deve ser concluída antes da desinfecção 
para garantir a eficácia do produto desinfetante. 
 
Os produtos de desinfecção podem ser utilizados em ambientes escolares, conforme a necessidade, a 
qualquer momento. Se não estiverem disponíveis produtos registrados na EPA especificamente 
rotulados para SARS-CoV-2, desinfetar superfícies usando um desinfetante rotulado para ser eficaz 
contra o rinovírus e/ou corona vírus humano. Se tais produtos não estiverem disponíveis, também é 
aceitável o uso de uma solução clorídrica fresca de 2% (aproximadamente 1 colher de sopa de cloro) 
em 1 litro de água. Preparar a solução de cloro diariamente ou conforme necessário. Os desinfetantes 
registrados pela EPA especificamente rotulados como eficazes contra o SARS-CoV-2 podem se tornar 
comercialmente disponíveis no futuro e, uma vez disponíveis, esses produtos devem ser usados para 
desinfecção direcionada de superfícies frequentemente tocadas. 
   
Serviços de Alimentação: 
 
Café da Manhã: 

 
Presencial: Os estudantes que frequentam o ensino presencial receberão o café da manhã por 
meio de carrinhos de café da manhã. Estes carrinhos de café da manhã "Grab-and-Go" (Pegue-
e-Vá) serão colocados perto das entradas da escola e os cafés da manhã pré-embalados serão 
entregues aos estudantes ao entrarem na escola. Em um modelo de retorno completo, o café 
da manhã se torna muito difícil de ser implementado devido ao espaçamento necessário de 6 
pés enquanto se come. Em um modelo híbrido, medidas de saúde e segurança pessoal podem 
ser seguidas. 
 
Remoto: Os estudantes que estiverem fazendo instrução remota, seja em um modelo híbrido 
ou remoto completo, terão a oportunidade de obter o café da manhã em locais de coleta em 
toda a comunidade em toda a cidade de Marlborough. 

 
A distribuição de café da manhã e almoço aos estudantes durante o aprendizado remoto será 
reduzida para 2 vezes por semana, na qual os estudantes receberão 3 dias de refeições em 
cada distribuição. Devido a limitações de serviço, as opções podem ser reduzidas. 
 
Almoço - Escolas Elementares e Whitcomb: 

 
Presencial: Os estudantes do ensino elementar que frequentam o ensino presencial receberão 
o almoço em suas salas de aula ou em cafeterias/ginásios. Sob um modelo de retorno 
completo, o almoço torna-se muito difícil de ser implementado devido ao espaçamento de 6 
pés durante a refeição. Em um modelo híbrido, pessoalmente, as medidas de saúde e 
segurança podem ser seguidas. 
 
Remoto: Os estudantes que trabalham com instrução remota terão a oportunidade de obter o 
almoço em locais de coleta em toda a comunidade da cidade de Marlborough. 
  
A distribuição de café da manhã e almoço aos estudantes durante o aprendizado remoto será 
reduzida para 2 vezes por semana, na qual os estudantes receberão 3 dias de refeições em 
cada distribuição.  



Devido a limitações de serviço, as opções podem ser reduzidas. 
 
Almoço – Escola Marlborough High: 

 
Presencial: Os estudantes que frequentam o ensino presencial receberão o almoço em " 
quiosques de serviço alimentar " estrategicamente localizados em toda a escola. Os quiosques 
permitirão que a escola maximize o distanciamento físico dos estudantes. 

 
A programação do dia de instrução no MHS será tal que permitirá que o almoço seja distribuído 
aos estudantes no final do dia de instrução, e os estudantes levarão refeições para serem 
consumidas em casa. Os estudantes não poderão comer em ônibus. 
 
Remoto: Os estudantes que trabalham com instrução remota terão a oportunidade de obter o 
almoço em locais de coleta em toda a comunidade da cidade de Marlborough. 
 
A distribuição de café da manhã e almoço para os estudantes durante o aprendizado remoto 
será reduzida para duas vezes por semana, nas quais os estudantes receberão três dias de 
refeições em cada distribuição. Devido a limitações de serviço, as opções podem ser 
reduzidas. 
 
Requerimentos de Lavagem e Higienização das Mãos: 

 

De acordo com as especificações do CDC (Centros de Controle de Doenças)), a lavagem frequente 
das mãos com água e sabão será exigida dos funcionários e estudantes sob todos os cenários de 
reabertura. 

Onde a lavagem frequente das mãos não for possível, os estudantes e os funcionários serão 
obrigados a usar um higienizador de mãos em seu lugar. Para facilitar este esforço, cada escola será 
equipada com mais de 50 dispensadores de higienizadores de mãos nas áreas de entrada/saída, 
próximo aos banheiros e próximo aos espaços de alimentação. As escolas desenvolverão planos para 
permitir que estudantes e funcionários lavem ou higienizem suas mãos nos casos abaixo: 

 
● Após a utilização de banheiros 
● Antes e depois das refeições 
● Após o recesso ou educação física 
● Antes e depois do uso de dispositivos eletrônicos ou outros equipamentos compartilhados 
● Depois de tossir ou espirrar, etc. 

 
Sistema de Aquecedor, Ventilação e Ar Condicionado – (HVAC): 

 
O DESE (Departamento de Educação Elementar e Secundária) afirma que o uso apropriado da 
máscara continua sendo a melhor defesa contra todas as formas de transmissão respiratória, e 
que as escolas podem reduzir ainda mais a transmissão pelo ar, aumentando a ventilação 
externa ou filtrando o ar que está circulando dentro de uma sala ou prédio. 



O Distrito seguirá todas as orientações da DESE (Departamento de Educação Elementar e 
Secundária) em relação aos sistemas de ventilação e HVAC, e contratou um consultor de 
HVAC para analisar todos os prédios escolares e garantir nossa observância com as seguintes 
orientações da DESE: 
 
Preparar sistemas de ventilação: 

 
• Sistema de ventilação limpo: Garantir que o sistema de ventilação da escola esteja devidamente 
limpo. 
• Executar sistemas de HVAC: Operar sistemas HVAC com registro de ar externo aberto por um 
período mínimo de uma semana antes da reabertura das escolas. 
• Considerar a atualização de filtros: Em prédios com sistemas de ventilação mecânica, considerar a 
atualização de filtros para aumentar a eficiência. As escolas que não são capazes de atualizar os 
filtros podem explorar formas alternativas para melhorar a ventilação (por exemplo, através de janelas 
abertas), se apropriado para seu sistema. 
 
Aumentar a ventilação do ar externo: 
 
• Ajustar as configurações de HVAC: Alguns sistemas de ventilação mecânica podem forçar a 
entrada de ar externo e depois distribuir esse ar fresco para diferentes áreas do prédio. Se 
possível com o sistema HVAC do local, ajustar os reguladores para aumentar o fluxo de ar 
externo. Se seu sistema puder fazer isso, avalie o impacto do ajuste manual de janelas ou 
portas, pois elas podem impactar negativamente o próprio sistema. 
• Abra as janelas ou portas (quando apropriado e seguro): Para instalações sem a capacidade 
de HVAC acima, avalie as opções de abrir janelas e portas quando for seguro fazê-lo, bem 
como a viabilidade de aumentar a entrada de ar externo com caixas de ventilação nas janelas. 
• Prevenir ou minimizar a reciclagem de ar: Os funcionários das instalações devem avaliar 
como eliminar ou minimizar a reciclagem de ar em seus sistemas de HVAC na medida do 
possível. 
• Manter a ventilação por mais horas: Se possível, as escolas devem deixar os sistemas de 
ventilação funcionando por mais tempo do que o normal. Idealmente, os sistemas de ventilação 
funcionariam continuamente, mas é recomendável que funcionem pelo menos duas horas 
antes e depois das aulas, pois ainda pode haver indivíduos no prédio (estudantes ou 
funcionários). 
 
COVID-19 Sinalização 
 
Sinais Obrigatórios: 

 
Todos os prédios escolares serão equipados com a sinalização apropriada recomendada pelo 
CDC, Departamento de Saúde de MA e pelo Conselho de Saúde de Marlborough. Estes 
incluem, mas não estão limitados a: 

 
● Atestado de segurança do prédio 
● Fique em Casa se Estiver Doente, incluindo uma lista de sintomas da COVID-19 
● Máscara necessária 
● Distanciamento social  



● Instruções higiene/sanitária 
 

 
Sinalização para Visitantes: 

 
Os escritórios principais colocarão sinalização indicando distanciamento de 6 pés para lembrar 
os pais e outros visitantes das exigências de distanciamento físico. Os diretores poderão 
identificar e solicitar outros locais onde tal sinalização seria necessária para seus prédios. 

 
Sinalização para Estudantes: 

 
Os administradores do prédio escolar identificarão locais para a sinalização de distanciamento físico 
em espaços onde os estudantes podem fazer fila para ônibus, refeições, etc. 

 
Suporte ao Estudante 

 
Serviços de Educação Especial 
Os estudantes com deficiências foram muito afetados pelo fechamento da escola causado pela 
pandemia da COVID-19. Embora todos os estudantes com IEPs tenham recebido Planos 
Individualizados de Aprendizado Remoto, houve estudantes para os quais o aprendizado 
remoto não foi nem um método eficaz nem um método eficiente de fornecer serviços 
acadêmicos especializados e de apoio. O Departamento de Educação Elementar e Secundária 
de Massachusetts, em " Diretrizes sobre os Serviços de Educação Especial do Outono 2020 ", 
declara: "Estes estudantes devem receber tanta instrução presencial quanto for possível dentro 
dos parâmetros de saúde e segurança em vigor em cada momento em particular". 

 
Se as escolas não estão em um modelo de retorno completo devido à pandemia, fazer 
recomendações sobre quais estudantes devem ter prioridade de mais instrução presencial do 
que outros é uma tarefa difícil. O distrito reconhece que todos os estudantes são 
negativamente afetados por não receberem instrução presencial completa, tal como fizeram 
na pré-pandemia. Sabemos que os impactos negativos sobre os estudantes com deficiências, 
aprendizes da língua inglesa, estudantes que estão sem teto ou em lares adotivos são ainda 
maiores. O distrito quer todos os nossos estudantes de volta em tempo integral, porém se não 
pudermos fazê-lo por razões de saúde e segurança, decisões difíceis precisam ser tomadas 
que não nos agradam ou com as quais concordamos, mas precisam ser tomadas com a 
saúde e segurança dos funcionários e estudantes como prioridade. 

 
Na medida em que avançamos para a reabertura de nossas escolas, precisaremos nos 
certificar de que todos os estudantes com deficiências estejam trabalhando com seus 
professores e prestadores de serviços ao máximo, e que eles sejam avaliados para determinar 
o progresso e os níveis atuais de desempenho no caso de serem necessários serviços 
adicionais, mantendo também os protocolos atuais de saúde e segurança. 

 
Pretendemos implementar o seguinte, pois diz respeito aos estudantes com deficiências (todos 
os protocolos de segurança anteriormente declarados, etc., se aplicam a estes programas): 

1. Os estudantes que receberem a maior parte de suas aulas em uma sala de aula 
substancialmente separada irão às escolas de segunda a sexta-feira de cada semana 
quando as escolas reabrirem no outono durante qualquer modelo de aprendizagem 



híbrido. Os estudantes do programa Pathways, Connections, Learning Center ou Pós-
graduação que aprendem em salas de aula substancialmente separadas por mais de 
60% de seu dia estarão presentes em tempo integral. Além disso, os estudantes do 
Programa Integrado Pré-escolar (Pré-K) terá programação na escola toda semana, 
mas por metade do tempo que o estudante teria sido originalmente programado 
quando as escolas reabrirem no outono durante qualquer modelo de aprendizagem 
híbrido. 
 
Por favor, note que se as circunstâncias exigirem que fechemos todos os prédios 
novamente, é provável que o aprendizado remoto seja aplicado a todos os estudantes. 
Se o distrito estiver em um modelo de aprendizado remoto completo, o distrito 
explorará a possibilidade de alguma instrução presencial limitada para continuar para 
a população de estudantes, essas decisões dependeriam da disponibilidade de 
funcionários, consulta ao Conselho de Saúde local, assim como quaisquer ordens 
direcionadas pelo Governador de Massachusetts. 

 
2. Os estudantes cujos Programas de Educação Individualizada (IEPs) indicam que estão 

dentro e fora da sala de aula de educação geral entre 0-60% de seu dia e os estudantes 
dos Planos 504 frequentarão a escola como seus colegas típicos; ou seja, se seus 
colegas estiverem em " aprendizado híbrido", estes estudantes também mudarão para 
um modelo híbrido. Estes estudantes continuarão a receber a instrução especializada, 
modificações, acomodações e apoio que está documentado em seus IEPs, embora 
estes serviços possam parecer diferentes através do uso de tecnologia para limitar o 
deslocamento físico de funcionários e estudantes. A decisão dos estudantes de 
educação especial nesta categoria de não vir em tempo integral deve-se ao fato de que 
eles não podem expor os estudantes de dois grupos diferentes (A & B) e o conteúdo 
durante a semana 1 (grupo A) e a semana 2 (grupo B) pessoalmente não é tal que um 
estudante compareça pessoalmente em ambas as semanas.  
 

3. Se educadores especiais ou prestadores de serviços relacionados não forem capazes 
de fornecer serviços de educação especial de uma maneira que mantenha os requisitos 
de distanciamento físico e evite a sobreposição com outros funcionários na sala de aula 
ou no ambiente físico, esses educadores ou prestadores de serviços relacionados 
podem programar serviços remotamente dentro do prédio da escola via 
videoconferência. 

 
4. A instrução e o apoio aos estudantes dos IEPs que estão dentro e fora da sala de aula 

de educação geral entre 0 e 60% de seu dia também podem parecer diferentes com 
base no plano de aprendizado implementado - seja em um modelo híbrido ou remoto 
completo. As decisões serão tomadas caso a caso e serão discutidas com os 
pais/responsáveis. O distrito procurará fornecer (1) um horário regular e consistente de 
aulas, intervenções, serviços e terapias conforme exigido pelo IEP do estudante, 
oferecido de forma sincronizada ou gravada; (2) tempo de aprendizado estruturado 
projetado para que o estudante possa acessar os padrões do Estado; e (3) interações 
frequentes com professores e outros membros da equipe para garantir a participação. 

 



5. É importante que as oportunidades de inclusão continuem para os Estudantes com 
Deficiência (SWD). A inclusão pode parecer diferente do que tem sido no passado, 
dependendo da estrutura do programa em cada nível. 

 
A fim de cumprir a recomendação do DESE de limitar os visitantes às escolas, as reuniões da 
EQUIPE do IEP continuarão a ser realizadas através de videoconferência. Qualquer pai que 
não concorde em participar através de videoconferência e solicite que possa participar 
pessoalmente de uma reunião do IEP, poderá fazê-lo. Os pais deverão seguir os 
procedimentos de visita que estarão em vigor (ou seja, responder perguntas de triagem) e os 
pais e ETL participarão pessoalmente em uma sala de reunião. A maioria, se não todos, os 
membros da equipe do IEP baseados na escola participarão por videoconferência, uma vez 
que os espaços de reunião não permitirão um distanciamento físico de 2 metros entre todos os 
participantes. 

 
Serviços para Aprendizes de Inglês 
Existem muitos fatores e tensões que afetam as famílias imigrantes durante a pandemia do 
COVID-19, muitas das quais têm filhos/filhas no programa Aprendiz de Inglês. Embora as 
famílias que não são do programa de EL também tenham muitos desses desafios, é importante 
levar em consideração como esses fatores estão afetando a comunidade e garantir que as 
famílias de imigrantes e de aprendizes de inglês não sejam deixadas para trás. Os mandatos 
legais federais e estaduais para o ensino da língua inglesa continuam em vigor com professores 
licenciados de ESL/EL. Como sempre, este grupo de funcionários de língua inglesa continuará 
a implementar as melhores práticas baseadas em pesquisa, seja no ensino presencial ou 
remoto. Todos os possíveis aprendizes de inglês serão avaliados com o analisador da WIDA e 
selecionados com a entrevista Estudantes com Educação Formal Limitada e Interrompida 
(SLIFE) durante o processo de inscrição no Centro de Matrícula e Apoio aos Pais de 
Marlborough. Os estudantes dos níveis 1 e 2 de proficiência em inglês serão priorizados para o 
aprendizado presencial. Os estudantes de níveis mais altos de proficiência continuarão a 
receber instrução de conteúdo dos professores endossados pelo SEI e instrução do ELD pela 
equipe do EL. Durante os modelos presenciais e híbridos, as avaliações informais são 
incorporadas na instrução. Através desses modelos, nossos estudantes manterão sua conexão 
com seus professores, seus colegas de classe, e trabalharão para atingir os objetivos de 
conteúdo e aprendizado do idioma.  
 
Para atender às necessidades de um subgrupo particular de aprendizes de inglês, o Programa 
Marlborough Evening Teams Accelerated Studies Program (METAS) será aberto no outono para 
estudantes EL que tenham uma idade acima da média e não estejam credenciados. O objetivo é 
atender às necessidades educacionais e emocionais desses estudantes e encorajá-los e apoiá-los em 
sua futura faculdade e planejamento de carreira para continuar evitando que eles saiam da escola 
antes de se formarem. 

 
Instrução: Todas as instruções para os aprendizes de inglês serão alinhadas com a Grade 
Curricular de Massachusetts e as Normas da WIDA. Os estudantes que têm instrução formal 
limitada ou interrompida (SLIFE) têm objetivos específicos que exigem a aceleração da aquisição 
de sua linguagem e conteúdo. Durante todos os modelos de instrução, as conversas acadêmicas 
serão modeladas e implementadas. No caso do distrito passar para uma abordagem híbrida, os  
 



estudantes que são níveis 1 e 2 da WIDA serão priorizado para a instrução presencial em tempo 
integral. Os funcionários do EL se reunirão com seu coordenador do EL ou com os 
administradores distritais do EL para revisar o currículo com base nos dados de avaliação dos 
estudantes. Estas reuniões de funcionários serão agendadas remotamente para garantir a 
flexibilidade de horários dos funcionários. Os Planos de Sucesso dos Estudantes de Inglês (EL 
SSPs) serão atualizados até 1º de novembro de 2020. 
 
Envolvimento Familiar: : "Os professores e administradores devem se comunicar 
regularmente com os pais e responsáveis dos estudantes, inclusive prestando serviços de 
interpretação e tradução para pais e responsáveis com proficiência limitada em inglês, de 
acordo com a 603 CMR 27.08.". (MADESE FAQ 7-10-2020). Isto será realizado através do 
seguinte:  

1. A pessoa de contato (Liaison) com os pais (que é financiada pela verba do Título III 
especificamente para trabalhar com famílias bilíngues)  

a. Cada escola tem um contato (Liaison) para os pais que foi treinado em métodos 
de comunicação e divulgação cultural. Essas pessoas de contato para os pais 
procurarão as famílias para assegurar que haja uma comunicação bidirecional 
entre as famílias e a escola. 

b. Os contatos para os pais podem divulgar as histórias sociais ou apresentações 
em vídeo de provedores e professores, visitas aos prédios ou programas 
gravados. 

2. Comitê de Orientação para Pais de Língua Inglesa (ELPAC) 
 
Aprendizagem Socioemocional e Aconselhamento Escolar 
Estamos atualmente enfrentando uma infinidade de desafios em nosso mundo - uma 
pandemia global, estresse econômico e uma injustiça social contínua. Como resultado dessas 
experiências, nossos estudantes, funcionários e famílias foram todos afetados em alguma 
capacidade. Como distrito, priorizamos as necessidades socioemocional de nossa 
comunidade escolar. Como as escolas antecipam que a quantidade de estudantes, 
funcionários e famílias que precisam de apoio adicional aumentará, nosso distrito precisará 
elaborar um plano que avaliará as necessidades de nossa comunidade escolar e utilizará 
essa avaliação para direcionar nosso apoio em socioemocional para todos. 

 
1. Os Supervisores Curriculares de Arte, Música e Saúde & Bem-estar estarão 

trabalhando com seus departamentos para que os professores nestas áreas 
incorporem a arte terapia, a musicoterapia, hábitos saudáveis e o cuidado consigo 
mesmo nas aulas dos estudantes. 

2. O distrito desenvolverá e distribuirá uma Avaliação de Necessidades para 
estudantes e famílias dentro da MPS no outono para definir com mais precisão os 
apoios necessários. 

3. Com base nas respostas da Avaliação de Necessidades, o distrito avaliará o 
Sistema de Apoio por Níveis existente para determinar qualquer apoio adicional que 
os estudantes, funcionários e famílias precisem durante a pandemia da COVID. 
Haverá apoio geral e intervenções disponíveis para todos os estudantes, 
funcionários e famílias com apoio adicional por níveis, conforme necessário. 

4. Priorizaremos e utilizaremos nossos já existentes apoios de Aprendizado 



Socioemocional, particularmente durante a fase inicial de reabertura de escolas e 
criaremos e atualizaremos um Documento Central de Recursos COVID-19, tanto 
para os funcionários quanto para a comunidade MPS, que será compartilhado on-
line. 

5. Forneceremos ferramentas para que os funcionários ajudem na triagem dos 
conselheiros e apoiem as necessidades dos estudantes e das famílias. 

6. Compartilharemos planos de aula e modelos de conversação a serem utilizados pelos 
professores durante o retorno às aulas. 

7. Para assegurar que nossos estudantes estejam recebendo o melhor cuidado possível, 
avaliaremos regularmente as necessidades dos educadores e conselheiros para 
monitorar e apoiar a evolução dos desafios de nossa comunidade escolar. 

8. Nos envolveremos em uma reavaliação contínua das necessidades e do apoio da 
comunidade durante este período. 
 

Desenvolvimento Profissional 
 
Todo funcionário se apresentará para treinamento em 31 de agosto de 2020. Haverá treze dias 
de desenvolvimento profissional agendados antes do primeiro dia de aula para os estudantes. 
É essencial que o Distrito proporcione desenvolvimento profissional de alta qualidade e 
direcionado que seja intencionalmente projetado para atender as necessidades mais urgentes 
de nosso pessoal e dos estudantes no clima atual. O desenvolvimento profissional e o 
treinamento para o pessoal serão planejados em torno dos seguintes temas: 
 

● Treinamento para o retorno à escola durante a COVID-19 
● Ensino virtual: ferramentas e estratégias para o ensino com tecnologia 
● Preparando os estudantes para uma sala de aula virtual: ensinando as ferramentas 
● Comunicação com estudantes e famílias 

 
 
Plano de Horário Fora da Escola   

 
Cuidados Antes e Depois da Aula - Estamos nos conectando com parcerias que forneceram 
cuidados antes depois da aula e estamos aguardando orientações adicionais do DESE e mais 
informações dessas organizações. Incluiremos informações específicas sobre programas e parcerias 
antes e depois da aula em versões futuras de nossa orientação. 

 
Certificado de Requerimentos de Saúde e Segurança 
 
As Escolas Públicas de Marlborough certificam que revisamos e cumpriremos todos os 
requisitos de saúde e segurança emitidos na orientação do DESE. 
 
Michael Bergeron  
Superintendente das Escolas  
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