Escolas Públicas de Worcester

Portuguese

Proposta de Transição de Aprendizagem Remota para Híbrida
Todos os planos, incluindo datas de início, podem ser afetados pela preparação do edifício e mudanças
nas Orientações do Estado e COVID-19
Segundo Termo
16 de novembro de 2020 - 22 de janeiro de 2021
Estudantes Mudando para o Híbrido
Todos os planos, incluindo datas de início, podem ser afetados pela preparação dos edifícios e mudanças
nas Orientações do Estado e COVID-19
•

Estudantes do Pré-Jardim de Infância - 12º Ano com Deficiências Complexas Significativas
- inclui todos os estudantes com deficiências que recebem 75% ou mais de seus serviços na
grelha C.
o Data do Início - segunda-feira, 16 de novembro de 2020
o Dias presenciais - 4 dias semanais, segunda a quinta-feira, Total de Dias Presenciais = 114
o Número de estudantes - 904

•

Estudantes do 10º, 11º e 12º graus da Worcester Technical High School
o Data do Início - segunda-feira, 16 de novembro de 2020
o Dias presenciais – modelo 1/4 - um dia por semana durante as semanas técnicas, à segunda,
terça, quarta ou quinta-feira dependendo das coortes, Total de Dias Presenciais = 13 segundas e
quartas-feiras, 14 terças-feiras, 12/13 quintas-feiras
o Número de estudantes - 1.109

•

Estudantes do Programa Abrangente Chapter 74 - High Schools
o Data de Início - segunda-feira, 16 de novembro de 2020
o Dias presenciais – modelo 1/4 - um dia por semana, segunda, terça, quarta ou quinta-feira
dependendo da coorte, Total de Dias Presenciais = 26 segundas ou quartas-feiras, 28 terças-feiras,
25 quintas-feiras
o Número de estudantes - 604
§ Doherty High School – Engenharia Tecnológica - 370 Estudantes
§ North High School -110 Estudantes
l Allied Health - 69 Estudantes
l STB - 41 Estudantes
§ South High School - 124 Estudantes
l Culinária - 40 Estudantes
l Tecnologia Diesel - 45 Estudantes
l “Early Childhood” - 40 Estudantes

•

Estudantes Caminhos para Inovação (Innovation Pathway)
o Data de Início - segunda-feira, 16 de novembro de 2020
o Dias presenciais – modelo 1/4 - um dia em cada outra semana. Total de Dias Presenciais em
coortes = 14 terças, 13 quartas-feiras, 12/13 quintas-feiras
o Número de estudantes – 180

•

Estudantes do Ensino Elementar e Secundário do “New Citizen Center” e “Young Adult
Students”
o Data do início - segunda-feira, 16 de novembro de 2020
o Dias presenciais - 4 dias por semana, de segunda a quinta-feira, Total de dias Presenciais = 114
o Número de estudantes - 71
§ NCC Elementar - 14
§ NCC Secundário - 38
§ NCC “Young Adult” - 19

•

Centro Acadêmico de Transição (ACT em inglês), Programa Alternativo @ St. Casmirs,
“Challenge & Reach Academy” e “Gerald Creamer Center Day & Evening Programs”,
Programa de Transições
o Data de início - segunda-feira, 16 de novembro de 2020
o Dias presenciais - 4 dias por semana, de segunda a quinta-feira, total de dias presenciais = 114
o Número de estudantes - 264
§ Centro Acadêmico de Transição - 42 Estudantes
§ Programa Alternativo @ St. Casmirs - 37 estudantes
§ Challenge & Reach Academy - 35 estudantes
§ Gerald Creamer Center Day Program - 104 estudantes
§ Gerald Creamer Center Evening Program - 46 estudantes
§ Programa de Transições - 58 estudantes
Funcionários Envolvidos
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Diretores
Diretores Assistentes
Orientadores com Focus em Instrução (Focused Instructional Coaches)
Enfermeiras Escolares, LPNs, CNAs
Funcionários da cafeteria (alguns)
Chefes do Departamento de Educação Especial Secundária
Chefe de Departamento Especialista em Intervenção Geral do Sistema de Educação Especial
Professores de Educação Especial, Assistentes de Instrução, Especialista Comportamental,
Consultores de Intervenção Comportamental (BIC em inglês), Analista Comportamental
Certificado(a) pelo Conselho (BCBA em inglês), Prestadores de Serviços Relacionados
(Fonoaudiólogo(a), Terapeuta Ocupacional e Físico, Visão e Surdez e Deficientes Auditivos) e
outros funcionários de apoio que ensinam e apoiam estudantes com deficiências complexas
significativas
Professores de NCC
Professores do Programa Alternativo de Educação
Professores e equipe de apoio para Capítulo 74
Conselheiros de Ajustamento Escolar
Psicólogo(a) Escolar
Especialistas em Saúde Comportamental
Outros funcionários à medida que as atualizações de ventilação forem concluídas (a equipe
receberá duas semanas de aviso prévio)

Terceiro Termo
25 de janeiro de 2021 - 1 de abril de 2021
Estudantes Mudando para o Híbrido
Todos os planos, incluindo datas de início, podem ser afetados pela preparação dos edifícios e mudanças
nas Orientações do Estado e COVID-19
•

Estudantes do Grupo C transitam para sua escola oficial
o Data de início - 11 de janeiro de 2021

•

Pré-Jardim de Infância, Jardim de Infância e Estudantes do 1º Grau
o Data de início - 25 de janeiro de 2021
o Dias presenciais - 1 dia por semana, Total de Dias Presenciais - 18 dias para Coortes de
segunda, quarta, quinta e 19 dias para Coorte de terça-feira
o Número de estudantes - 4.201
§ Pré-Jardim de Infância - 783 estudantes - 28 salas de aula - 50 sessões de 1/2 dia, 3
sessões de dia inteiro
§ Jardim de Infância - 1542 estudantes - 89 salas de aula
§ 1º Grau - 1876 estudantes - 91 salas de aula

•

Estudantes do sétimo, nono e décimo-segundo graus
o Data de início - 25 de janeiro de 2021
o Dias presenciais -1 dia por semana. Total de Dias Presenciais - 18 dias para Coortes de
segunda, quarta, quinta e 19 dias para Coorte de terça-feira
o Número de estudantes - 5.227
§ 7º - 1754 estudantes
§ 9º - 1904 estudantes
§ 12º - 1569 estudantes

•

Estudantes do Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto, Sexto, Oitavo, Décimo e Décimo-primeiro
Graus
o Data de início - 1 de fevereiro de 2021
o Dias presenciais - 1 dia por semana. Total de Dias Presenciais - 16 dias para Coorte de
segunda-feira, 18 dias para a Coorte de Terça-feira, 17 dias para Coortes de Quarta &
Quinta
o Número de estudantes - 12.332
§ 3º - 1796 estudantes
§ 4º - 1756 estudantes
§ 5º - 1727 estudantes
§ 6º - 1834 estudantes
§ 8º - 1720 estudantes
§ 10º - 1804 estudantes
§ 11º - 1695 estudantes
Funcionários Envolvidos

•

Todos os funcionários à medida que as atualizações de ventilação forem sendo concluídas (a equipe
receberá duas semanas de aviso prévio)

