16 de julho de 2020
Querida Família Bruin,
Desde maio, planejamos a reabertura da escola para o ano letivo 2020-2021. Na quinta-feira, 2
de julho, o governador DeWine divulgou as expectativas do Estado de Ohio para a reabertura.
Também trabalhamos com líderes de escolas de toda a região para determinar as melhores
opções para a Escola Santa Teresa de Ávila. Hoje, estou compartilhando os planos para Santa
Teresa desenvolvidos por nossa equipe, alinhados às orientações do Departamento de Saúde de
Ohio, do Departamento de Saúde do Condado de Hamilton e de líderes educacionais da área.
Reserve um tempo para ler os planos em anexo, descrevendo quatro cenários diferentes, além de
planos para aquecimento excessivo, que poderemos esperar encontrar no próximo ano letivo. Em
resumo, o Nível 1 seria um retorno à escola em um horário normal e os alunos alternariam as
aulas. O Nível 2 está abrindo o ano letivo, trazendo todos os alunos de volta ao campus cinco
dias por semana com restrições, esforçando-se por um metro de distância entre as mesas. Os
alunos ficavam em suas salas de aula e os professores alternavam as aulas. No nível 3,
implementaríamos um programa em que metade dos estudantes estivesse aqui dois dias por
semana, enquanto a outra metade estivesse trabalhando on-line em casa, todos os alunos seriam
virtuais em um dia e a equipe trabalharia todos os cinco dias por semana. Isso permitiria que os
alunos se distanciassem socialmente a 6 pés nas salas de aula. Finalmente, O nível 4 seria o
fechamento do prédio da escola, com todos os alunos participando de aprendizado remoto. Após
uma análise cuidadosa, prevemos a abertura sob o Nível de calor excessivo 2 devido ao clima
quente esperado no início do ano letivo. Isso significa que começaremos o ano letivo com todos
os alunos e funcionários participando das instruções presenciais cinco dias por semana.
Para famílias que não se sentem à vontade em voltar para o aprendizado presencial neste
momento devido a estudantes ou familiares de alto risco, estamos considerando fornecer
instruções on-line através do Zoom e, em seguida, utilizar nosso conteúdo on-line de
aprendizado combinado. Os alunos seguirão o mesmo horário que os alunos seguem na sala de
aula. Eles participarão das aulas através do Zoom. Os professores publicam conteúdo no Google
Classroom para os alunos / pais seguirem. Todos os alunos deverão participar de cada aula de
Zoom todos os dias. Se um aluno não conseguir acessar o Zoom nesse dia, os pais devem
informar a escola.
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Alguns dos procedimentos abaixo nos quais operaremos para a abertura do ano letivo incluem:
• Os alunos permanecerão na sala de aula a maior parte do dia com os professores alternando as
salas de aula.
• Alunos das séries K-8 e funcionários usarão máscaras.
• Nos esforçaremos para fornecer o maior distanciamento social possível.
• Maior limpeza e desinfecção ocorrerão. Os professores receberão os materiais de limpeza
necessários para limpar as superfícies durante o dia escolar. A escola será desinfetada depois da
escola todos os dias também. Desinfetante para as mãos será fornecido em cada sala de aula, bem
como nas entradas próximas à escola.
O fechamento da escola em algum momento do ano letivo é uma possibilidade. Encorajo os
pais a planejar um cenário de pior caso, que seria a implementação dos planos de nível 4. Oro
para que nosso governador não precise fechar as escolas novamente este ano.
A página quatro do plano descreve nossa política de coberturas faciais. As máscaras podem ser
máscaras de pano feitas à mão ou máscaras cirúrgicas de papel. Os alunos podem usar escudos
ou máscaras de jacaré. As coberturas faciais devem ser apropriadas para a escola. Estaremos
disponibilizando máscaras Bruin para compra. Em breve, haverá mais informações sobre isso.
Os pais devem escolher a opção que melhor se adequa à criança. Sua ajuda na introdução de seu
filho ao uso de uma máscara agora os preparará para usar
um na escola. Pratique com eles em vários períodos de tempo; assim, quando eles chegarem à
escola, não será a primeira vez que eles usam uma máscara.
Por fim, peço sua paciência e apoio enquanto continuamos no início do ano letivo de 2020-2021.
Esses planos são temporários e eu sei que vamos resolver isso juntos. A Comunidade Bruin
sempre se reúne. Somos abençoados com pais incríveis e apoiadores e temos uma equipe de
educadores incrivelmente apaixonados e comprometidos. Precisamos continuar comprometidos
com nossa comunidade e com o sucesso geral de nossa escola. Juntos, faremos deste um ótimo
ano para nossos alunos. Peço que você continue orando por nossos alunos, nossa equipe e pela
segurança e bem-estar de todos em nossa comunidade ao iniciarmos o ano letivo de 2020-2021.
Atenciosamente,
Jennifer Ostertag
Diretor
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