
Caras Famílias da Lowell High School

À medida que continuamos a planear o regresso dos alunos à aprendizagem presencial no dia
26 de Abril, solicitamos que este INQUÉRITO seja preenchido para cada aluno da Lowell High
School, quer planeiem frequentar presencialmente, quer permaneçam à distância. Utilizaremos
a informação para nos ajudar na finalização dos planos para o resto do ano letivo.

Estar no edifício não é um regresso ao normal e queremos ser transparentes sobre como será
a experiência presencial:

● Todos devem usar uma máscara adequadamente em todos os momentos
● Os alunos devem trazer o Chromebook carregado e os fones de ouvido para a escola
● Os alunos terão intervalo de máscara programado de 10 minutos a cada dia
● Os armários não estão em uso
● O movimento entre as classes é regulamentado para incluir pontes e corredores de mão

única (FA)
● Os alunos não podem se reunir em grupos e devem manter um distanciamento social

de 3 a 6 pés o tempo todo
● Os alunos devem limpar suas carteiras ao entrar e sair da sala de aula
● Dependendo do número de alunos que retornam, existe a possibilidade de um horário

híbrido (2 dias presenciais; 3 dias remotos)
● A programação mudaria diariamente e os primeiros 5 períodos seriam presenciais com

um almoço pegar e para levar (às 12h20) e um retorno para casa nos dois últimos
períodos do dia escolar

● Não serão consumidos almoços no refeitório
● Continuamos a fazer parceria com a LRTA para atender às necessidades de transporte

de nossos alunos presenciais. Mais informações serão disponibilizadas.
● Todos os membros da comunidade escolar devem seguir todas as precauções de

segurança e o não cumprimento  das regras da escola e as precauções de segurança
podem levar à perda de privilégios na escola e outras ações disciplinares.

O inquérito menciona as informações fornecidas acima e pede-vos que indiquem se desejam
que o vosso filho frequente presencialmente ou que se mantenha à distância.

Solicitamos respeitosamente que discutam esta questão com o vosso filho e que preencham o
inquérito até Quinta-feira, 25 de Março de 2021. Assim que os dados do inquérito forem
revistos, finalizaremos os planos e partilhá-los-emos convosco.

Obrigado pela vossa especial atenção a este assunto. Agradecemos sinceramente o vosso
apoio contínuo.

Atenciosamente,
Michael Fiato, Diretor da Escola

https://forms.gle/pXupmVBQ1esP1RP3A

