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Retornando à aprendizagem   

presencial...com segurança 
  

 

 
 
O Distrito Escolar irá começar a oferecer famílias a opção de transição para as aulas híbridas, que é uma mistura de 
aulas virtuais remotas e aulas presenciais para os alunos, mas só se isto estiver de acordo com as recomendações do 
Departamento de Saúde da Filadélfia e do nosso suporte escolar de esforços de preparação. 
 
Esta opção de ensino será oferecida às famílias lentamente e em fases, começando da pré-escola à 2ª série. Essas fases 
permitem monitorar com cuidado as práticas de saúde e segurança nas escolas e garantir que as condições do COVID-19 
permitam a continuação das aulas presenciais. Muitos fatores influenciarão o plano de aprendizagem presencial, como, 
quando e se pudermos proceder com as aulas presenciais. Este Guia Rápido contém informações para ajudá-lo a 
escolher a opção certa para sua família. Por favor, considere essas informações com cuidado antes de fazer sua escolha. 
  
Quando e como os alunos retornarão gradualmente? 
Estamos começando com nossos alunos mais jovens porque pesquisas indicam que eles se beneficiam mais da 
aprendizagem presencial. Posteriormente, e contanto que seja seguro, os demais grupos irão retornar gradualmente. 
 

Fase Grupo estudantil Data de retorno por fase* 

1 Todos os alunos do jardim de infância à 2ª série  Semana de 30 de novembro de 2020 
Com base nos horários do seu filho 

2 Alunos com Necessidades Complexas* da 3ª à 12ª série 
*estudantes com deficiência física, deficiências sensoriais, 

outras condições médicas graves e dificuldades de 
aprendizagem múltiplas e profundas  

A ser anunciado 
com base nas condições 

Tentativa: janeiro 

3 Alunos da 9ª série e alunos de CTE (Educação Técnica e 
Profissionalizante) 

A ser anunciado 
com base nas condições 

 

4+ Ordem e data para os demais alunos a ser anunciada baseada nas condições  

 
 
Baseado no plano atual, como serão os horários do meu filho se eu escolher o modelo híbrido e se eu escolher o 
modelo virtual? 
Todos os alunos receberão cinco dias de aulas: lições diretamente com seu(s) professore(s) e lições 100% digitais às 
quartas-feiras. Este cronograma revezado irá limitar o número diário de alunos nas escolas e auxiliar na segurança com 
relação ao distanciamento social.  
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As escolas que não conseguirem implementar esse modelo devido a restrições de espaço em seus prédios, quantidade 
de funcionários, ou outros desafios, implementarão um modelo alternativo que melhor garanta a segurança dos alunos. 
 
É possível que o plano de aprendizagem híbrida e datas propostas venham a mudar? 
Sim. O número de professores que talvez não possa dar aulas pessoalmente, restrições de espaço devido ao 
distanciamento social, o número de famílias que optarem por continuar com as aulas 100% digitais, e o impacto das 
constantes mudanças nas condições do COVID-19 são fatores que influenciarão como, quando e se pudermos 
prosseguir com as aulas presenciais. As famílias devem considerar isso ao fazer sua escolha.  
 
Os alunos permanecerão com seus atuais professores? 
Nossa meta é que todos os alunos continuem com seus professores atuais, queira mudem para as aulas híbridas ou 
permaneçam 100% digital. Investimos US$ 6 milhões em novas tecnologias para que os professores possam transmitir 
aulas ao vivo da sala de aula, e assim ensinar alunos presenciais e alunos remotos ao mesmo tempo. Porém, se um 
grande número de professores não puder dar aulas em pessoa devido à saúde ou outras questões, muitos alunos podem 
acabar não ficando com seus professores atuais. Nesses casos, um professor diferente será designado para a classe. 
 
Como funcionará o processo seletivo? 
Apenas famílias de alunos do jardim à 2ª série farão sua escolha durante o período de seleção, de 26 a 30 de outubro 
de 2020. Se a seleção não for feita até o prazo final, seu filho continuará 100% digital. Teremos mais detalhes em breve. 
 
O que acontece se eu escolher o modelo híbrido e meu filho precisar ficar temporariamente em quarentena ou a 
sala de aula/escola estiver temporariamente fechada? 
Os alunos impactados voltarão de imediato às aulas digitais, até que seja seguro retomar seus horários presenciais. 
 
Se eu selecionar o modelo híbrido, como vou receber refeições em dias de aula digital?  
No último dia de aula presencial de cada semana, os alunos receberão refeições para levar, para os dias de aula digital.  
Ex: O aluno com aula presencial na segunda e terça, irá retirar refeições na terça, na escola, para dias de quarta à sexta.  
 
Como posso saber mais antes de fazer minha escolha? 
Visite philasd.org/AES. 

 
Segunda e terça quarta quinta e sexta 

Alunos A  
 

Aulas diretas com os professores em 
pessoa (síncronas), e aulas independentes 

 
Durante as aulas independentes 

(assíncronas), os alunos recebem lições 
em grupos menores 

 
Todos os alunos tem 

aulas virtuais em 
casa e recebem 
lições diretas, 

tarefas 
independentes e 
lições em grupos 

menores. 
 
 

Aulas diretas em casa (síncronas) com 
transmissão do professor ao vivo 

 
Aulas independentes em casa 

(assíncronas) e tarefas correspondentes 
às aulas diretas 

Alunos B  

Aulas diretas em casa (síncronas) com 
transmissão do professor ao vivo 

 
Aulas independentes em casa 

(assíncronas) e tarefas correspondentes às 
aulas diretas 

Aulas diretas com os professores em 
pessoa (síncronas), e aulas 

independentes 
 

Durante as aulas independentes 
(assíncronas), os alunos recebem lições 

em grupos menores 
 

Alunos 100% 
Digital   

Aulas diretas em casa (síncronas) com o 
professor ao vivo 

 
Aulas independentes em casa 

(assíncronas) e tarefas, e lições em grupos 
menores 

Aulas diretas em casa (síncronas) com 
transmissão do professor ao vivo 

 
Aulas independentes em casa 

(assíncronas) e tarefas, e lições em 
grupos menores 

Professores 

Dar aulas presenciais para A; 
Aulas virtuais com transmissão ao vivo 

para B e alunos 100% digitais; auxiliar A e 
alunos 100% digitais com as SGI (lições 
em grupos menores) durante as aulas 

independentes   

Dar aulas virtuais e 
auxiliar alunos com 

as SGI  

Dar aulas presenciais para B; 
Aulas virtuais com transmissão ao vivo 

para A e alunos 100% digitais; auxiliar B e 
alunos 100% digitais com as SGI (lições 
em grupos menores) durante as aulas 

independentes 

SAIBA MAIS: PHILASD.ORG/AES 


