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Triagem/Atestado 
Impedir que a Covid entre na nossa escola é um passo importante para evitar a transmissão 
comunitária. Todos os alunos e qualquer outra pessoa que esteja entrando na ICS deve 
preencher um atestado antes de entrar no prédio. A ICS está finalizando a configuração do 
“School Pass”, um aplicativo que permitirá a emissão facilitada do atestado, bem com a sua 
entrega e retirada. 
 

Chegada 
O horário de chegada é das 7h45 às 8h15. As famílias que acompanham seus filhos à escola 
os deixarão em uma das esquinas da Tower St.: 
 

 
 
Os alunos que pegam o ônibus serão deixados na Taft St. 
 
Como os alunos irão para as filas que foram determinadas na Tower Street, haverá áreas 
indicadas para cada sala com marcadores no caso de mais de um(a) aluno(a) chegar ao 
mesmo tempo. Os alunos ficarão socialmente distantes (6 pés – 1,8m – de distância) no local 
da fila e avançarão conforme os colegas forem entrando na ICS. 
 
 
ENTRADAS: 

● Jardim de infância e 1C: Entrada e saída pelas portas das salas do jardim de infância  
● 1ª série SE e 2ª série SE: Entrada e saída pelas portas próximas à cozinha  
● PE2, 3ª a 5ª série: Entrada e saída pelas portas do escritório principal  
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Entrada no prédio 
Os alunos entrarão no prédio assim que chegarem. 
 
Ao entrar no prédio, cada aluno(a) fará a medição da temperatura e higienizará as mãos. Se a 
temperatura estiver acima de 100°F – 37,7°C –, não será permitida a entrada no prédio e o(a) 
aluno(a) será levado para a sala de isolamento. 
 

 
 
 
Os alunos terão acesso ao café da manhã em uma das estações de café da manhã localizadas 
nos corredores (no andar de baixo e no andar de cima), caso optem pelo café da manhã, e irão 
para as suas salas de aula. Eles se sentarão em suas mesas individuais. Os que forem tomar o 
café da manhã, irão lavar as mãos, tirar a máscara, comer o seu café da manhã em silêncio e 
lavar as mãos novamente. Os professores/professores parceiros, desinfetarão as mesas 
enquanto os alunos lavam as mãos. 
 
Chegada com atraso 
 

● As portas do andar de baixo da ICS fecharão às 8h10  
● Os alunos que chegarem atrasados entrarão pela porta do escritório principal no 

segundo andar 
● Haverá alguém para higienizar as mãos e verificar a temperatura 



5 

● A Maritza ou a Maggie R. vão verificar a presença se o(a) aluno(a) chegar depois de  
8h15 

● Os alunos podem tomar o café da manhã e ir diretamente para a sala de aula.  
● As estações de café da manhã fecham no andar de cima às 8h45 e no andar de baixo 

às 8h30  

Saída 
O horário de saída é de 13h30 às 14h 
 
Saídas: 

● Jardim de infância e 1C: Entrada e saída pelas portas das salas do jardim de infância  
● 1ª série SE e 2ª série SE: Entrada e saída pelas portas próximas à cozinha  
● PE2, 3ª a 5ª série: Entrada e saída pelas portas do escritório principal 

 
 
Os professores parceiros irão: 

● Levar os alunos que pegam o ônibus a Taft Street (parte de trás do prédio) 
● Sair pelas portas que foram determinadas 
● Voltar para a Tower Street para ajudar os professores na saída dos alunos  

 
Os professores irão:  

● Alinhar os alunos e conduzi-los às áreas determinadas  
● Os alunos ficarão nas filas respeitando o distanciamento social e usando as máscaras  

 
Ordem de saída 

 

Andar de baixo 
Portas do jardim de 
infância 

Andar de baixo 
Portas da cozinha 

Andar de cima 
Portas do escritório 
principal 

1. Jardim de infância: 
A, B, C  

2. 1ª série: C 

1. 1ª série: SE A, B 
2. 2ª série: SE A, B 

1. 2ª série: C 
2. 3ª série: C, A, B 
3. 4ª série: C, A, B 
4. 5ª série: C, A, B 

 
● As séries do jardim de infância até a 2ª SE entrarão na área com a barreira na Taft 

Street  
● As séries da 2ª SE até a 5ª entrarão na área com a barreira na Pleasant Street 
● Os responsáveis (caregivers) pelos alunos farão fila ao longo da cerca na Tower Street 

nos pontos marcados e o uso de máscara o tempo todo é obrigatório   
● Os professores marcarão na folha de dispensa quando o(a) aluno(a) for buscado(a) 
● Os alunos atravessarão a Tower Street para encontrar os seus pais  
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Saída antecipada: 

● É NECESSÁRIO que os pais liguem para o escritório principal (401-721-0824) até as 
12h para fazer qualquer alteração na rotina de saída de um(a) aluno(a)  

● Os pais tocarão a campainha na porta do escritório 
● A Maritza ou a Maggie R. verificarão se o adulto está na lista de pessoas autorizadas a 

buscar o(a) aluno(a) 
● Maritza/Maggie R. ligará para a sala de aula e o(a) professor(a) parceiro(a) conduzirá 

o(a) aluno(a) pela porta que foi determinada  
 
SAÍDA COM ATRASO: 

● Os professores aguardarão os alunos serem buscados nas filas até 1h50  
● Os alunos que não forem buscados até 13h50 serão acompanhados pelos professores 

parceiros até um local específico na sala da comunidade  
● Os pais irão até a porta da cozinha e a Maritza irá chamar o(a) aluno(a) na sala da 

comunidade 
● Às 14h, Maritza levará os alunos à secretaria e ligará para os pais   
● Os alunos deverão sentar-se nas cadeiras determinadas, permanecendo a 6 pés – 1,8m 

– de distância e com suas máscaras 

Transporte 
● O atestado deve ser preenchido antes da entrada no ônibus 
● O uso do(a) EPI/máscara é obrigatório durante o tempo todo 
● A saída do ônibus ocorrerá na barreira de cimento da Taft St.  
● A entrada no ônibus ocorrerá na barreira de cimento da Taft St 
● Procedimentos de segurança devido a Covid 
● Mapas de assentos para as viagens de ônibus de ida e volta para a escola também 

devem ser criados. Café da manhã 

 

Café da manhã 
O café da manhã é servido das 7h45 às 8h15. Os alunos terão a opção de pegar o café da 
manhã em uma das quatro estações localizadas nos corredores. Os alunos não terão que 
inserir um número, pois estamos no programa de almoço prolongado. Os alunos comerão o 
café da manhã em suas carteiras individuais, nas salas de aula, silenciosamente. 
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Programa de frutas e legumes frescos  
 
Uma fruta ou legume fresco será entregue nas salas de aula todos os dias. Os alunos farão a 
refeição silenciosamente.  

Almoço 
Todos os professores receberão uma lista dos alunos alérgicos e acomodarão esses alunos na 
primeira fila. 
 
Começando no dia 27 de outubro e nas primeiras semanas, teremos um menu limitado de 
sanduíches. Haverá três opções: sanduíche de proteína à base de carne, sanduíche 
vegetariano e sanduíche de manteiga de amendoim e semente de girassol. Os professores 
marcarão a escolha 1, escolha 2, escolha 3 ou a própria no banco de dados. A cada dia as 
anotações indicarão quais sanduíches correspondem a qual escolha. 
 
Os almoços serão entregues nas salas de aula com base na contagem da manhã. 
 
Os alunos almoçarão em suas carteiras sem as máscaras. Eles vão lavar as mãos antes e 
depois de comerem e o(a) professor(a) parceiro(a) ou o(a) professor(a) higienizará as carteiras 
antes e depois das refeições dos alunos. Os alunos farão a refeição silenciosamente.  

Máscaras 
O uso de máscara é um meio comprovadamente eficaz de evitar que a Covid se espalhe. 
Portanto, todos os alunos usarão máscaras em todos os momentos, exceto durante os 
intervalos de uso máscara programados ou durante os horários destinados às refeições. 
 
Intervalos do uso da máscara: 
 
Na sala de aula 
Eles acontecerão na sala de aula, durante 5 minutos, para os alunos que estiverem tendo 
dificuldades com a máscara e precisarem de uma pausa rápida. Os alunos ficarão em uma 
área específica que os professores irão determinar, que será pelo menos a 6 pés – 1,8m – de 
onde os alunos estiverem sentados, perto do banheiro ou da pia. Haverá desinfetante, lenços 
umedecidos, uma cadeira e um cronômetro. Os alunos serão instruídos a remover a máscara e 
afastar o rosto dos outros alunos. Eles permanecerão a 6 pés – 1,8m – de qualquer outra 
pessoa. 
 
Os alunos higienizarão as mãos, tirarão as máscaras e irão sentar-se em silêncio, respirando ar 
fresco. Depois de terminar, os alunos higienizarão as mãos novamente e colocarão as 
máscaras no rosto. 
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Área externa 
Este momento de intervalo do uso da máscara é para toda a sala. Os alunos podem ficar de 
pé, sentar-se ou ler em um local e respirar ar fresco ou os professores podem optar por dar um 
passeio. Certifique-se de que os alunos permaneçam a 6 pés – 1,8m – de distância e voltados 
para a mesma direção. Os alunos devem higienizar as mãos e remover a máscara. Depois de 
colocar a máscara de volta, eles devem higienizar as mãos novamente. 
 

Disposição da sala de aula 
Modificamos as nossas salas de aula para que os alunos possam sentar-se a 6 pés – 1,8m – 
de distância. Cada aluno(a) terá o seu assento e usará apenas este assento. As carteiras e as 
mesas serão limpas rotineiramente. Cada criança terá a sua própria caixa de materiais e todos 
os alunos estarão virados para a mesma direção. 
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Mapa de sala – assentos 
Manter os alunos a uma distância social segura (no mínimo 6 pés/1,8m) é uma medida 
importante para evitar a disseminação da Covid. As carteiras foram organizadas para garantir 
essa distância e não serão movidas a menos que, de maneira segura, como parte de um plano 
de reorganização. As mesas e carteiras terão marcações no chão para servir como guia visual. 
Alunos com alergias se sentarão na frente da sala de aula para facilitar o monitoramento. 
 
A fim de tornar a localização de contatos mais eficiente, cada professor(a) manterá um gráfico 
eletrônico de assentos. Os administradores terão acesso aos mapas dos assentos das salas de 
aula e do ônibus e devem mantê-los prontamente disponíveis caso o Departamento de Saúde 
de Rhode Island (RIDOH, por sua sigla em inglês) entre em contato conosco para fins de 
localização de contatos. Os professores farão uma cópia e preencherão a tabela que será 
atualizada sempre que houver alteração. 
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Grupos de alunos/Salas 
Cada um dos 18 grupos foi dividido em dois grupos para que tenhamos um número limitado de 
alunos em cada sala de aula, respeitando assim o distanciamento social de 6 pés – 1,8m. 
 

 
 
 

Horários  
Os alunos do modelo híbrido virão presencialmente durante uma semana e estudarão 
remotamente, em casa, na outra semana, alternadamente. Os alunos do modelo presencial 
virão todas as semanas para a ICS. Os alunos do ensino a distância estudarão em casa todas 
as semanas.  
 
 
Horários do modelo híbrido (11 alunos por grupo)  
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Os alunos dos grupos 1 começarão a comparecer presencialmente na terça-feira, 27 de 
outubro (as segundas-feiras são sempre dias de desenvolvimento profissional/planejamento 
para professores e dias de estudo independente para alunos após as reuniões de sala de aula). 
 
Os alunos do grupo 2 começarão a comparecer presencialmente na quarta-feira, 4 de 
novembro (terça-feira é o dia da eleição). 
 

Calendário 
Você encontrará o calendário da escola aqui. 

Programas 
Existem três tipos de programas: presenciais, híbridos e à distância. As famílias podem optar 
pelo modelo de ensino a distância para os seus filhos, a qualquer momento. Os alunos não 
podem mudar do modelo a distância para o presencial até o final do primeiro trimestre. As 
tarefas presenciais serão baseadas nas necessidades acadêmicas e sociais e serão 
elaboradas pelos professores e administradores da ICS. 
 

Mapa dos andares 
Você encontrará o mapa dos andares aqui 

Ensino presencial e a distância 
Devido à necessidade de ter mais espaço para operar uma escola com segurança e limitar o 
número de interações entre adultos e grupos de alunos, teremos alguns professores 
trabalhando presencialmente com os alunos e alguns trabalhando remotamente. Os 
professores de artes visuais, música, Tecnologia da Informação e Comunicação (ICT, por sua 
sigla em inglês) e Aprendizagem Social e Emocional (SEL, por sua sigla em inglês) irão ensinar 
remotamente. Todos esses professores trabalharão em suas casas/um local remoto, com 
exceção da professora Soraya, que trabalhará na sala 206 da ICS. 
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Movimentação nos corredores 

 
Os corredores da ICS darão aos alunos as dicas para o distanciamento social de 6 pés – 1,8m 
– de distância. A movimentação nos corredores, os intervalos e as visitas ao banheiro foram 
estabelecidos de maneira a limitar os grupos de alunos que passam pelo corredor. Todos 
usarão máscaras sempre que se movimentarem pelos corredores.  
 

Uso do banheiro 
Procedimentos para o uso do banheiro: 

● Haverá um aluno nos banheiros com um vaso sanitário e dois alunos nos banheiros 
com vários vasos sanitários  

● Os alunos lavarão as mãos antes de sair da sala de aula 
● Os alunos lavarão as mãos depois de usar o banheiro 
● Os alunos higienizam as mãos assim que entrarem na sala de aula  
● Alunos do jardim de infância: 

○ Higienizar as mãos antes de entrar no banheiro  
○ Lavar as mãos depois de usar o banheiro  
○ Secar as mãos com toalhas de papel  
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As idas ao banheiro devem acontecer nos momentos de grupo. Os grupos das séries irão 
alternar entre os intervalos de uso da máscara, ao ar livre, e os intervalos para a ida ao 
banheiro. 
 

 
Se um(a) aluno(a) precisar usar o banheiro em outro momento do dia ou tiver uma emergência, 
o(a) professor(a) parceiro(a) pode leva-lo(a) aos banheiros determinados. 
 
Os banheiros serão limpos após o intervalo dos grupos e após o uso individual separado dos 
grupos. A Adelina ou a Juliana estarão à disposição para a limpeza. 
 

Beber água 
Ninguém deve usar os bebedouros, nem os da sala de aula nem os no corredor. Os 
bebedouros foram interditados/bloqueados. Todos podem acessar as torneiras de água no 
corredor para reabastecer as garrafas de água. O reabastecimento de água deve acontecer 
nos momentos de grupo. Os alunos encherão as suas garrafas de água quando fizerem os 
intervalos para ir ao banheiro. Os alunos também podem fazer uma “pausa para tomar um gole 
de água” na sala de aula em um local específico. Neste momento, eles ficarão em um local 
marcado, removerão a máscara, tomarão um gole de água e colocarão a máscara novamente. 

 

Intervalo 
O intervalo é uma atividade diária obrigatória. Brincar em uma área externa com segurança é 
mais importante do que nunca, proporcionando aos alunos oportunidades de aprender, 
socializar e brincar ao ar livre. Construímos um cronograma para que os alunos do jardim de 
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infância e da 1ª série (não mais que 33 alunos por vez) saiam para o recreio, uma série de 
cada vez, e alunos da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª séries (não mais do que 66 alunos por vez) irão juntos. 
Existem 6 áreas que foram determinadas para o início das atividades no dia 27 de outubro.1 

 
 
As salas de aula com até 11 alunos serão alternadas entre as diferentes áreas. Eles vão 
brincar em uma área em um dia e, em seguida, mudar para a próxima área no dia seguinte, 
dando a todos os alunos acesso a todas as áreas. 
 
Você encontrará as atividades detalhadas para cada local aqui: Intervalo 
 
Cada sala de aula terá uma ‘sacola de recreio’ com os equipamentos necessários para as 
atividades de cada local. Todas salas de aula irão e voltarão com os alunos do playground em 

                                                
1 Quando fizermos um acordo com as propriedades nos números 0 e 15 na Winter St. teremos atividades 
adicionais  
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filas com 6 pés – 1,8m – de distância entre os alunos. Os alunos do jardim de infância e da 1ª 
série usarão uma “corrente humana” ou corda com tubo de PVC para ir e voltar para o recreio 
com uma distância social segura. 
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Você encontrará abaixo um diagrama das atividades para as áreas de lazer da Tower St. Cada 
turma terá uma sacola com os seus equipamentos.    
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Dispositivos 
Como os alunos têm trabalhado muito com computadores, eles não levarão os Chromebooks 
ou iPads para a escola nas primeiras semanas de aula.  

Orientações sobre saúde e segurança relacionadas 
a Covid 
Veja a apresentação da Rosa Tomlinson aqui. 
 
Veja a apresentação da Rosa Tomlinson aqui. 

Professores convidados/parceiros 
A ICS contratou 5 professores parceiros adicionais. Quando os professores de sala de aula 
estiverem fora, os professores parceiros darão as aulas.  

Sala dos funcionários 
A sala dos funcionários está localizada na 318 Pleasant St. Há uma grande sala e deck onde 
os funcionários podem sentar-se ao ar livre e com o distanciamento social adequado. Há um 
portão/abertura na Tower St. que os funcionários podem usar para entrar na propriedade. 
 

Sala de isolamento 
A ICS converteu uma sala de aula do primeiro andar em uma sala de isolamento. Instalamos 
dois banheiros e modificamos os dutos para criar um sistema de exaustão exclusivo. Também 
instalamos uma porta perto da saída, próximo à cozinha. Qualquer aluno(a) com sintomas de 
Covid será levado(a) para a sala de isolamento e as famílias serão chamadas para buscá-lo(a). 
Os alunos sairão diretamente da sala de isolamento para o exterior do prédio. 
 

Ventilação 
Aumentar a circulação do ar externo é uma maneira importante para evitar a propagação da 
Covid. A ICS avaliou o prédio e os seus sistemas mecânicos e de segurança para determinar 
se o prédio estava pronto para ser ocupado. Asseguramos que as janelas podem abrir. A ICS 
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trabalhou com as empresas Wilkonson Associates Engineering e a Mercury Tec para avaliar a 
filtração e rotação do ar e está investindo aproximadamente $40.000 dólares em melhorias. 
Também instalamos filtros de ar que servem para dissipar o vírus à medida que o ar circula. 
 
Ter um sistema de robusto de aquecimento, circulação e ventilação do ar (HVAC – Heating, 
Ventilating and Air Conditioning) é o meio mais eficaz de controlar o ar limpo no edifício. Os 
funcionários podem abrir as janelas para aumentar o fluxo de ar. No entanto, não é necessário 
ter ar limpo com nosso sistema atual. E, é difícil controlar a temperatura no edifício quando as 
janelas estão abertas e se a temperatura externa for drasticamente diferente da temperatura 
interna, ocorrerá desperdício de energia. Se você abrir as janelas durante o dia, feche-as no 
final do dia. 
 

Protocolos de segurança 
Consulte os protocolos de segurança na apresentação da Rosa Tomlinson aqui e a 
apresentação sobre as orientações de saúde e segurança relacionadas a aqui. 

Biblioteca 
A Biblioteca da ICS não estará aberta nas primeiras duas semanas de aula. Mais informações 
serão disponibilizadas sobre como os alunos terão acesso ao empréstimo de livros. 
 

Plano de emergência 
Consulte o Plano de Emergência aqui. A principal mudança é que, quando saímos do prédio, 
os alunos sairão mantendo uma distância maior entre eles (6 pés, se possível) e mantendo 14 
pés – 4,5m – de distância entre os grupos.  
 


