
 

 

1º de outubro de 2020 
 
Prezadas famílias e equipe da ICS: 
 
Estou escrevendo este comunicado para dar a vocês uma atualização sobre os nossos planos 
de reabertura. 
 
A menos que haja eventos imprevistos, como um aumento significativo nos casos de Covid em 
nossa comunidade, prevejo que reabriremos as portas no dia 26 de outubro, adotando um 
modelo híbrido. Darei mais detalhes sobre o que motivou esta decisão. 
 
Estamos empenhados em garantir a segurança do nosso prédio neste momento de pandemia. 
 
Um elemento chave para uma reabertura segura é a ventilação adequada. Você deve se 
lembrar que tomamos conhecimento sobre os requisitos para a ventilação de prédios no dia 7 
de agosto. Agradecemos ao Departamento de Educação de Rhode Island (RIDE, por sua sigla 
em inglês) que nos alertou sobre a necessidade de aumentar a ventilação. No entanto, ter essa 
informação naquele momento dificultou abertura dos prédios da nossa e das outras escolas de 
RI. Como você pode imaginar, imediatamente, as escolas em todo o estado começaram a 
tentar fazer com que engenheiros e empresas de climatização (HVAC) avaliassem e 
melhorassem os seus sistemas de ventilação, o que causou atrasos. Na quarta-feira, 30/09, 
tivemos outra visita do Steven Wilkinson, da Wilkinson Engineering, e do Doug, da Mercury 
Tech, para avaliar a capacidade do nosso sistema de ventilação para abrir a escola de maneira 
segura. Eles estão confiantes de que poderão concluir todas as melhorias necessárias até a 
semana que se inicia no dia 19 de outubro. 
 

 
 
Para operar nas instalações atuais, precisamos de mais espaço e móveis modificados para 
atender as necessidades de distanciamento social. Compramos e reformamos três 
propriedades que nos darão mais espaço interno e externo, e realizamos reformas 
significativas no prédio do endereço 334 Pleasant St. Transformamos uma sala de aula em 
uma sala de isolamento - uma exigência do departamento de educação - com dois banheiros e 



 

 

sistema de ventilação próprio, e fizemos um banheiro adicional no segundo andar. Todas essas 
reformas estão programadas para serem concluídas em meados de outubro. 
A transmissão comunitária da Covid também é um fator que devemos considerar. Na quarta-
feira, 29 de setembro, a taxa de propagação da Covid em Providence, Pawtucket e Central 
Falls estava acima de 100/100.000 em um período de sete dias. Esse é o limite que o 
governador está usando para que as escolas não voltem de maneira integral, presencialmente. 
E, para poder retornar com segurança, é necessário haver distância suficiente entre alunos e 
funcionários no prédio. Para receber os alunos de volta à escola e ao mesmo tempo ser capaz 
de manter a distância social de 6 pés (2m), dividimos as nossas turmas de 22 alunos em 
grupos menores de 11 alunos para que possamos colocar mesas e carteiras com distância de 
6 pés (2m) entre eles. 
 

 
 
Criamos e já estamos seguindo um horário com uma programação focada em professores de 
sala/aulas especializadas, aprendizado social e emocional e tecnologia, com os grupos 1 e 2 
separadamente por esse motivo. Continuaremos a seguir esse cronograma no modelo híbrido 
quando voltarmos. Ou seja, a maioria dos alunos passará uma semana presencialmente na 
ICS e uma semana tendo aulas especializadas, aprendizado social e emocional e tecnologia, 
em casa. 
 



 

 

Sabemos que existem algumas famílias que optaram pelo ensino a distância para os seus 
filhos, ainda que estejamos voltando presencialmente, e que existem outros alunos que 
precisarão estar na escola tanto quanto possível. Nas próximas semanas estaremos 
confirmando as necessidades dos alunos e das famílias e dando a vocês detalhes sobre a 
programação individual do seu filho/da sua filha. Também estamos planejando receber os 
alunos do jardim de infância antes de receber as outras séries para que eles possam ser 
orientados sobre a escola. Em breve, informaremos o cronograma de retorno. 
Queremos ter certeza de que todos estão familiarizados com os novos sistemas – como o de 
chegada, o de saída, o da movimentação dentro do prédio. Disponibilizaremos mais detalhes 
sobre esses novos sistemas nas próximas semanas. 

 
 

Acabamos de terminar a primeira semana inteira de encontros remotos entre alunos e 
professores por maiores períodos de tempo e já estamos testemunhando muitos mais 
momentos de alegria. Estamos muito ansiosos para receber os alunos de volta à escola com 
segurança. 
 
Agendei uma reunião aberta para responder as perguntas das famílias, no Zoom, na terça-
feira, dia 6 de outubro, das 18h às 19h. O link está aqui. 
 
Obrigada. 
 
Atenciosamente, 
 



 

 

 
 
Julie Nora, Ph.D. 
Diretora 


