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Bom dia pais guardiões, 

 

Desejo fornecer uma atualização em relação ao próximo ano letivo para ajudar a responder às perguntas que 

a escola está recebendo. Como você deve saber, o conselho escolar se reuniu ontem, terça-feira, sobre os 

planos de reabertura para o ano letivo de 2020-2021.  

 

OCPS Reabrindo Planos: https://www.ocps.net/students_and_parents/school_reopening_plan 

 

Embora ainda haja detalhes e logística a serem resolvidos nas próximas semanas, desejo fornecer 

informações básicas para ajudar a responder perguntas / perguntas comuns que recebemos.  

 

Opção: Cara a Cara 

 Seu aluno ainda está matriculado no DPES. 

 As instruções do seu aluno serão fornecidas por um professor no DPES, no campus durante o dia 

escolar. 

 A aprendizagem é síncrona, os alunos se envolvem na aprendizagem com o professor e os colegas de 

classe ao mesmo tempo. 

Opção: OCVS 

 Seu aluno NÃO está matriculado no DPES.  

 O aprendizado é assíncrono, o que significa que o aprendizado é individualizado (aprendizado 

independente) através do modelo OCVS.  

 Com essa opção, os pais teriam que retirar seu aluno do DPES e se matricular na OCVS. 

Opção: Inovativa 

 O conselho escolar está atualmente discutindo esse modelo.  

 Sob o modelo proposto na terça-feira, os alunos: 

o Mantenha-se matriculado no DPES 

o Conecte-se com o professor através da tecnologia (ou seja: LaunchEd) durante o dia escolar 

normal, via computador. Os alunos seguirão o dia escolar como fariam se estivessem na 

escola. 

o A aprendizagem é síncrona, os alunos se envolvem na aprendizagem com seus professores e 

colegas de classe através de uma plataforma digital.  

 

Qual é o próximo? 

 O conselho escolar continuará a discussão sobre o modelo inovador na sexta-feira, 17 de julho, às 9h, 

e deverá votar no modelo inovador. Se o modelo inovador for aprovado, o plano será enviado ao 

estado para aprovação. O tempo estimado de resposta para o estado aprovar o plano é de 1 semana.  

https://www.ocps.net/students_and_parents/school_reopening_plan
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 Outro item que o conselho escolar pode discutir na sexta-feira é a data de início do primeiro dia de 

aula. Há uma proposta para que a data de início seja adiada para 21/8 ou 31/8. Se e quando essa 

decisão for tomada, compartilharei com você para mantê-lo atualizado.  

A escola recebeu perguntas sobre a inscrição no plano inovador. No momento, o distrito ainda está 

trabalhando em todos os planos de reabertura. Receberei os próximos passos e mais informações do distrito 

nos próximos dias / semanas. Quando tiver mais informações, compartilharei as informações com você para 

que você possa tomar a melhor decisão para seu aluno. No momento, não há processo de inscrição, pois 

ainda estamos na fase de planejamento.  

 

Informações adicionais sobre os modelos Presencial e Inovador serão fornecidas nas próximas semanas. 

 

Obrigado, 

 

Christine Rogers 

Principal 

Dr. Phillips ES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 


