Bristol Warren Regional School District
151 State Street, Bristol, RI 02809

Telefone: (401) 253-4000
Fax: (401) 253-1740

Jonathan T. Brice, Ed.D.
Superintendente das Escolas

Perguntas freqüentes atualizadas em 18/3/2020
Nova informação
Ensino à Distância começa segunda-feira 23 de março de 2020 até 3 de abril de 2020
Hoje, a governadora Raimondo emitiu uma diretiva que todas as escolas públicas de Rhode
Island implementaram o ensino à distância a partir de segunda-feira, 23 de março de 2020. Os
funcionários do BWRSD estão trabalhando para desenvolver a estrutura de um programa de
ensino à distância, professores individuais trabalharam para criar lições e nossos
administradores e nossa equipe de suporte trabalharam para distribuir chromebooks para
alunos do ensino fundamental.
A partir de segunda-feira, 23 de março de 2020, todos os alunos devem começar o dia letivo às
9h. Os professores participarão todos os dias das 8h30 às 10h e identificaram os alunos que
não se inscreveram no SeeSaw ou no Google Classroom. Se as crianças não conseguirem
entrar nesse momento, mas participarão do aprendizado naquele dia, as famílias poderão
entrar em contato com a secretária da escola. Essas aulas diárias online visam manter nosso
programa instrucional básico e acreditamos que envolveram nossos alunos de maneiras novas
e interessantes.
Para garantir que todos os alunos e famílias tenham uma comunicação consistente com a
equipe do BWRSD, desenvolvemos um processo de comunicação em três frentes para
estudantes e famílias. Todos os alunos trabalharão diariamente com os professores de maneira
interativa. Muitos de nossos professores são usuários experientes da tecnologia instrucional e
fornecerão lições interativas interessantes. Além disso, os assistentes de professores entrarão
em contato com os alunos pelo menos uma vez por semana, através de contas distritais do
Gmail. Por fim, especialistas certificados, incluindo educadores especiais, conselheiros
escolares, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos, se conectaram com
os alunos que estão em sua carga de trabalho por email. Esse processo de três etapas,
juntamente com a frequência diária, fornecerá ao BWRSD informações claras sobre estudantes
e famílias que não estão constantemente se engajando no ensino à distância, para que
possamos aumentar o alcance deles.

Chromebooks e Wi-Fi gratuito:
Todos os alunos das séries 6 a 12 receberam chromebooks para levar para casa e usá-los
diariamente, a partir de 23 de março de 2020. Os alunos do ensino fundamental também terão
acesso às lições por meio da tecnologia, seja por meio de um dispositivo em casa ou de um
empréstimo da escola. As escolas primárias têm um número limitado de chromebooks que
podem ser emprestados, se necessário. Estamos aguardando um segundo tempo de
distribuição para aqueles que não possuem um dispositivo acessível pela Internet ou para
aqueles que não puderam ir às escolas no início desta semana para pedir emprestado um do
BWRSD. Horário da segunda sessão de distribuição dos chromebooks emprestados:
quinta-feira, 19/3/2020, das 8h30 às 11h30. Após esta sessão, fale com o diretor do aluno
sobre o uso de um chromebook emprestado, se você não tiver outro dispositivo acessível pela
Internet; telefone, sistema de videogame, ipad, desktop ou laptop em sua casa.
Os Chromebooks precisam ter acesso ao serviço de Internet adquirido em sua casa ou acesso
a serviços Wi-Fi gratuitos.
Abaixo está um mapa de wifi gratuito na comunidade:
https://www.cox.com/residential/internet/learn/cox-hotspots.html
Além disso, os alunos que possuem sistemas de videogame, como Playstation e X-box1,
podem utilizar o navegador da Web em muitos sistemas populares de jogos para acessar seus
trabalhos escolares no navegador Chrome.
************************* Informações fornecidas anteriormente ************************
Da atualização da comunidade BWRSD 3.17.20
Ensino a Distância para Estudantes:
Os professores e administradores do BWRSD trabalharam para desenvolver oportunidades de
ensino a distância para os alunos, se necessário, a partir de 23 de março de 2020. O ensino a
distância funcionará das 9h às 14h. Cada diretor da escola fornecerá informações específicas
sobre a programação diária e atividades de ensino e aprendizagem e publicará a programação
no site da escola.
Os métodos primários de ensino e aprendizagem durante o ensino a distância utilizarão
recursos on-line. Se os pais não tiverem acesso a recursos on-line, solicite um chromebook na
escola de seu filho. Alunos e professores do ensino fundamental e médio usarão o SeeSaw,
enquanto os alunos e professores da terceira e terceira séries utilizarão a sala de aula do
Google. O ensino a distância pode apoiar o aumento do envolvimento dos alunos e o
aprendizado personalizado.
Os professores devem postar suas aulas todos os dias às 9h.

Solicita-se aos conselheiros escolares, psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos que
procurem os alunos em seu número de casos, a cada semana, para manter apoio e serviços.
Esse alcance normalmente ocorre com base na programação do aluno com toda a intenção de
não se distrair do ensino e da aprendizagem.

Suporte técnico on-line para estudantes e famílias:
Ao fazer a transição para o ensino a distância, precisamos garantir que as perguntas e
preocupações básicas sobre acessibilidade sejam respondidas. Para esse fim, estabelecemos
uma conta de email para essas perguntas e preocupações: BWRSDtech@bwrsd.org

A conta de e-mail está acessível 24 horas por dia e você pode esperar uma resposta dentro de
1 dia escolar.
Refeições Grab and Go:
As refeições Grab and Go serão oferecidas de segunda a sexta-feira, a partir de 17 de março
de 2020, para qualquer criança com dezoito (18) anos ou menos. Todas as refeições serão
gratuitas.
Tempos de retirada:
9:00 às 11:00
Localizações:
Escola Colt Andrews, 570 Hope Street, Bristol, Rhode Island 02809
Kickemuit Middle School, 525 Child Street, Warren, Rhode Island 02885
Hope & Main, 691 Main Street, Warren, Rhode Island 02885
Se você tiver alergias ou preocupações com o acesso às refeições, ligue para (401) 253-1452.

