
RE: Arranjos para o potencial de "reabertura" de 1º de junho para o berçário, a recepção, o 

primeiro e o sexto ano 

Caros pais e responsáveis, 

 

Após a carta do MAT, estou escrevendo para atualizá-lo sobre os planos da Escola Primária de 

Stanley Road para a proposta de reabertura da escola para os alunos do Berçário, Recepção, 

Ano Um e Ano Seis, após o discurso do Primeiro Ministro no domingo, 10 de maio. 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o apoio incrível que você deu desde que nos pediram 

para fechar nossa escola a todos, exceto um grupo prioritário de crianças, em 23 de março. 

Enquanto continuamos a viver em tempos sem precedentes, desenvolvemos um verdadeiro 

senso de comunidade que nos ajudou a apoiar uns aos outros. 

O conselho abaixo foi elaborado para explicar as alterações feitas na vida escolar normal 

durante o surto de coronavírus. Esperamos tranquilizar os pais e responsáveis sobre as medidas 

que estão sendo tomadas para limitar a propagação do vírus. Nas próximas semanas e meses, 

esse conselho poderá estar sujeito a alterações, seguindo novas orientações do governo. 

 

Meu filho é elegível para retornar à escola? 

 

A partir de 1º de junho, começaremos a receber de volta as crianças que estão atualmente no 

Ano 6, Ano 1, Recepção e Creche durante um período faseado. Permaneceremos abertos para 

cuidar de crianças trabalhadoras-chave e crianças vulneráveis, mas somente se e quando elas 

não puderem ficar em casa. 

Nosso objetivo é ver o Ano 6 e o Ano 1 retornando no dia 1º de junho. Se estivermos satisfeitos 

com os sistemas existentes, daremos as boas-vindas à recepção no dia 8 de junho, seguida pelo 

berçário, se / quando for seguro fazê-lo. 
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E as irmãs, irmãos e outras crianças?  
Somente as crianças dos grupos elegíveis de cor verde acima serão permitidas de 

volta à escola. Irmãs e irmãos de alunos qualificados, que atualmente estão nos 

anos 2 e 5, devem ficar em casa até serem notificados. Se seu filho não puder 

retornar à escola, espera-se que ele continue aprendendo em casa com suporte on-line. 

Que mudanças podem ser esperadas? 

A hora e o local em que você deixa a escola e escolhe seu filho serão escalonados 

entre 8,40 e 9,30 da manhã e 2,30 e 3,10 da tarde, dependendo do grupo em 

que estiverem. Café da manhã e depois do horário escolar não estarão 

disponíveis para nenhum aluno . Nós o informaremos sobre o horário específico 

para deixar e recolher seu filho quando falarmos com você no final desta semana. 

 

O currículo será alterado para minimizar os riscos. Continuaremos a fornecer 

atividades estimulantes e envolventes, adequadas à idade e ao estágio do seu filho. 

Na quinta e sexta-feira, recomendamos que você aprenda em casa com suporte on-

line. 
 

Na maioria dos casos, como precisamos manter grupos com menos de 15 anos, 

seu filho terá um professor diferente do que costuma fazer. Eles possivelmente 

estarão em uma sala diferente da sala de aula habitual. Eles não vão se misturar 

com outras crianças no grupo do ano fora da 'bolha' de meia classe para 

minimizar o risco potencial; essas bolhas também serão aplicadas nos horários de reprodução e 

no almoço. 

 

As crianças DEVEM usar roupas limpas todos os dias, que também são adequadas 

para atividades ao ar livre e físicas. As crianças não precisam usar uniforme 

escolar, mas pedimos que você as envie com roupas limpas todos os dias para nos 

ajudar a minimizar os riscos. 

 

Os horários de pausa e almoço serão escalonados - um lanche pode ser 

servido para isso. Todas as crianças na recepção e no primeiro ano terão um 

almoço embalado fornecido por Aspens como parte das refeições universais. 
As crianças do sexto ano que tiverem direito a refeições escolares gratuitas 

com base em benefícios receberão um almoço embalado gratuito. 
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 As crianças do ano 6 que não têm direito a refeições escolares gratuitas devem levar um 

lanche. Quaisquer almoços embalados que as crianças tragam para a escola devem estar em 

um saco plástico ou de papel que será jogado fora. Por favor, não envie lancheiras. 

Os almoços embalados pagos podem ser encomendados através de Aspens antes das 9h - envie 

um e-mail à secretaria da escola para obter mais informações. Não serão servidos jantares 

"quentes" durante esse período. 

 

O acesso limitado ao site estará disponível nos horários de entrega e retirada. 

Isso será diferente para cada grupo de anos. Por favor, veja o mapa e horários 

que enviaremos separadamente. 

 

Como você está garantindo que a escola seja segura para o meu filho? 

Haverá menos crianças em cada sala de aula do que o habitual. Haverá no 

máximo 15 alunos por turma. 

 

Todo mundo lava as mãos várias vezes ao dia. Isso inclui entrar na escola, sair do 

prédio e antes e depois de comer. Modelaremos boas práticas, usaremos as 

orientações do DfE e da Saúde Pública da Inglaterra e supervisionaremos a 

lavagem das mãos de seus filhos na sala de aula. 

 

A escola, incluindo os recursos das crianças, será limpa com mais frequência e o 

compartilhamento de equipamentos será minimizado o máximo possível. Os 

recursos nos espaços de trabalho serão reduzidos ao mínimo para garantir que 

possam ser limpos. Sempre que possível, os recursos que não forem facilmente laváveis ou 

limpáveis serão removidos desses espaços. 

As seguintes medidas também estarão em vigor: 

•  Sabão e água quente em todas as salas de aula e banheiros. 

• Os compartimentos com tampa estarão presentes em todas as salas de aula e em outros 

locais importantes nas instalações da escola. 

• Haverá um bom suprimento de lençóis descartáveis para implementar a abordagem 

'pegue, pique, mate' em cada sala de aula. 

• Forneceremos todo o equipamento necessário; somente será solicitado às crianças que 

tragam uma garrafa de água e o almoço em uma embalagem descartável. Nenhum 

outro item pode ser trazido, a menos que seja acordado pela equipe sênior. 
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Os alunos permanecerão em um "grupo de bolhas". Isso significa que eles 

estarão em um grupo de no máximo 15, na mesma sala com o mesmo 

professor todos os dias. É nossa intenção que eles fiquem com o grupo o 

tempo todo durante o dia para minimizar o contato entre crianças e adultos. 

Onde for possível manter as crianças dentro desses pequenos grupos a 2 

metros uma da outra, faremos isso. Sempre que possível, nossa equipe também permanecerá a 

uma distância segura. No entanto, não podemos garantir que funcionários e crianças possam 

estar a dois metros de distância o tempo todo, levando em consideração eventos como 

primeiros socorros ou outros tipos de assistência. 

Os alunos vulneráveis e trabalhadores-chave (que foram para a escola nas últimas 9 semanas) 

estarão em seus próprios "grupos de bolhas" e não estarão no seu grupo de anos se exigirem a 

provisão durante toda a semana. 

Falaremos com os pais de crianças vulneráveis e trabalhadoras importantes (os grupos verdes 

indicados acima) para ver se desejam que elas estejam em seus grupos de anos. 

Isso significa que eles só podem participar de segunda a quarta-feira; se outros dias forem 

necessários, eles terão que permanecer com seus grupos principais de trabalhadores de 

segunda a sexta-feira. 

 

O layout da sala de aula será alterado para maximizar o espaço entre os alunos. 

Manteremos as salas de aula bem ventiladas sempre que possível e seguras, e 

usaremos o espaço ao ar livre para exercícios e pausas. Gavetas e algumas áreas 

da sala de aula podem não estar acessíveis para as crianças. 

 

Se uma criança ou um membro da família ficar doente, eles não poderão 

frequentar a escola. Você deve informar a escola por telefone ou e-mail. 

O número de pessoas que entram no local da escola será restrito apenas a 

funcionários e crianças. Os pais devem se comunicar por telefone ou e-mail, pois 

não poderão entrar no prédio para minimizar a infecção. 

Esta orientação declara que não é necessário que os funcionários usem máscaras, luvas e 

aventais, a menos que estejam realizando atividades que normalmente exijam o uso de 

equipamento de proteção individual (EPI) ou se uma criança, jovem ou outro aluno ficar doente 

com sintomas de coronavírus enquanto estiverem no local e precisam de supervisão até que 

possam voltar para casa. 
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O que acontece se houver um caso de coronavírus na escola? 

 

Se um membro da equipe ou um aluno apresentar sintomas de coronavírus, a pessoa com 

sintomas deve se auto-isolar por 7 dias e retornar à escola em 14 dias com o restante do grupo. 

Eles devem procurar um teste de coronavírus. Estes estarão disponíveis via 111. 

 

The people who the person lives with, must then self-isolate for 14 days. 

 

Se o resultado do teste for positivo, todo o grupo com quem a criança está trabalhando deve se 

auto-isolar por 14 dias. 

Se, depois de ler essas informações, você decidir não enviar seu filho para a 

escola, o governo deixou claro que você não receberá uma multa. As crianças 

em casa continuarão a ter tarefas de aprendizado em casa. 

O que devo fazer se estiver preocupado com a reabertura da escola? 

Se você tiver alguma dúvida sobre essas informações, ligue ou envie um e-mail 

para a secretaria da escola e um membro da equipe de liderança terá prazer em 

responder a quaisquer perguntas que possa ter. Em última análise, é sua decisão 

a tomar. 

Se você respondeu que deseja que seu filho volte à escola em 1º de junho, entraremos em 

contato com você por telefone esta semana para discutir qualquer coisa que tenha ocorrido 

durante o bloqueio que você acha que precisamos estar cientes (por exemplo, doença, luto, 

mudança em circunstâncias familiares). As crianças não poderão participar sem essa conversa. 

Também confirmaremos as providências para o dia, incluindo os horários de início e término do 

seu filho. 
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É importante observar que as reuniões presenciais não estarão disponíveis a curto 

prazo, a fim de reduzir o número de pessoas que acessam a escola e minimizar o 

risco de disseminação do coronavírus. 

Muito obrigado por seu apoio contínuo. Entraremos em contato com mais informações para 

grupos de cada ano em relação a seus arranjos específicos para aulas, professores, 

desistências e pick-ups. 

 

NB: Tudo isso é planejamento provisório para uma possível abertura. Aguardamos um 

anúncio do Primeiro Ministro em 28 de maio para ver se a abertura sugerida das escolas vai 

adiante. Manteremos contato durante todo esse período 


