
Atualização de aprendizado presencial

Conselho de Educação Charlotte-Mecklenburg, 

reunião do dia 23 de março de 2021



1. 9 de março -

a. Conselho de Educação CMS aprova o calendário atual

2. 10 de março -

a. Projeto de lei 220 do Senado lido na Câmara do Senado

b. Projeto de lei do Senado é aprovado no Comitê de Educação do Senado e no Comitê de 

Regras do Senado

c. Projeto de lei do Senado aprovado no Senado por 49-0 e é enviado à Câmara

d. Projeto de lei 220 do Senado lido na Câmara da Câmara

3. 11 de março -

a. Projeto de lei 220 do Senado aprovado pelo Comitê de Regras da Câmara

b. Projeto de lei 220 do Senado aprovado na Câmara por 119 votos a 0 e é enviado ao 

governador

c. Governador sanciona o projeto de lei 220 do Senado às 17h27

4. 15 de março -

a. Conselho Estadual de Educação adota orientação para projeto de lei 220 do Senado e inclui 

no kit de ferramentas NC
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● O Plano A (que o Conselho Estadual agora define como pelo menos 4 dias de instrução presencial) deve ser oferecido a todos os

alunos do K-5.

● O Plano A deve ser oferecido a todos os alunos da 6ª à 12ª séries com um Plano de Educação Individualizado (PEI) ou plano 504.

● Plano A ou Plano B ou ambos podem ser oferecidos a alunos de educação geral nas séries 6-12.

● Todos os alunos matriculados na Academia Totalmente Remota (FRA) podem optar pela instrução presencial de acordo com o plano 

de nível de ensino aplicável. Os pais têm até 1º de abril de 2021 para notificar o CMS se quiserem mudar do FRA para o ensino

presencial. O CMS incentiva fortemente as famílias a informarem o distrito sobre as mudanças até 26 de março de 2021. O CMS 

deve atender a essa solicitação dos pais assim que os alunos retornarem das férias de primavera em 12 de abril de 2021.

○ Todos os alunos com PEIs ou planos 504 matriculados no FRA terão a opção de receber instrução do Plano A.

● Todos os alunos que recebem instrução presencial podem optar por participar da FRA. Os pais têm até 1º de abril de 2021 para 

notificar o CMS se quiserem mudar da instrução presencial para a FRA. O CMS incentiva fortemente as famílias a informarem o 

distrito sobre as mudanças até 26 de março de 2021. O CMS deve atender a essa solicitação dos pais assim que os alunos 

retornarem das férias de primavera em 12 de abril de 2021.

● O Plano C não é mais uma opção para distritos escolares. O Superintendente ainda pode fazer a transição de 

uma escola individual ou parte de uma escola para instrução remota completa por razões relacionadas ao COVID, 

mas não o distrito inteiro. Qualquer alteração de instrução presencial para remota deve ser relatada ao 

Departamento de Instrução Pública (DPI) dentro de 72 horas após o turno.
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Como resultado do SB220 e das atualizações do Kit de ferramentas de saúde pública NC para

Escolas Fortes, os distritos devem:

Oferecer às famílias a oportunidade de escolher entre ensino presencial e FRA. Os pais têm

até 1º de abril de 2021 para notificar o CMS se quiserem alternar entre o FRA e o ensino

presencial. O CMS deve atender a essa solicitação dos pais assim que retornarmos das férias

de primavera em 12 de abril de 2021.

Oferecer aos alunos um PEI ou plano 504, estejam eles atualmente participando pessoalmente 

ou da FRA, a oportunidade de participar pessoalmente de acordo com o Plano A. O mesmo 

cronograma acima se aplica.

Com a possível mudança para o Plano A, o Conselho de Educação vai analisar revisitar os 

fechamentos temporários dos Programas de Aprimoramento depois da Escola (ASEP).
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https://covid19.ncdhhs.gov/media/164/open


A partir de segunda-feira, dia 12 de abril, mudança de todos os calendários presenciais para o Plano A.

● Os alunos estudam presencialmente 4 dias por semana (segunda, terça, quinta e sexta-feira); e 

remotamente 1 dia por semana (quarta-feira)

● Começando em 10 de maio e até o final do ano letivo, os alunos do Plano A comparecerão 

pessoalmente 5 dias por semana

● A partir de 24 de março, as famílias têm a opção de escolher a academia remota completa (FRA) 

como alternativa ao plano A de instrução presencial

● A partir de 24 de março, as famílias têm a opção de mudar do FRA para o plano A de instrução 

presencial

● Se você deseja permanecer na sua modalidade atual de aprendizagem, não precisa fazer nada neste 

momento. Se você não entrar em contato conosco, permanecerá em sua opção de aprendizado atual 

(presencial ou FRA).

● Mudanças de entrada ou saída da FRA entram em vigor na segunda-feira, 12 de abril
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Ao revisar o SB220 e o Kit de ferramentas 

NC, consideramos:

Plano híbrido A + B

● Alunos do ensino médio (MS) e ensino médio 

(HS) com um PEI ou 504, que optaram por 

fazê-lo, frequentam o plano A (4 dias + 

quarta à distância)

● Todos os outros alunos de MS e HS 

frequentam o Plano B atual (2 dias + 3 dias 

remotos)

Plano A para todos

● Todos os alunos MS e HS frequentam 4 

dias presenciais e às quartas-feiras 

remotamente

Por que planejar A para a proposta integral?

● Oportunidade de oferecer a todos os 

alunos, não apenas alunos com um PEI ou 

504, a oportunidade de frequentar a 

escola com a maior frequência possível

● As implicações para a programação, 

instrução etc. de escolas com alunos em 

instrução do Plano A e do Plano B (desafios 

de distanciamento social nos ônibus/em sala 

de aula etc.)

● Os níveis de equipe de transporte podem 

proibir o atendimento de transporte do 

Plano A e do Plano B (ou seja, capacidade 

máxima de 24 horas no ônibus) em tempo 

hábil



Processo e cronograma de comunicação escolar

● Após a decisão do Conselho Escolar, a comunicação da decisão em todo o distrito será 

enviada aos pais e à comunidade na noite de 23 de março.

● Os diretores enviarão os modelos de Formulário de Solicitação de Mudança de ConnectEd

e Parent na quarta-feira, 24 de março.

● Estamos solicitando que as famílias preencham o formulário de Solicitação de Alteração 

dos Pais até o final do dia de sexta-feira, 26 de março.

● Os gerentes de caso do EC e 504 acompanharão os pais em seus casos de qualquer aluno 

que não tenha enviado opções até o final do dia de quinta-feira, 25 de março.

● Lembretes diários para o preenchimento do Formulário de Solicitação de Alteração dos Pais 

serão enviados por meio de várias modalidades de comunicação.
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● O CDC está atualizando as orientações, mas isso teria 

que ser adotado pelo NC antes de mudar

● Consulte as páginas 8-9 do Kit de ferramentas de NC 

para o Plano A

● O Plano A requer um distanciamento social 

mínimo em sala de aula/ônibus onde os alunos 

estão parados. As escolas devem utilizar o 

espaço para acomodar o distanciamento o 

máximo possível nas salas de aula.

● Em corredores e áreas onde os alunos se reúnem (em 

movimento), ainda siga as diretrizes de 

distanciamento social.
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Obrigado!


