
 
 PORTUGUESE bit.ly/0223march22port 
 
23 de fevereiro de 2021 
 
Queridas famílias de Worthington, 
 
VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS O DIA TUDO: 
No dia  22 de fevereiro de 2021, o Conselho de Educação de Worthington votou a favor de um 
plano que permitirá que todos os alunos das escolas de Worthington possam ir para a 
escola presencialmente, de segunda a sexta, começando na segunda, 22 de março de 
2021. O horário de aula será o normal da escola e do colégio. 
 
A maioria dos funcionários das escolas de Worthington já receberam sua primeira dose da 
vacina para evitar o contágio da COVID 19. A segunda dose está programada para ser dada 
antes de 7 de março, portanto, eles estarão totalmente protegidos ao redor do 20 de março. 
Além disso, tem vários distritos escolares na área de Columbus que também estão planejando 
retornar às aulas presenciais em tempo integral. 
 
No 22 de março: 

● Todos os protocolos de segurança COVID 19 atuais permanecerão em vigor. 
● Será mantida uma distância na sala de aula de no mínimo 3 pés e 6 pés de distância 

durante o almoço. O relatório Ohio Schools COVID-19 Evaluation apóia o protocolo de 
uma distância de 3 pés; sempre que as máscaras sejam usadas na sala de aula e no 
ônibus. O uso de máscaras ainda é obrigatório em todos os momentos. Recomenda-se 
o uso de máscara dupla para maior proteção. 

● Todos os funcionários e alunos da escola devem lavar as mãos com frequência e 
aplicar desinfetante para as mãos. Os protocolos de quarentena atuais permanecerão 
em vigor (independentemente de a pessoa ter sido vacinada) 

  
NOVO calendário escolar para março 
Em fevereiro, os alunos do grupo verde perderam 3 dias de aulas devido à neve. Portanto, 
estamos mudando o calendário de março para substituir os dias perdidos. Clique AQUI para 
ver o novo calendário escolar. Os alunos do grupo azul NÃO vão comparecer à escola na 
sexta-feira, 5 de fevereiro, nem na sexta-feira, 19 de março. Os alunos do grupo verde SIM 
irão à escola na sexta-feira, 5 de março, e na sexta-feira, 19 de março. Na sexta-feira, 12 
de março, todas as escolas estarão fechadas. A partir de 22 de março, TODOS os alunos 
terão aulas presenciais de segunda a sexta-feira. 
 
 
Sabemos que este ano letivo teve muitos desafios e mudanças, esperamos que seja a última 
mudança de horário. 
 
Dr. Trent Bowers, Superintendente 
 
  

http://bit.ly/0223march22port
https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/schools/OSCE_evaluation.pdf
https://www.worthington.k12.oh.us/cms/lib/OH01001900/Centricity/Domain/281/2020-2021%20All-In%20Calendar%202.19.21.pdf

