
Good Afternoon Woodrow Wilson Families, 

 

I hope this update finds you well! As you know student remote school/learning will begin on September 

16th, 2020. You can expect your child's school day to be scheduled in a similar way to in-person learning. 

The school day will begin at 9:05am and end at 3:20pm. Your child's homeroom teacher will share your 

child's specific schedule (including more specifics re: mask/screen breaks, recess, lunch and specials) in 

their communications over the next few days. Below is a mock/sample schedule for your knowledge: 

 

Respectfully, 

Purnima DeMorais, Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa tarde famílias da Woodrow Wilson, 



 

Espero que este comunicado os encontre bem! Como é de seu conhecimento, o início do ensino on-line 

terá início no dia 16 de setembro, 2020. O dia escolar será muito parecido com o ensino presencial. O dia 

escolar terá início às 9:05 da manhã e se encerrará às 3:20 da tarde. O professor de sala estará 

comunicando o horário específico (incluindo detalhes mais específicos sobre intervalo no uso da máscara 

e intervalo da tela de computador, recreio, almoço e especiais) nos próximos dias.  Abaixo se encontra um 

horário como exemplo para o seu conhecimento.  

 

Respeitosamente, 

Purnima DeMorais, Diretora 

 

 

Horário presencial do ensino fundamental I 
Rotina do Dia - Exemplo 

 Modelo de horários Matéria Informação 

9:05 - 9:25  Aprendizagem socioemocional Chamada, reunião inicial 
da classe, resumo dos 

objetivos do dia; identificar 
dificuldades e resolver 

problemas 

Intervalo - sem computador 

9:25 - 10:10 Alfabetização - escrita/leitura  

Intervalo - sem computador 

10:10  - 11:05  Especialidades - arte, música, mídia 
de biblioteca, educação física 

Enquanto os professores 
de sala reuniam, os alunos 
participam nos "specials" - 
de acordo com o contrato 
dos professores 

Intervalo - sem computador 

11:05  - 12:05  Alfabetização - leitura/ Chamada 

Intervalo - sem computador 

12:05  - 12:35  Fonética  



Intervalo - sem computador 

12:35 - 13:05  Almoço 
Recreio  será 2 vezes por dia/com horario marcado 

13:05 - 13:20  

13:20  - 14:05  Estudos Sociais/Ciências  

Intervalo - sem computador 

14:05 - 15:05  Matemática Chamada 

15:05 - 15:20  Aprendizagem socioemocional  Reunião do final do dia 

Informação adicional:  
● Depois das aulas com os alunos - os professores vão atender os pais ou conectar com 

alunos individuais.   
● A chamada será feita 3 vezes por dia; durante a reunião inicial do dia, durante a aula de 

leitura/alfabetização 

 

 

 

 

 


