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14/AGO/2020

Prezados pais, tutores e alunos,

Em 2012, fundei a Argosy Collegiate, criando a única escola pública preparatória de ensino 
fundamental II e médio de Fall River. Não foi fácil, mas até agora tem sido uma jornada de sucesso 
incrível! Ninguém poderia prever que o planejamento para uma pandemia e a administração de uma 
crise financeira e sanitária de longo prazo fossem fazer parte de nossa experiência coletiva. Apesar 
disso, eu não poderia estar mais orgulhosa da equipe DREAM da Argosy e de seu incansável apoio 
aos alunos.

A missão da Argosy Collegiate, de preparar alunos para a faculdade, a carreira e a vida, é tão 
importante hoje quanto no dia em que abrimos nossas portas em 2014. Nossos valores DREAM de 
Determinação, Respeito, Excelência, Altruísmo e Maturidade criam a base para o sucesso acadêmico 
de nossos alunos no dia a dia ALÉM DE apoiar perfeitamente as habilidades de que precisamos para 
atravessar os tempos incertos que temos à frente. Estamos avançando no nosso planejamento de 
reabertura, embora saibamos que nenhum plano será perfeito nem poderá atender às necessidades 
de todos. 

Nosso plano de reabertura está baseado nas duas prioridades a seguir: 
1. A saúde e a segurança dos alunos, dos funcionários e das famílias. 
2. O engajamento, o bem-estar socioemocional e o progresso acadêmico de nossos alunos. 

O plano a seguir deve ser aprovado pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária de 
Massachusetts. 

Um modelo presencial para 100% dos nossos alunos não é possível, pelo menos no início do 
ano letivo. Portanto, os dois modelos abaixo ditarão o rumo de nosso plano de retorno às aulas: 

● Um plano de ensino 100% à distância
● Um modelo remoto/híbrido 

Adicionaremos o ensino presencial para todos os alunos conforme as condições permitirem, mas não 
até que a comunidade médica tenha melhores dados e/ou que seja clara a orientação do governo que 
podemos fazê-lo. 
Informações detalhadas sobre esses planos estão mais abaixo no presente documento.

Nosso foco, como sempre, é proporcionar educação da mais alta qualidade para todos os nossos 
alunos em um ambiente seguro, seja presencial ou à distância. O ano letivo 2020/21 é um ano 
incrivelmente importante para a Argosy Collegiate, visto que concluímos nosso plano de crescimento 
de sete anos, expandimos a escola em 2.800 m² e formamos nosso primeiro grupo de alunos. Mais da 
metade de nossos formandos do ensino médio deixarão a Argosy Collegiate com três semestres de 
cursos universitários concluídos — prontos para assumir o resto de seus cursos acadêmicos e realizar 
seus SONHOS!

Fiquem bem,

Kristen Pavao
Fundadora e Diretora-executiva
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Argosy Collegiate Charter School: plano de retomada do ano letivo 2020/21

Introdução

O objetivo principal do ano letivo 2020/2021 é manter a saúde, a segurança e o bem-estar da 
comunidade Argosy Collegiate: estudantes, funcionários e famílias. Enquanto a pandemia da Covid-
19 continua, Fall River é uma das comunidades em Massachusetts com a maior taxa de testes 
positivos. Desta forma, uma enorme quantidade de pesquisa e planejamento ocorreu neste verão 
para a preparação para o início do ano letivo 2020/2021, visando manter a comunidade da Argosy 
Collegiate segura. O Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts (DESE) 
estabeleceu diretrizes rígidas que todas as escolas do estado devem seguir. As diretrizes são claras: 
funcionários e alunos devem usar máscaras, mantendo no mínimo um metro de distanciamento 
social. Nas instalações da Argosy Collegiate, é impossível cumprir essa expectativa para que todos 
os alunos participem de aulas presenciais 100% do tempo. Esperamos ansiosamente a garantia dos 
profissionais da área de saúde de que medidas de distanciamento social mais relaxadas não criarão 
maior risco de contrair a Covid-19 dentro de nossa comunidade, permitindo assim que o ensino 
presencial em tempo integral seja retomado.

Dado o espaço dentro de nossas instalações, continua sendo nosso compromisso com os alunos e 
suas famílias proporcionar educação rigorosa baseada nas habilidades necessárias para preparar os 
estudantes para terem sucesso na faculdade, na carreira e na vida. Aprendemos muito sobre ensino 
à distância depois do fechamento emergencial durante o segundo semestre de 2020. Como 
educadores, devemos nos adaptar a esta situação em constante mudança e avançar com o objetivo 
de desenvolver as habilidades socioemocionais e acadêmicas de nossos alunos, que sabemos 
serem fundamentais para o sucesso após o ensino médio. Ensino virtual,  rigoroso, inclusivo e que 
atenda ao alto padrão de qualidade da Argosy Collegiate, pode ser alcançado com a verdadeira 
parceria de nossas famílias, funcionários e estudantes. São esses importantes elementos que irão 
apoiar e preparar nossos alunos em sua jornada acadêmica e além.

O objetivo deste documento é delinear as três opções para o retorno às aulas no início do ano letivo 
2020/2021. É importante observar que estas informações estavam “atualizadas” no momento em que 
foram redigidas, mas é provável que evoluam ou mudem com base em novos dados de saúde ou 
diretrizes estaduais. Informações do Departamento de Educação Elementar e Secundária de 
Massachusetts e do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts são divulgadas quase 
diariamente.

A tabela abaixo mostra uma abordagem em fases para a reabertura que a Argosy Collegiate irá 
adotar. No momento desta publicação, prevemos a reabertura na Fase 1 ou na Fase 2. No 
entanto, dada a imprevisibilidade desta pandemia e as eventuais respostas locais, estaduais e 
federais, também estamos preparados para reabrir usando um modelo 100% remoto, se necessário.
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Fase 1: Ensino 100% à distância para 100% dos nossos alunos

Fase 2: Remoto/híbrido 
Presencial: 4 a 7 alunos por grupo presencial (sem ensino direto ou transições de turma) 
Remoto: População escolar restante 

 

Seguindo as diretrizes do DESE, este modelo dá preferência a alunos com necessidades 
elevadas (definidas como alunos com deficiência, alunos de EL e alunos que não se adaptaram 
bem no ensino à distância no segundo semestre — dependendo da escolha dos pais). Os alunos 
serão identificados com base em seu nível de necessidade (formulário PL3 de IEP (programa de 
ensino individual) para alunos de SE e estudantes nos níveis básicos de proficiência em inglês 
para alunos de EL). Pequenos grupos presenciais de alunos irão para uma sala de aula e terão 
aulas presenciais por meio período, além de participar de aulas virtuais durante o outro meio 
período. Nesse grupo de sala de aula, os alunos se envolverão em seu ensino de conteúdo 
(instrução baseada em computador) com o apoio de professores de educação geral, educação 
especial e/ou de língua inglesa. Isso pode ser considerado um modelo de “pod de aprendizagem” 
no qual esses grupos de alunos e professores permanecem em grupos estáveis durante as 
sessões presenciais matinais. Esse modelo também nos permite graduar o número de alunos no 
prédio. Os alunos no modelo de ensino à distância seguirão o cronograma PM.

Fase 3: Híbrida
Presencial: 7 a 12 alunos (ensino elementar II) e 7 a 15 alunos (ensino médio) por grupo presencial
Remoto: População escolar restante

 
A Fase 3 segue o mesmo modelo de grupo estável da Fase 2, com um aumento no número de 
alunos presenciais em cada grupo. 

Fase 4: Híbrida
Presencial: 12 a 15 alunos por turma (instrução direta e transições de turma)
Remoto: População escolar restante
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Este modelo se expandirá no modelo híbrido de nível 3, em que mais alunos terão acesso ao 
ensino presencial, mais uma vez nos permitindo aumentar para garantir o número máximo de 
alunos no prédio, mantendo os requisitos de distanciamento social. Essa organização iria no final 
acumular até 15 alunos em salas de aula de ensino fundamental II e 12 alunos em salas de aula 
de ensino médio. É importante notar que os 15 alunos de ensino fundamental II e os 12 alunos 
do ensino médio, por sala de aula, é o número máximo de alunos que poderemos acomodar, 
para podermos atender aos requisitos de distanciamento social. Essa será a fase final antes do 
lançamento completo do ensino presencial. Os alunos seguirão um programa alternado para que 
todos tenham oportunidades de aprendizado presencial.
 

Fase 5: Presencial: Todos os alunos são presenciais 100% do dia, modelo escolar normal
 
A fase 5 não é uma opção neste momento. Até que haja evidência e confiança comunicada pela 
comunidade médica (ou seja, vacina, imunidade de rebanho, curva achatada por tempo 
sustentado), a Fase 5 ainda não é segura para alunos, funcionários e famílias. 

Nutrição

A Argosy Collegiate Charter School continuará fornecendo refeições para todos os alunos, 
independentemente do modelo de ensino que ocorrer durante o ano letivo 2020/2021. Aguardamos 
confirmação do Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts com relação 
a uma possível parceria com o distrito das Escolas Públicas de Fall River e se as refeições podem 
ser fornecidas a famílias inteiras.

Modelos de ensino

Modelo de ensino presencial

Esse modelo de ensino permite que todos os alunos estejam no prédio, sempre atendendo aos 
requisitos de segurança do uso de máscaras e do distanciamento social. Os alunos retomam sua 
programação “regular”. As instalações da Argosy Collegiate Charter School não permitem esse 
modelo, mesmo mantendo o requisito de distanciamento social mínimo de um metro. 

Aguardamos ansiosamente a garantia dos profissionais de saúde de que as medidas de relaxamento 
para o distanciamento social são seguras, para que o ensino presencial em tempo integral possa ser 
retomado.

Modelo de aprendizagem híbrido

Seguindo a orientação do Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE), este modelo 
híbrido prioriza o ensino presencial para alunos com os mais altos níveis de necessidade (definido 
pelo DESE como aqueles com planos individuais de educação e alunos aprendizes de inglês). Todos 
os outros alunos receberão um rigoroso ensino à distância, independente e ao vivo em tempo real. 
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Abaixo estão as informações detalhadas para este modelo. 

● Famílias de alunos com IEPs e/ou alunos de inglês ainda podem escolher o modelo de 
ensino totalmente à distância para seu aluno. 

● Planos individuais de ensino à distância serão desenvolvidos para alunos com IEPs e 
alunos de inglês.

● Todos os alunos terão acesso a um Chromebook individual para uso na escola e em 
casa, com o qual participarão no ensino virtual e no ensino à distância. 

● Todos os alunos terão acesso a cursos online por meio do Edgenuity, uma ferramenta 
educativa para professores para implementar o currículo online nas áreas de conteúdo 
central e na área de aprendizagem socioemocional. Continuaremos a usar o Google 
Classroom como nosso sistema de gestão de ensino e a usar outros recursos online, 
incluindo IXL, Actively Learn e Pearson para apoiar o ensino.

● Para os alunos que participam do modelo híbrido, o dia escolar será uma combinação de 
aprendizado ao vivo, em tempo real e ensino independente. Os alunos com mais 
necessidades, que optarem por aulas presenciais, irão à escola e participarão de um 
aprendizado ao vivo em tempo real por 3 horas e mais 2,5 horas adicionais de ensino 
independente.

● Os alunos que participarem de ensino à distância seguirão o mesmo modelo, com 3 
horas de aprendizado em tempo real por meio de ferramentas de videoconferência (por 
exemplo, Zoom) e mais 2,5 horas de aprendizado independente por dia.

● As quartas-feiras serão totalmente à distância para todos os alunos. Os alunos do ensino 
fundamental II participarão de aulas especiais ao vivo em tempo real (por exemplo, Arte, 
Saúde, Educação Física e Habilidades Colegiais) às quartas-feiras. Os alunos do ensino 
médio participarão de ensino independente, incluindo os cursos do Bristol Community 
College e outras disciplinas optativas, como os cursos de língua estrangeira e os cursos 
de artes da Argosy Collegiate. Estudantes do ensino médio também participarão de 
aulas de saúde e educação física.

● Para apoiar o modelo híbrido, todos os funcionários se apresentarão diariamente em 
seus respectivos campi escolares. A equipe dará aulas ao vivo em tempo real para os 
alunos presenciais e por meio de videoconferência para aqueles que estiverem 
acessando remotamente.

● A equipe acompanhará a frequência escolar e a execução das tarefas dos alunos que 
participam dos modelos de ensino presencial e à distância. O ensino será alinhado às 
Estruturas Curriculares de Massachusetts para cada nível e conteúdo. A avaliação do 
trabalho do aluno resultará em notas percentuais e por letras para os alunos nos 
modelos de ensino presencial e à distância.

● Transporte estará disponível para alunos qualificados que tiverem prioridade para o 
ensino presencial.

Modelos de ensino à distância

● Todos os alunos terão acesso a um Chromebook individual com o qual participarão no 
ensino virtual e à distância. 

● Todos os alunos terão acesso a cursos online por meio do Edgenuity, uma ferramenta 
educativa para professores para implementar o currículo online, incluindo ensino e apoio 
socioemocional. Continuaremos a usar o Google Classroom como nosso sistema de 
gestão de aprendizagem e outros recursos online, incluindo IXL, Actively Learn e 
Pearson.
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● Planos individuais de ensino à distância serão desenvolvidos para alunos com IEPs e 
alunos de inglês.

● O dia escolar será uma combinação de ensino ao vivo, em tempo real e aprendizado 
independente e baseado em projeto. 

● Todos os alunos participarão de 3 horas de ensino em tempo real por meio de 
ferramentas de videoconferência (por exemplo, Zoom) e 2,5 horas de ensino 
independente por dia.

● Às quartas-feiras os alunos do ensino fundamental II participarão de aulas especiais ao 
vivo em tempo real (por exemplo, Arte, Saúde, Educação Física e Habilidades 
Colegiais). Os alunos do ensino médio participarão de ensino independente, incluindo os 
cursos do Bristol Community College e outras disciplinas optativas, como os cursos de 
língua estrangeira e os cursos de artes da Argosy Collegiate. Estudantes do ensino 
médio também participarão de aulas de saúde e educação física.

● Todos os funcionários se apresentarão diariamente em seus respectivos campi 
escolares. A equipe dará aulas ao vivo em tempo real para os alunos presenciais e por 
meio de videoconferência para aqueles que estiverem acessando remotamente. No caso 
de um pedido de permanência em casa, a equipe providenciará o ensino à distância.

● A equipe acompanhará a frequência escolar e a execução das tarefas dos alunos que 
participam dos modelos de ensino presencial e à distância. O ensino será alinhado às 
Estruturas Curriculares de Massachusetts para cada nível e conteúdo. A avaliação do 
trabalho do aluno resultará em notas percentuais e por letras para os alunos nos 
modelos de ensino presencial e à distância.

Casos especiais (educação física, artes, etc.) e atletismo: 

De acordo com a orientação do DESE, os esportes não estarão disponíveis se a escola estiver 
implementando um modelo de ensino à distância ou se um aluno tiver optado por um modelo de 
ensino à distância. Todos os alunos do ensino fundamental II e do ensino médio matriculados em 
cursos de arte receberão materiais de arte para ajudar no ensino à distância.

Plano de tempo fora da escola
● No nível de ensino médio, o apoio virtual remoto para recuperação de créditos 

continuará disponível após as aulas uma vez por semana. A recuperação de créditos 
será facilitada pela equipe que dará aulas ao vivo e em tempo real por meio de 
videoconferência.

● No nível do ensino fundamental II, a Saturday Academy continuará disponível por meio 
de ferramentas de ensino à distância e facilitada pela equipe. A Virtual Saturday 
Academy estará disponível para apoio escolar individualizado de inglês e matemática 
uma hora e meia, duas vezes por mês. 

Apoio ao aluno e ensino profissional 

Calendário escolar 2020/2021 revisado
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A Argosy Collegiate coloca a saúde e a segurança de todos os alunos, os funcionários e a 
comunidade na vanguarda de nossos planos de reabertura e acatará todas as diretrizes estabelecidas 
pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts contidas nos seguintes:

● Diretrizes de volta às aulas do DESE
● Protocolos do DESE para atender aos cenários de Covid-19
● Orientação do DESE sobre ensino à distância na volta às aulas de 2020

Medidas de saúde, segurança e bem-estar:

A Argosy Collegiate Charter School revisou uma série de medidas de saúde, segurança e bem-estar, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária 
de Massachusetts.

● Treinamento de segurança para alunos e funcionários: Em conformidade com as 
diretrizes do Centro de Controle de Doenças, a equipe participou de um treinamento virtual 
de segurança em junho de 2020. Treinamento adicional de segurança, facilitado pelas 
enfermeiras da Argosy Collegiate, será realizado antes de qualquer aula presencial. 
Distanciamento social e outras práticas são necessários para manter as medidas de 
segurança exigidas pelo estado de Massachusetts e pelo governador Baker.

● Tamanhos de grupos/classes: Foi revisada a disposição das salas de aula para 
minimizar a necessidade de os alunos se deslocarem dentro do prédio e foi 
significativamente reduzido o tamanho das classes para acomodar o distanciamento social 
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mínimo de 1 metro.
● Uso de protetores/máscaras faciais: Todos os funcionários, alunos e visitantes deverão 

usar coberturas faciais permanentemente enquanto estiverem no prédio, permitindo 
intervalos seguros com máscara. Por ordem do estado de Massachusetts, as famílias 
deverão fornecer máscaras ou coberturas faciais para os alunos.

● Distanciamento físico: Sempre que possível, as diretrizes do Centro de Controle de 
Doenças de 2 metros de distância física serão seguidas. Dentro de seus grupos menores, 
os alunos e a equipe manterão uma separação de 1 metro.

● Lugares atribuídos: Os alunos terão lugares na sala de aula e ordem nas filas atribuídos 
pela escola. 

● Áreas comuns: Para evitar que grupos estáveis se misturem, as áreas comuns serão 
evitadas e/ou reaproveitadas para outros usos, como espaço adicional de sala de aula, se 
necessário.

● Lavagem/higienização das mãos: Os alunos serão monitorados e orientados a lavar e 
higienizar as mãos com frequência ao longo do dia. Na hora de chegada ou saída, do 
almoço ou do lanche, e sempre usando suas máscaras em qualquer outro intervalo 
apropriado, os alunos serão orientados a lavar e higienizar as mãos ao longo do dia.

● Monitoramento de sintomas: Os pais/tutores devem manter o aluno em casa se ele 
apresentar algum sintoma, incluindo aumento de temperatura, tosse, falta de ar ou 
dificuldade para respirar, dor de cabeça, dores musculares ou no corpo, dor de garganta, 
congestão ou coriza, perda de paladar ou cheiro, cansaço ou diarreia. Um membro da 
equipe ou aluno com temperatura de 38 ºC ou mais deverá voltar para casa e não terá 
permissão para retornar à escola. Todos os funcionários devem monitorar seus sintomas e 
permanecer em casa ou se dirigir à enfermaria se apresentarem algum sintoma na escola. 
Se um aluno ou funcionário estiver sentindo qualquer sintoma da Covid-19, deverá se 
submeter ao teste antes de retornar à escola.

Transporte: A Argosy Collegiate tem parceria com as Escolas Públicas de Fall River para o 
transporte dos alunos. Orientação para uso de ônibus foi publicada e a Argosy Collegiate 
respeitará as diretrizes de segurança e saúde, incluindo:

● Máscaras obrigatórias para todos os alunos no ônibus.
● Distanciamento mínimo de 1 metro.
● Uso de ventilação pela abertura de todas as janelas dentro das normas de segurança e se 

as condições climáticas permitirem.
● Um aluno por assento.

Preparação das instalações: 

● A escola contratou uma empresa de gestão de instalações, incluindo limpeza frequente e 
regular com desinfetante para ambos os campi da Argosy Collegiate. 

● Adição de distribuidores de desinfetante para as mãos em todas as salas de aula e nas 
áreas de uso comum.

● Atualização dos sistemas de aquecimento, resfriamento e ventilação da escola, incluindo 
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filtros antivirais e antibacterianos.

Compra de equipamentos de proteção individual, incluindo:

● Máscaras descartáveis 
● Protetores faciais
● Uniformes
● Máscaras N95 para as enfermeiras da escola
● Desinfetante para as mãos
● Óculos
● Divisórias de acrílico
● Lenços higiênicos
● Dispensadores de higienização
● Agentes de limpeza aprovados para desinfetar Covid-19

Antes do início do ano letivo 2020/21, a Argosy Collegiate certificará que foram atendidos os 
requisitos finais de saúde e segurança emitidos pelo Departamento de Educação Elementar e 
Secundária de Massachusetts. Prevê-se que a lista final desses requisitos esteja disponível nas 
próximas semanas.

Apoio socioemocional:

● A Argosy Collegiate Charter School criou recentemente um modelo revisado de orientação 
de ajuste escolar de excelência para se preparar para a necessidade maior de nossos 
alunos, famílias e funcionários. O aumento do tempo de ensino em sala de aula e o apoio à 
família são duas das principais novidades deste modelo. Os orientadores de ajuste escolar 
poderão modelar em sala de aula (seja presencial ou à distância) respostas adequadas às 
necessidades socioemocionais de nossos alunos.

● Além disso, foi adquirido um componente de aprendizagem socioemocional do Edgenuity 
para o ano letivo 2020/2021 como ferramenta curricular que ajudará fortemente este 
modelo de excelência. O trabalho em curso na formação de pessoal para implementação 
do novo apoio ocorrerá no Summer Institute em agosto.

● Prevendo uma maior necessidade de apoio ao ensino socioemocional, haverá um total de 
4 orientadores de ajuste escolar (2 no ensino fundamental II e 2 no ensino médio) para 
garantir que seja dado apoio aos alunos e que especialistas em aprendizagem 
socioemocional estejam disponíveis para colaborar com os professores. 

● Com base no sucesso do modelo de consultoria distrital da Argosy Collegiate Charter, 
continuaremos a oferecer a cada aluno um orientador para apoiar o envolvimento 
acadêmico e a saúde socioemocional. Os orientadores entrarão em contato semanalmente 
com os alunos e suas famílias para divulgar informações e atualizações, responder a 
perguntas e conectar famílias aos recursos para garantir o envolvimento acadêmico de 
sucesso do aluno.

● Um programa de mentoria acadêmica foi criado para dar apoio adicional aos alunos por 
meio de uma conexão segura, saudável e positiva com agências comunitárias e 
associações profissionais.
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Intervenções: 

A Argosy Collegiate revisou e modificou seu processo de Resposta à Intervenção (RtI) para 
espelhar mais apropriadamente o sistema de apoio multicamada recomendado pelo Departamento 
de Educação Elementar e Secundária. O objetivo desta revisão é garantir que as necessidades 
dos alunos sejam identificadas e devidamente atendidas. O treinamento da equipe ocorrerá 
durante o Staff Summer Institute para garantir que todos estejam treinados, preparados e 
atualizados.

Planos de competências individuais para o sucesso (ICPS): 

Em preparação para a maior necessidade de apoio acadêmico dos alunos após o fechamento, a 
Argosy Collegiate desenvolveu e criou um processo para ajudar de forma eficaz os alunos mais 
atrasados e para projetar um caminho de sucesso durante esses tempos desafiadores. O modelo 
começa com a identificação dos alunos mais atrasados e, em seguida, trabalha para alinhar suas 
necessidades com os recursos apropriados. Uma equipe de ICPS é montada e, em seguida, é 
claramente articulada e anunciada aos alunos, aos funcionários e às famílias. Esses planos foram 
criados e compartilhados com alunos, funcionários e famílias para desenvolver a aprendizagem e 
o apoio acadêmico, social e emocional necessário e identificado durante o verão de 2020, além de 
acompanhar os alunos durante o ano letivo 2020/2021.

Modelos de ensino à distância aperfeiçoados para 2020/2021: 

O Diretor de Currículo e Ensino, junto com a Equipe Instrucional, trabalha em estreita colaboração 
com o Edgenuity, o programa de apoio curricular virtual que licenciamos recentemente. O 
Edgenuity oferece cursos rigorosos alinhados às Estruturas Curriculares de Massachusetts, aulas 
de reforço, intervenções e enriquecimento para alunos do ensino fundamental II e médio. O 
Edgenuity também oferece desenvolvimento profissional para garantir que os professores possam 
implementar essas ferramentas com eficácia para atender às necessidades de ensino de alunos 
afetados pelo fechamento da escola. O Edgenuity é um programa flexível que se adapta a uma 
variedade de modelos presenciais, remotos ou híbridos, fazendo com que a Argosy Collegiate 
esteja bem preparada para cada cenário. 

Inscrição dupla para 2020/2021: 

Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com o Bristol Community College para 
proporcionar aos alunos um rico programa de inscrição dupla para o ano letivo 2020/2021. Neste 
ano incluiremos uma combinação de cursos contratados (adquiridos pela Argosy Collegiate para 
nossos alunos) e vagas individuais em cursos selecionados para nossos alunos do último ano. 
Todos os cursos de inscrição dupla do Bristol Community College serão ministrados à distância. 
Os professores da Argosy Collegiate apoiarão os alunos em seus cursos de inscrição dupla, seja 
presencialmente ou à distância, conforme determinado por nossos planos de volta às aulas. 
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