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30 de Setembro de 2020
Diretrizes e Expectativas de Aprendizagem Remota
Caros Alunos Remotos e Famílias,
Obrigado pela sua paciência enquanto todos nós nos acostumamos com a sala de aula virtual. Nossos
professores e salas de aula remotas estão preparados para atender às necessidades acadêmicas e
socioemocionais de seus alunos. Os professores trabalharam para garantir o ensino online; as
expectativas de aprendizagem e acadêmicas estão alinhadas às expectativas pessoais. Embora este seja
um novo ambiente de aprendizagem para todos nós, ainda somos membros das Escolas Públicas de
Marlborough, quer estejamos nos edifícios da escola ou em casa, temos as mesmas expectativas
acadêmicas, de frequência e de comportamento de todos os nossos alunos.
Para Pais e Famílias:
A presença será anotada todos os dias. Os alunos devem assistir a todas as aulas e se envolver em seu
aprendizado todos os dias. Entendemos que haverá dias em que doenças ou compromissos impedirão os
alunos de comparecerem nas aulas. Por favor, envie um e-mail ou mensagem ao professor da sala de aula
para que eles saibam que sua criança não estará presente em nenhuma parte do dia escolar.
Crie um ambiente de aprendizagem tranquilo e sem distrações. Isso nem sempre é fácil, especialmente
durante uma época em que todos estão em casa. Os alunos estarão em contato com seus colegas durante
o dia, movimentos e ruídos altos no fundo podem se tornar uma distração para todos. Criar um espaço de
aprendizagem designado com os materiais de que os alunos precisam para fazer o trabalho leva ao
sucesso.
Os professores de sala de aula planejam suas instruções para educar alunos independentes e
confiantes. Ao contrário da primavera, os professores estarão instruindo os alunos durante o dia, e os
pais não precisam fornecer o apoio necessário naquele momento. Incentive seus alunos a fazerem
perguntas quando não entenderem. Os professores são os facilitadores para aprender e buscar
compreensão de conceitos e crescimento.

Tecnologia e Ferramentas de Tecnologia costumam ser causas de estresse e frustração. Se você estiver
tendo problemas com conectividade, plataformas de aprendizagem ou aparelhos, entre em contato com o
professor da sala de aula da sua criança ou da escola e eles o colocarão em contato com a pessoa certa.
Para Estudantes:
Espera-se que os alunos concluam suas tarefas e participem de seu aprendizado. Ao contrário da
primavera, as atribuições serão classificadas e as avaliações serão feitas durante o ano letivo de
2020/2021. Incentivamos nossos alunos a perseverar, mesmo quando o trabalho é difícil. Os professores
estão sempre disponíveis para responder a perguntas.
Esteja pronto para o sucesso, o conforto é a chave, mas lembre-se de que você está na escola e deve
estar pronto para aprender. Vista o que você usaria para a escola.
Sejam gentis e respeitosos um com o outro. A aprendizagem à distância pode causar frustração e
estresse às vezes, é importante respeitar seus colegas e professores. Durante esses tempos incertos e
estressantes, a gentileza vai longe. Ajudem uns aos outros a navegar por medos e ansiedades. Seus
professores estão lá para ajudar os alunos a lidar com as ansiedades da aprendizagem remota.
Peça ajuda, seus professores querem ajudá-lo a aprender e crescer. Se precisar entrar em contato com
eles, eles proporcionaram a você e a seus pais várias maneiras de se comunicarem com eles, tanto em sala
de aula quanto em particular.
Os professores continuarão a se comunicar com as famílias regularmente. Eles podem não ter tempo para
responder aos e-mails durante o dia escolar, pois estão ensinando. Para quaisquer outras perguntas ou
dúvidas sobre o aprendizado remoto, entre em contato com Rupal Patel em rpatel@mps-edu.org
Fiquem bem,
Equipe de Aprendizagem Remota das Escolas Públicas de Marlborough

