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Prezados pais, Cuidadores e Responsáveis pelo Aprendizado Remoto de Marlborough, 

Obrigado por sua paciência contínua enquanto navegamos pelas mudanças e desafios da reabertura das 
escolas durante esses tempos desconhecidos. Nossas maiores prioridades são duas, fornecer a educação 
excepcional a que nossos alunos e suas famílias estão acostumados e manter nossos alunos, professores e 
funcionários seguros enquanto as Escolas Públicas de Marlborough se preparam para receber de volta nossos 
alunos nos modelos híbrido e remoto. Estamos empenhados em fazer parceria com você este ano para 
garantir uma experiência acadêmica de sucesso para nossos alunos remotos. 

Você e suas crianças tomaram a decisão de continuar a aprender remotamente e o nosso objetivo nas Escolas 
Públicas de Marlborough é continuar a fornecer uma excelente experiência de aprendizagem remota em 
parceria com a nossa escola presencial, nada dos quais seria possível sem nossos educadores criativos e 
dedicados. Durante o verão e nas últimas três semanas, nossos professores participaram de cursos e 
workshops de Desenvolvimento Profissional para garantir que estivessem prontos para ensinar seus alunos 
usando a tecnologia para recriar suas salas de aula em um mundo virtual. 

Nas últimas duas semanas, os professores remotos do ensino fundamental e médio entraram em contato com 
seus alunos e familiares por e-mail. Eles estão trabalhando para se conectar com as famílias por meio de 
telefonemas e reuniões do Zoom antes do início das aulas. Durante o ano letivo, se surgirem problemas, entre 
em contato com o professor da sala de aula de sua criança. Assim como em um ano letivo normal, eles são seu 
primeiro ponto de contato e conhecem melhor sua criança. 

Suas crianças estão acostumadas com horários e estruturas durante o aprendizado presencial. Nossas salas de 
aula remotas seguirão um cronograma definido, incluindo horários de início e término do dia escolar, almoço 
e descanso. A frequência (chamada de presença) diária será feita no início do dia, tal como na aprendizagem 
presencial. No K-5, uma programação diária será compartilhada com você e suas crianças pelos professores. A 
programação para as séries 6 à 12 estarão disponíveis através do Aspen como de costume. 

Estamos confiantes de que nossos professores remotos estão prontos para ensinar nossos alunos por meio de 
uma variedade de plataformas, usando uma combinação de melhores práticas que incluirão aulas ao vivo para 
toda a classe, pequenos grupos de trabalho liderados por professores, especiais e trabalhos independentes de 
alunos. 



Muitas famílias expressaram desafios em torno da tecnologia na primavera. Em um esforço para garantir que 
nossos alunos tenham acesso à melhor experiência educacional que possam ter, as Escolas Públicas de 
Marlborough continua seu compromisso com os alunos do MPS e fornecerá um dispositivo a todos os alunos. 
Se você precisar de um ponto de acesso à Internet, por favor entre em contato com Mark Gibbs, Diretor de 
Tecnologia da Informação, mgibbs@marlborough-ma.gov. Se a qualquer momento você tiver dificuldades 
para usar seu dispositivo ou para se orientar nas plataformas de ensino e aprendizagem, entre em contato 
com Tom Plati, Diretor de Tecnologia Instrucional, tplati@mps-edu.org.  
 
Dispositivos digitais estão sendo distribuídos em cada série. Os alunos que precisam de dispositivos de 6ª a 
12ª séries foram contatados por suas escolas. A partir de quarta-feira, 16 de setembro, os dispositivos digitais 
serão distribuídos aos nossos alunos remotos K-5 em suas escolas “caseiras”. Você receberá um comunicado 
da escola de sua criança sobre a data e hora de retirar os dispositivos. Professores remotos estarão nas 
escolas para dar as boas-vindas às suas crianças ao novo ano letivo, com uma máscara e uma saudação e 
aceno socialmente distanciados! 
 
Quarta 16/9   Jaworek  12pm - 3pm  Alunos K-2 Remotos 
 
Quarta 16/9    Richer 12pm - 3pm  Alunos 3-5 Remotos 
 
Quinta 17/9   Jaworek 12pm - 3pm  Alunos 3-5 Remotos 
 
Quinta 17/9   Richer 12pm - 3pm  Alunos K-2 Remotos 
 
Sexta 18/9    Goodnow  
                                      9am - 11:30am  Alunos K-2 Remotos 

12:30pm - 3pm  Alunos 3-5 Remotos 
 

Sexta 18/9     Kane 
9am - 11:30am  Alunos 3-5 Remotos 
12:30pm - 3pm  Alunos K-2 Remotos 

 
Estamos comprometidos com comunicações frequentes com nossas famílias para garantir que sejamos 
transparentes em nossas tomadas de decisão e estamos fornecendo informações às famílias assim que 
estiverem disponíveis. Você também pode esperar uma comunicação regular do(s) professor(es) de sua 
criança para garantir que você tenha uma compreensão clara das expectativas de aprendizagem de sua 
criança para o ano letivo. É importante ouvirmos sua perspectiva em relação às necessidades de 
aprendizagem de sua criança, bem como seu desenvolvimento socioemocional, a fim de colocar um plano em 
prática para o crescimento contínuo de sua criança. 
 
Agradecemos sua paciência contínua e estamos ansiosos para ver suas crianças em nossas salas de aula 
virtuais!! 
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