
    
 

Prezadas famílias e cuidadores:                                                                              9/9/20 

  

Espero que vocês estejam bem. Estou escrevendo para dar alguns detalhes sobre o início do ano 

letivo de 2020-21. Você encontrará o calendário escolar aqui. 

  

Início do ano letivo com ensino à distância 

Embora algumas famílias tenham optado pelo ensino à distância/virtual mínimo durante todo o 

primeiro trimestre (14/9 a 13/12), todos os alunos participarão do ensino à distância/virtual de 

14/9 a 13/10 enquanto trabalhamos para garantir a segurança das nossas instalações. 

 

De 8 a 11 de setembro 8-11: vamos nos preparar 

  

Visitas domiciliares virtuais 

Nesta semana, professores de sala de aula e parceiros começarão as visitas domiciliares 

virtuais. Essa é uma oportunidade para os alunos, as famílias e os professores da ICS se 

conhecerem antes de começarmos as aulas na segunda-feira, no dia 14 de setembro. Durante 

as visitas domiciliares virtuais, os professores também darão informações sobre as 

avaliações que começaremos a fazer na semana que se inicia no dia 14 de setembro. 

 

Webinário sobre como fazer login no Google Classroom 

Chrissy Ford, a professora de informação e tecnologia, apresentará para as famílias e os 

cuidadores um webinário sobre como fazer login no Google Classroom HOJE À NOITE, às 

18h. Aqui está o link para a apresentação de slides e o vídeo que disponibiliza as mesmas 

informações.  

 

 

Retirada do Chromebook 

Distribuiremos os Chromebooks na quinta-feira, 10/9, e na sexta-feira, 11/9, das 11h às 15h. 

Solicitamos que apenas uma pessoa venha buscar o Chromebook, usando uma máscara e 

mantendo a distância social de 6 pés (1,8m). 

 

  

Programação semanal alternada 

A cada dia de aula, os professores de sala de aula realizarão uma reunião de sala virtual com todo 

o grupo, A, B ou C. Após esta reunião matinal, cada criança terá aulas com o(a) professor(a) da 

sala de aula durante uma semana e com os professores de aulas especializadas, de aprendizagem 

social e emocional e de tecnologia, durante a semana seguinte. As atividades acadêmicas serão 

mais leves durante essas duas primeiras semanas, conforme avaliamos os alunos. Estamos 

fazendo dessa maneira pois entendemos que é muito importante que os professores conheçam os 

https://drive.google.com/file/d/17d0BVyjk3z6Mz_NLdLvStRXcTbFLrYdE/view?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/76546468570?pwd=THo4QjlzU3A1dFNpWXF0Z0x1SWFSdz09
https://docs.google.com/presentation/d/1TI2lJ18EAo74jG-OTmLipdxkcP6nBfsHwmzEecbEqg8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IuHKuwpQUEoEsjPOkKp0rd2HMH_Kruda/view


    
 

alunos pessoalmente e avaliem as suas habilidades em leitura e matemática. Essas avaliações 

durarão de 4 a 6 horas por dia para os professores. 

 

De 14 a 25 de setembro: as primeiras duas semanas 

As aulas começam no dia 14 de setembro. Os professores de sala de aula avaliarão os alunos 

durante as primeiras duas semanas. 

  

Reuniões diárias em sala de aula 

Todos os professores de sala de aula realizarão reuniões de sala virtuais ao vivo com todos os 

alunos dos grupos A, B e C todas as manhãs. Essas reuniões proporcionarão oportunidades 

para os alunos se reconectarem e aprenderem sobre as expectativas do ensino à distância. 

Esperamos que os alunos façam o login e estejam preparados para participar dessas reuniões. 

Para os alunos que não participarem será marcada ausência. A presença será averiguada na 

reunião. 

 

Aulas especializadas (música artística, ed. física e música), de Aprendizagem Social e 

Emocional e de Tecnologia 

As aulas especializadas (música artística, ed. física e música), as aulas de Aprendizagem 

Social e Emocional e de Tecnologia começarão na semana que se inicia no dia 14. Essas 

aulas são uma parte essencial do programa da ICS e a participação dos alunos é obrigatória. 

 

Avaliações 

Os professores usarão o período do dia 14 ao 25 de setembro para avaliar os alunos em 

leitura e matemática. As avaliações de matemática serão feitas presencialmente na ICS e as 

avaliações de leitura serão feitas online ou presencialmente. Essas avaliações nos darão uma 

linha de base e serão uma oportunidade para os alunos conhecerem seus professores 

pessoalmente, além de nos dar a oportunidade de disponibilizar materiais para o seu filho/a 

sua filha. Os professores informarão aos pais os horários em que seu filho/sua filha será 

avaliado/a durante a visita domiciliar. 

 

Os testes presenciais para avaliação da Covid serão feitos de maneira segura: 

 Todas as famílias preencherão o formulário de triagem para a Covid antes de entrar. 

Imprima e preencha este formulário e leve-o com você para o teste. Teremos cópias 

impressas para aqueles que não podem imprimir em casa. O formulário deve ser 

preenchido antes que qualquer criança seja avaliada. 

 A temperatura de cada criança será medida antes de sua entrada no prédio da escola. 

 Haverá interação mínima dos alunos entre si e com os professores. Os professores 

avaliarão os alunos em grupos de 1 a 3. 

https://docs.google.com/document/d/1p-E9mHE723Q4BieftN7pKQkzssa41gZVdk7aq90PlX0/edit?usp=sharing


    
 

 Alunos e professores usarão máscara   e se sentarão a 6 pés (1,8 m) de distância. 

 Todos os alunos e professores usarão desinfetante para as mãos ao entrar no prédio 

escolar. 

 As superfícies serão limpas entre cada sessão de testes. 

 Os membros da família vão esperar por seus filhos fora do prédio, mantendo o 

distanciando social. 

 

De 28 de setembro a 13 de outubro 

A partir do dia 28 de setembro, os professores de sala de aula começarão as aulas de ensino à 

distância "regulares". As famílias receberão dos professores a programação e as tarefas 

específicas dos seus filhos. As aulas especializadas, de aprendizagem social e emocional e de 

tecnologia continuarão. 

 

Expectativas 

Neste ano todos os alunos serão avaliados. A participação nas aulas - tanto dos professores de 

sala de aula quanto dos professores de aulas especializada, aprendizado social e emocional e de 

tecnologia - é obrigatória e será avaliada. 

  

Agradecemos a sua paciência e colaboração ao iniciarmos este ano letivo durante esta 

circunstância sem precedentes, a de começar um ano letivo em meio a uma pandemia. 

 

Atenciosamente, 

 
Julie Nora, Ph.D. 

Diretora 

 


