Queridos Pais/responsáveis,

As Escolas Públicas de Everett desenvolveram um plano para continuar com o aprendizado e instrução durante
o periodo de distancimaento social nas escolas, para as séries Prek-12. Por mais que saibamos que estes
recursos não repõe instruções diretas, é nosso intuito que estas ferramentas garantam a continuidade da
educação para seu filho(a).
O plano é o seguinte:
1. Todos os estudantes nas séries K-8 foram inscritos em lições de leitura e matematica oferecidas através
da plataforma do IREADY. Estas lições são personalizadas para cada aluno com base em sua avalição
mais recente. Os professores tem a capacidade de oferecer mais lições que irão abordar conteúdo
abordado em classe para garantir continuo crescimento. O IREADY pode ser acesado por computadores,
Ipads mas não atualmente pelo telefone.
2. Tambem desenvolvemos uma lista compreensiva de recursos virtuais para toda e cada matéria para
alunos nas séries PreK-12. Estes recursos podem ser localizados no site das escolas Públicas de Everett.
Além disso, a empresa Comcast está oferecendo dois meses de internet gratuita para familias que
precisam. Por favor entrem em contato através do site https://www.internetessentials.com/ .
3. Apostilas foram criadas para alunos nas séries K-8 para matemática e Ingles com o auxílio da ferramenta
IREADY. Estas apostilas estarão disponíveis para os pais apartir de Quarta Feira, dia 18 de Março de
2020, durante os horários que almoço é oferecido na escola de ensino médio de Everett. Vale também
lembrar que as refeições estarão disponíveis de Segunda-Sexta Feira de 11 da manhã até 1 da tarde. As
apostilas estarão disponíveis dentro do mesmo horário.
4. Google Classroom – Muitos professores nas séries 9-12 atualmente usam o google classroom e planejam
seguir usando esta plataforma com o intuito de interagir com seus alunos e suas classes. Sugerimos que
os alunos leiam e respondam as questões publicadas, completem os tutoriais de matemática e ciencias e
assistam as demonstrações, leiam artigos atuais ou notícias e que mantenham um diário do conteúdo. As
atividades do Google Classroom são específicas para cada curso e os alunos são familiarizados com seus
conteúdos.
Os professores também enviarão o USERNAME (nome do usuário) e senha para que todos possam acessar
o IREADY através do aplicativo Classdojo ou Remind. Caso seu filho ainda não tenha compartilhado estes
métodos de comunicação com voce, mande um email para o professor de seu filho e o mesmo, fornecerá a
informação necessária para que voce possa entrar e usar estas ferramentas.
Recomendamos que os alunos completem uma hora de matemática e uma hora de leitura por dia enquanto a
escola estiver fechada. As atividades de aprendizagem não são mandatórios e não serão usadas na
média final quando voltarmos as aulas.
Nossa meta é proporcionar uma variedade de atividades educativas e interativas para que seu filho (a) possa
se manter ocupado e engajado no processo de aprendizagem durante este momento tão difícil.
Agradecemos pelo apoio continuo,

Ateciosamente,
Michelle Crowell
Diretora de Currículo

