Hello Ashland Extended Year Recommended Families, 1 de junho de
2020
Espero que esta carta encontre todos vocês saudáveis e seguros. Foi um momento difícil e
estressante para todos nós e espero sinceramente que, como comunidade (global, nacional,
estadual e distrital), encontre um caminho para que nossas vidas voltem a um novo normal que
permite que as escolas se abram e as pessoas se reúnem.
Eu tenho pensado bastante sobre os serviços de um ano prolongado para os alunos únicos cujas
equipes recomendaram uma modificação no cronograma. Com a orientação das autoridades
estaduais e locais, decidi que serviços prolongados serão oferecidos remotamente por seis
semanas, de 6 de julho a 13 de agosto. Se houver alguma oportunidade de fazer alguma
instrução presencial em agosto, certamente tentaremos fazê-lo, mas pode ser apenas para
poucos alunos. Isso significa que os alunos recomendados para o acampamento terão reuniões
/ aulas virtuais de segunda a quinta-feira, combinadas com atividades sugeridas para fazer em
casa, sob a orientação dos pais ou irmãos mais velhos.
Os serviços relacionados oferecerão atividades específicas mostradas por um videoclipe ou
descritas em um documento para os alunos que são recomendados para esse serviço. Também
haverá consultas e, potencialmente, alguns serviços de zoom. Os alunos recomendados para
aulas particulares terão sessões de zoom em pequenos grupos e atividades oferecidas por seus
tutores. Essas sessões serão oferecidas em um horário que funciona tanto para o tutor quanto
para o aluno (de segunda a sexta-feira) novamente de 6 de julho 13 de .
a

agosto

Estou incluindo nesta carta um rascunho do plano de aprendizado remoto para você
revisar. Por favor, sinta-se à vontade para direcionar qualquer pergunta para mim. Pode ser
contactado por e-mail em ksilva@ashland.k12.ma.us .

Verão 2020: Aprendizagem Remota
Acampamento
A programação a seguir será oferecida das 9 às 12 horas e será dirigida pelo professor individual. Os
serviços relacionados poderão agendar horários alternativos para oferecer sessões de zoom ou incluirse nas reuniões de zoom da classe.
Atividade Segunda Terça Quarta Quinta
Sessão de zoom (30 a 45 minutos)

ELA Matemática ELA Matemática

Horário de funcionamento do professor (30 minutos)

sim

sim

Grupo Social (20 a 30 minutos)

sim

sim

Sugestões de atividades em casa (60 minutos)

sim

sim

sim

sim

Bloco de serviços relacionados (Avaliações discretas, SP / L,
OT, PT, 30 minutos))

sim

sim

sim

sim

Explicações:
O ensino será oferecido de segunda a quinta-feira e o horário será negociado pelo tutor. As aulas
particulares serão uma combinação de reuniões com pequenos grupos de zoom e atividades
domésticas.

Apenas serviços relacionados:
Os serviços relacionados a itinerantes serão oferecidos de segunda a quinta-feira e as horas serão
negociadas pelo profissional de serviços relacionados. Os serviços serão uma combinação de reuniões
de zoom em pequenos grupos e atividades domésticas.

