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Estimadas Famílias das Escolas Públicas de New Bedford,  
 
Continuo a sentir-me encorajado pela força da nossa comunidade. As pessoas uniram-se para apoiar o bem-estar 
dos nossos alunos e a capacidade dos nossos professores e funcionários para manter em andamento o processo 
educativo.  Tal como muitos de vós, estou desapontado por as escolas não reabrirem este ano, mas ainda mais 
triste por perdermos as interações pessoais. 
 
Através da aprendizagem à distância, estamos a manter as matérias académicas vivas e a trabalhar para criar 
oportunidades para ligações remotas. Usaremos este estresse como combustível para estimular a criatividade e 
novas energias. Podemos aproveitar este tempo para sermos criativos até que a nossa aprendizagem à distância 
termine no 18 de junho de 2020. 
 
O nosso plano de aprendizagem à distância é um processo fluido e é continuamente melhorado à medida que as 
necessidades surgem.  Este plano não é individualizado para cada aluno ou professor, mas é um projeto para 
todas as Escolas Públicas de New Bedford. O plano considera que o acesso à tecnologia varia para os nossos 
alunos.  Entendemos que alguns dos nossos alunos com necessidades diversas requerem métodos instrutivas 
diferenciados, pelo que os nossos colaboradores de educação especial e prestadores de serviços conexos em 
todo o distrito continuam a estender a mão e a apoiar na medida do possível. 
 
Os nossos alunos, professores e muitos funcionários têm estado totalmente envolvidos durante as últimas seis 
semanas.  Os professores estão a oferecer oportunidades de aprendizagem remota aos alunos em várias 
plataformas. Continuaremos a trabalhar e a apoiar-nos mutuamente durante as próximas semanas. Lembre-se, 
definimos a aprendizagem à distância como: 

• Proporcionar oportunidades para os alunos demonstrarem a aprendizagem enquanto não estão no 
ambiente tradicional da sala de aulas recebendo instrução direta de um professor.  

• Envolver alunos com materiais, incluindo pacotes académicos, livros, programas online, aulas de vídeo e 
muito mais.  

A nossa equipa está a usar uma variedade de métodos para manter os alunos envolvidos na aprendizagem.  É 
importante lembrar que, embora estejamos a utilizar instrumentos de aprendizagem à distância e materiais 
instrutivos, não espero que a aprendizagem à distância reproduza o tradicional dia escolar. 

 

A Aprendizagem à Distância das Escolas Públicas de New Bedford centra-se em todos os alunos estejam/sejam:  

• Envolvidos na aprendizagem à distância durante pelo menos 3 horas por dia (quase 1/2 dia do seu dia 
normal de escola) 

• Apoiados para reforçar as competências que já estudaram 

• Proporcionados com a oportunidade de se conectar com educadores, várias vezes por semana  

• Apoiados para reduzir o risco de perda de aprendizagem 

• Ajudados a aceder a várias horas de matéria académica por dia 

• Ajudados a aplicar e aprofundar as suas competências 
A Aprendizagem à Distância das Escolas Públicas de New Bedford engloba:  

• Rotinas diárias estruturadas que incluem tempo a aprender e tempo para descansar 
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• Almoço e recreio à mesma hora todos os dias     

• Espera-se que todos os alunos façam algum trabalho sozinhos combinado com o apoio que receberão 
dos seus professores 

 
Recursos adicionais estão disponíveis no site das Escolas Públicas de New Bedford  New Bedford Public 
Schools. Mais uma vez, esperamos que os alunos passem pelo menos 3 horas por dia envolvidos em 
aprendizagem à distância, todos beneficiamos de ter estrutura e rotina, e isso ajudará os alunos a maximizar as 
suas variadas experiências com base nos seus estilos de aprendizagem individuais. Recomendamos que utilize os 
recursos disponíveis para si; o professor do seu filho ou filha e o site da escola são onde você pode encontrar os 
recursos que mais ajudam. Clique a seguir para ver mais sobre como estruturar o seu dia Click here to see more 
on structuring your day 
 
Classificações: Vamos avaliar o envolvimento dos alunos e selecionar tarefas de aprendizagem. Estamos a 
colaborar e a usar orientação do Departamento de Ensino Primário e Secundário.  Embora estejamos a trabalhar 
para apoiar os estudantes e famílias, garantir que todos os alunos tenham acesso equitativo às oportunidades de 
aprendizagem durante este encerramento é uma prioridade.  Temos em mente a variedade de desafios 
tecnológicos, de saúde, de deficiência e de linguagem que podem estar presentes.  O nosso processo de 
classificação para o resto do ano variará para as escolas primárias e secundárias. 
    

1. Escolas Primárias   

• Os alunos do K-5 completaram os dois primeiros trimestres e essas notas permanecerão.    

• No terceiro trimestre, os alunos receberão uma nota se atingiram ou não atingiram às 
expectativas apropriadas ao seu nível de escolaridade. 

2. Escolas Intermédias e Secundárias 

• Os alunos do 6-8 e 9-12 anos de escolaridade completaram dois trimestres e completaram as 
suas avaliações CCA (Avaliações Comuns Abrangentes). 

• • As Médias de Classificação (GPA) e as notas basear-se-ão nos trimestres 1 e 2. Os trimestres 3 
e 4 basear-se-ão em crédito/sem crédito. 

• Durante este período de encerramento escolar, todos os alunos do ensino intermédio e 
secundário podem melhorar as suas notas nos cursos do primeiro semestre do ano, 
completando satisfatoriamente oportunidades de aprendizagem à distância. 

Por favor veja Newbedfordschools.org para obter mais informações sobre as refeições Grab & Go, o registo de 
estudantes e as oportunidades de Aprendizagem à Distância. Pacotes de Aprendizagem à Distância Remote 

Learning Packets e endereços de e-mail dos professores podem ser acedidos aqui: Teacher Email Addresses 
Endereços de e-mail dos professores 
 
Acesso ao Internet: estamos atualmente a trabalhar com a Comcast para prestar serviços de internet às famílias 
que necessitam. Partilharemos mais informações nos próximos dias. 
 
Atualização das informações de contacto: use este link Update email and phone number here para atualizar as 
suas informações de contacto.  Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência durante este tempo, contacte a 
escola do seu filho(a) ou ligue para a nossa linha de informação (508) 997-4515 para obter assistência.  Mantenha-
se a par das últimas informações para nos ajudar a manter-nos seguros: Information to help us stay safe 
 
Atenciosamente, 
 
  
 
Thomas Anderson 
Superintendente 
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