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*A apresentação começará em alguns momentos.



 

Atendimento 

Nossa política de atendimento e procedimentos permanecem os mesmos para o 

Ano letivo 2020-2021. 

o Se seu filho vai estar ausente do aprendizado remoto, por favor, ligue para a linha de ausentes. 

Diga o nome do aluno, sala de aula e motivo de ausência. 

O atendimento será feito todas as manhãs na sala de aula. 

O atendimento será feito em cada aula. 

Notificaremos as famílias se um aluno não estiver presente durante o aprendizado 

remoto.



 

 

 -------------- Horários 

A colocação dos alunos será anunciada ainda esta semana. Os horários dos alunos 

serão compartilhados no primeiro dia de aula. 

Esses horários e colocações de alunos permanecerão os mesmos para modelos 

Remoto, Híbrido e Retorno Completo à escola. 

De acordo com as diretrizes do Departamento de Ensino Fundamental e Médio, os 

alunos terão um dia inteiro de instrução durante nosso modelo de aprendizagem 

remota. 

o Todos os alunos devem fazer login na reunião do Homeroom Zoom até 8:25 para que os professores 

possam fazer 

atendimento diário. 

o Período 1 para todos os alunos começa às 8h35. 



o ICE Block para todos os alunos é às 2:15 e será sua última aula designada do dia.



  

Currículo & Instrução 

A instrução ao vivo para todos os alunos começa em 16/09. 

o Aulas pré-gravadas podem ser usadas se um professor estiver doente ou houver outras 

circunstâncias atenuantes. 

Zoom Premium é nossa principal plataforma de instrução. 

O Google Classroom é o nosso Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS). 

Seguiremos nosso currículo normal (conteúdo & habilidades) e guias de ritmo como 

se este fosse um ano escolar típico. 

Ipass/Iparent continuará sendo nossa saída de classificação primária.



 

 

Acesso à Tecnologia 

O formulário de solicitação foi enviado às famílias que precisarão de um dispositivo. 

Se algum Chromebook precisar ser reparado, forneceremos um formulário para os 

pais preencherem. 

A distribuição do Chromebook provavelmente ocorrerá na semana de 7/9. 

Os alunos receberão um código do Google Classroom para sua sala de aula ou 

equipe antes do 16 de setembro. 

Se uma família precisar de assistência com acesso à internet em casa, ela pode 

entrar em contato diretamente com a Comcast: 

o https://internetessentials.com/apply

https://internetessentials.com/apply


 
 

Engajamento estudantil & Diário 

Expectativas 

Presença nas reuniões do Zoom 

Complete o ativador e o bilhete de saída 

Tentando todo o trabalho atribuído e tarefas independentes ao melhor 

de suas habilidades 

Comportando-se com respeito e responsabilidade nas reuniões do Zoom e 

sessões de fuga 

Participando ativamente fazendo perguntas e/ou compartilhando ideias 

diretamente ou através da caixa de bate-papo 

Trabalhando ativamente em atribuições e tarefas durante o período de aula



 
 

 ---------------- Classificação 

Durante o aprendizado remoto (e possível híbrido) o trabalho de aula e a 

participação valem 40% da nota total, enquanto avaliações e projetos maiores 

valerão 60% da nota total 

Participação & Trabalho de Classe (40%) 

o Completando os deslizamentos de ativação e saída 

o Fazendo perguntas e compartilhando ideias 

o Completar atribuições em sala de aula 

Avaliações (60%) 

o Quizzes & testes 

o Exames unitários 

o Ensaios 

o Projetos



 
 

504/IEP Serviços & Acomodações 

 

 

- • Os serviços continuarão a ser prestados de acordo com 

e o cronograma que o distrito determinou (ou seja. 
 

remota oi híbrido). 
_ • Quaisquer perguntas específicas sobre serviços, por favor 

Contato: 
• o IEP - Sr. DeGregorio - mdegregorio@winthrop.k12.ma.us 

• o 504 - Sra. O'Neill - toneill@winthrop.k12.ma.us 

mailto:mdegregorio@winthrop.k12.ma.us
mailto:toneill@winthrop.k12.ma.us


 
 

Comunicação 

O principal modo de comunicação parental da WMS é o e-mail. 

o E-mail semanal de domingo para os pais que dão uma visão geral da semana. 

o WMS tem uma expectativa de 24-48 horas e responderá a todos os e-mails dentro de 24-

48 horas. 

Facebook & Twitter 

Site do Distrito & Escola 

Se você receber uma ligação da WMS durante o dia, por favor, verifique a 

mensagem de voz antes de ligar para o escritório principal.



 

 

iParent & iStudent 

Espera-se que os pais tenham contas do iParent para que possam ter 

acesso às notas de seus filhos. 

Instruções sobre como criar uma conta iParent podem ser 

encontradas no site da nossa escola. Por favor, note que você não 

pode receber um e-mail de confirmação. 

O iParent não está aberto no momento enquanto as colocações estão 

sendo finalizadas. 

Estaremos usando o iStudent este ano, que permitirá que os alunos 

monitorem suas notas durante o ano letivo.



 

 

Sessões extras de ajuda 

Vamos procurar criar tempos para que os alunos obtenham ajuda extra 

antes da escola, como fazemos com o aprendizado presencial. Haverá 

mais detalhes por vir. 

Também usaremos o bloco ICE para agendar o check-i estudantil 

Por favor, entenda, isso levará tempo para se desenvolver.



 

Café da manhã e almoço 

As Escolas Públicas de Winthrop criarão um cronograma para que 

as famílias acessem almoços "pegue e vá". 

 

Fique ligado para mais informações!



 

Material escolar 

Para o aprendizado remoto é recomendado que os alunos tenham 

material escolar básico, além do Chromebook: 

o Canetas, lápis, papel forrado 

Uma lista de suprimentos é publicada em nosso site da WMS em 

"informações de verão" para aprendizado presencial. 

Se você tiver alguma dúvida sobre material escolar ou acesso a material 

escolar, entre em contato com nossa conselheira, Srta. Taryn O'Neill 

toneill@winthrop.k12.ma.us

mailto:toneill@winthrop.k12.ma.us


 

 

Formação de Equipe 

A Winthrop Middle School usará muitas estratégias para criar um 

forte senso de comunidade. 

Os alunos participarão de diversas atividades nos três primeiros dias 

de aula como parte de uma orientação escolar. 

Também procuraremos usar o bloco ICE para engajar ainda mais 

nossos alunos e criar experiências positivas de aprendizagem.



 

 

Engajamento Emocional Social 

• Acesso a conselheiros de ajuste, orientador e outros funcionários. 

• Criamos um formulário no Google para os alunos preencherem quem 

pode precisar de suporte adicional. 

• Distrito estará fornecendo recursos para as famílias em 

nosso site distrital.



 

 

Informações sobre enfermeiras escolares 

Imunizações necessárias em todos os modelos de 
aprendizagem 

Orientações previamente divulgadas enfatizaram a 

importância de manter os requisitos de imunização escolar e 

obter a vacina contra a gripe à medida que os alunos 

retornam à escola presencial. Isso é igualmente importante 

para os alunos que estão matriculados em modelos de 

escolaridade remota ou híbrida. Os requisitos de imunização 

devem ser atendidos em todos os modelos de aprendizagem.



 

 

Nós conseguimos isso! 

Mantenha-se positivo diante da incerteza. 

Apoie seu filho e seus professores. 

Vamos fazer o nosso melhor (escola e casa) para envolver nossos filhos e 

alunos... Esforço de equipe! 

Lembre-se, pandemia ou não, podemos fazer a educação divertida. 

Fiquem seguros, usem máscara, lavem as mãos com frequência e 

socializem a responsabilidade de dar aos nossos alunos a melhor chance 

de voltar à escola. 



Winthrop é um lugar especial!



 

Próximos passos 

• Colocações estudantis 

• Distribuição de Chromebook 

• Revisão do manual 

• Orientação do 6º Ano 

• E-mail do estudante 

• Programação de 16 de setembro a 18 de setembro 

 

Se tiver alguma dúvida, envie um e-mail para o Sr. Curley 

bcurley@winthrop.k12.ma.us. 


