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O Plano de Aprendizagem Remota do Nordeste da Tech Metro destina-se a apoiar a 
comunidade escolar, incluindo estudantes, famílias, professores e administradores, enquanto 
todos trabalhamos nos desafios de mudar para o aprendizado remoto em resposta ao Covid-19 
situação. Como comunidade escolar, continuamos comprometidos em oferecer oportunidades 
alternativas de aprendizado para nossos alunos, o que acreditamos oferecer estrutura e 
consistência durante esses momentos difíceis. O governador Baker prorrogou a data em que 
todas as escolas de Massachusetts permanecerão fechadas até segunda-feira, 4 de maio de 
2020. 
 
Expectativas 
Nada pode substituir a experiência pessoal, e não devemos esperar que o aprendizado remoto 
possa substituir o dia escolar tradicional. Com nossa escola fechada até pelo menos 4 de maio, 
temos a obrigação de envolver nossos alunos de maneira equitativa e significativa por meio de 
atividades adequadamente estruturadas. Precisamos ser mais sensíveis do que nunca às 
necessidades de nossos alunos e famílias. Reconhecemos que os pais e responsáveis estarão 
encarregados do aprendizado de seus alunos e provavelmente terão menos familiaridade com 
o conteúdo. Para esse fim, compartilhamos os seguintes fatores para que nossa equipe tenha 
em mente ao se engajar nesse novo modelo de educação: 
❖ Os alunos participarão de aprendizado autodirigido em ambientes educacionais 

alternativos com menos estrutura, sem professor e muitas outras coisas acontecendo 
em suas vidas. 

❖ Não se espera que os pais / responsáveis tomem o lugar de nossos professores. 
Espera-se que os pais apenas forneçam o mesmo nível de apoio que forneceriam para 
a lição de casa e nada mais. 

❖ Os pais / responsáveis também podem estar fazendo malabarismos no trabalho ou 
trabalhando em casa, cuidando de crianças pequenas ou familiares ou lidando com 
doenças. 

❖ O tempo de aprendizado será significativamente menor, e podemos esperar que ele 
seja reduzido em pelo menos metade a cada dia e semana. 

❖ As atividades de aprendizagem devem apoiar o reforço e a prática do currículo 
previamente ensinado e também podem incluir atividades de enriquecimento. 
Acreditamos que é importante limitar o tempo de exibição de nossos alunos.  

❖ As atividades devem envolver o nível de aprendizado independente e os alunos devem 
poder trabalhar nessas atividades com o mínimo apoio dos pais / responsáveis. 

 
Tecnologia  
Trabalhamos diligentemente para determinar a necessidade de dispositivos e conexão à 
Internet para nossos alunos. Ontem, terça-feira, 31 de março, começamos a entregar 
chromebooks para os alunos identificados como necessitados. As entregas continuarão até que 



todos os alunos que as solicitaram recebam um dispositivo escolar. Pedimos aos professores 
que lembrem que os alunos podem não ter impressoras em casa. 
 
A tecnologia será usada como um importante meio de comunicação para alunos, pais / 
responsáveis e funcionários. O Nordeste usa o Google como plataforma e, portanto, espera 
que o Google Suite de programas seja o principal meio de comunicação tecnológica na 
comunidade escolar. Embora muitos de nossos professores sejam treinados no Google e em 
seus vários recursos do programa, estamos cientes de que alguns funcionários podem precisar 
de suporte adicional que a Northeast fornecerá.  
 

● Gmail - o sistema de e-mail suportado do Nordeste é o Gmail. Consistente com a 
programação regular do ano letivo, os professores devem se comunicar com colegas, 
alunos e famílias e com a administração por meio de suas contas do Nordeste do Gmail. 
 

● Google Classroom - O Google Classroom, como parte do GSuite for Education, permite 
que alunos e professores se comuniquem e se organizem criando turmas para distribuir 
e enviar trabalhos. 
 

● Zoom - O Zoom é um sistema de teleconferência on-line que foi disponibilizado para uso 
pela equipe do Nordeste. O Nordeste comprou a versão educacional licenciada do 
Zoom, que trata da FERPA (Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família). Os 
professores receberam permissão para usar o Zoom, mas isso não é obrigatório. 

 
Programação A 
partir de terça-feira, 7 de abril de 2020, esperamos que os alunoslogin no Chromebook, iPad 
ou outro dispositivo todos os dias letivosfaçame, dependendo da semana em que estiverem, 
acessem a página X2 Aspen ou Google Classroom para obter classes diferentes. É importante 
ter em mente que seguiremos o calendário escolar estabelecido para as Semanas Black / 
Gold durante o encerramento de nossa escola. Observe que iniciamos o trimestre 3 e a 
semana de 6 de abril é uma semana negra. Durante esse período, seguiremos uma 
programação reduzida todos os dias, e TODOS os professores acadêmicos e profissionais 
estarão disponíveis on-line para todas as perguntas e apoio dos alunos durante os horários 
oficiais das aulas: 
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Uma mudança muito importante é que as turmas relacionadas com o primeiro e ose 
reunirão durante a semana regular da SHOP, não durante a semana acadêmica. Professores 
relacionados informarão os alunos a que horas do horário essas aulas se reunirão. 
 
Participação do aluno A participação 
diária do aluno não será rastreada. No entanto, uma lista principal de alunos será 
compartilhada com a equipe, para que o contato do aluno possa ser documentado. Os 
monitores de presença e a equipe de apoio acompanharão as famílias. A participação na aula 
não é necessária, mas será refletida na conclusão do trabalho. 
 
Aprendizagem do aluno 
Por recomendação do DESE de Massachusetts, o foco da instrução deve ser o reforço das 
habilidades já ensinadas neste ano letivo e a aplicação e o aprofundamento dessas 
habilidades. No ensino médio, professores e alunos podem querer continuar com o novo 
material. O aprendizado remoto abrange uma ampla variedade de oportunidades flexíveis de 
aprendizado e não precisa necessariamente ocorrer em tempo real. As ferramentas 
instrucionais incluem sessões de vídeo em grupo, email, pacotes de trabalho, projetos, leituras, 
plataformas de aprendizado on-line e outros recursos para envolver os alunos (MA DESE, 
2020, pág. 2). 
 
Os alunos são lembrados de que você é um estudante do Nordeste o tempo todo, 
mesmo quando o seu aprendizado se move online. Continue a aderir ao Manual do Aluno 
em relação às políticas acadêmicas e à conduta do aluno. Certifique-se de ter o seu ID da 
escola (brincando) Se você estiver em uma reunião do Zoom, esteja ciente de seu 
comportamento, vestuário e histórico quando estiver na sessão com seus professores e 
colegas de classe. 
 
A partir da semana de 6 de abril, os alunos receberão feedback de apoio e significativo de seus 
professores. De acordo com as novas diretrizes do DESE, os alunos serão classificados com 
base no crédito / não crédito pelo trabalho que estão concluindo. Pedimos aos professores 
que usem esse sistema em todo o trabalho concluído durante o trimestre 3. É assim que os 
alunos receberão crédito em seus cursos e programas de compras até e se voltarmos à escola 
este ano. 
 
Trabalho de ganho de crédito: 
Avançado Submissioncumpre todos os requisitos e não tem erros 
avançado Submission atende mais de metade dos requisitos e tem o mínimo de erros 



Progressing Submission atende metade dos requisitos e tem vários erros 
em desenvolvimento Submission atende alguns requisitos e tem numerosos erros 
de créditoganhou 
Comentários sobre o desempenho 
Usede rubricas 
trabalho de ganho não-crédito: 
Tentativa / nocrédito Submissionnão cumprir quaisquer requisitos ou nãosubmissão 
alunoscujo trabalho não cumpriu exigência será notificado por seus professores que o trabalho 
não ganham crédito. 
As semanas exploratórias da nona série continuarão com tarefas em cada loja em particular. A 
semana de 6 de abril é a semana exploratória 14. No entanto, um plano será desenvolvido 
para finalizar o programa Exploratório no caso de retornarmos à escola e também no caso de 
não retornarmos à escola. 
 
Se um aluno não está entregando tarefas, os professores foram solicitados a fazer o 
primeiro contato com AMBOS o aluno e os pais / responsáveis e, em seguida, 
encaminhar quaisquer casos em que não recebam resposta, ao membro designado da 
equipe do Nordeste para acompanhamento. Para os estudantes que recebem serviços de 
educação especial, o contato deles continuará alcançando eles e, se necessário, seus pais / 
responsáveis. 
 
Educação especial e serviços relacionados 
Os alunos precisam saber que seus professores e paraprofissionais de educação geral e 
educação especial estão trabalhando juntos para garantir que as necessidades de 
aprendizagem dos alunos sejam atendidas e que modificações e acomodações sejam 
fornecidas quando necessário e possível.  
 
A partir do início desta semana, o Departamento de Ed Especial aumentou seus serviços de 
educação especial. As orientações recentes do Departamento de Educação dos EUA 
forneceram aos distritos flexibilidade para determinar como atender às necessidades 
individuais dos alunos com deficiências que talvez precisem ser diferentes neste momento de 
emergência nacional sem precedentes. 
 
Além do suporte e dos serviços oferecidos por nossas aulas de educação geral, a equipe de 
Educação Especial começou a fornecer serviços relacionados. Esses serviços relacionados 
incluem aconselhamento, fala e linguagem, terapia ocupacional e tecnologia assistiva. Os 
provedores de serviços diretos estão coordenando sessões virtuais com os alunos que 
precisam de instrução direta com base em seus IEPs. As sessões virtuais serão conduzidas por 
atividades independentes para reforçar o desenvolvimento de habilidades durante o 
fechamento. 
 
Testes padronizados 



MCAS: Sabemos que muitas pessoas têm muitas perguntas sobre o MCAS, e o MA DESE está 
explorando todas as opções em torno dos requisitos de teste deste ano. O Estado tem uma 
isenção do requisito de avaliação federal, mas Massachusetts também tem um requisito de 
avaliação no nível estadual. O governador Baker entrou com uma legislação que permitiria ao 
Comissário Riley modificar ou renunciar aos requisitos de teste do MCAS deste ano. A 
legislação proposta também permitiria que o Conselho de Educação Fundamental e 
Secundária, mediante recomendação do Comissário, modificasse ou renunciasse à 
determinação de competência necessária para a conclusão do ensino médio. Essas ações 
darão ao Comissário a flexibilidade de tomar as medidas adequadas à medida que mais 
informações estiverem disponíveis. 
  
Mais informações: Verifique a página do coronavírus do DESEpágina e ado Departamento de 
Saúde Pública para obter atualizações contínuas. 
 
AP: Houve muita incerteza em relação ao que acontecerá com os testes de posicionamento 
avançado (AP). O College Board forneceu a seguinte atualização em 23 de março de 2020: 

● As administrações tradicionais de exames presenciais não ocorrerão. Os alunos farão 
um exame on-line de 45 minutos de resposta gratuita em casa. 

● Alguns alunos podem querer fazer o exame mais cedo ou mais tarde, enquanto o 
conteúdo ainda é novo. Outros estudantes podem querer mais tempo para praticar. 
Para cada sujeito de AP, haverá 2 datas de teste diferentes. Até hoje (23/3), o College 
Board ainda não divulgou as datas. 

● Os currículos da AP são desenvolvidos localmente e deferimos as decisões locais sobre 
a melhor forma de ajudar os alunos a concluir os cursos. Para ser justo com todos os 
alunos, alguns dos quais perderam mais tempo instrucional que outros, o exame incluirá 
apenas tópicos e habilidades que a maioria dos professores e alunos da AP já cobriu 
em sala de aula no início de março. 

● O College Board permitirá que qualquer aluno já registrado para um exame seja 
cancelado. 
 

Se você é um professor de Advanced Placement (AP), lembre-se de que o College Board está 
oferecendo cursos de revisão de AP virtuais gratuitos, aulas virtuais gratuitas para alunos de 
AP, além de testes de AP em casa. As informações sobre o que será coberto nos exames da 
AP deste ano estão listadas na AP Central.  

https://mass.us14.list-manage.com/track/click?u=d8f37d1a90dacd97f207f0b4a&id=bfe24c7f2d&e=b39e4b0ef9
https://mass.us14.list-manage.com/track/click?u=d8f37d1a90dacd97f207f0b4a&id=a84d736e96&e=b39e4b0ef9
https://mass.us14.list-manage.com/track/click?u=d8f37d1a90dacd97f207f0b4a&id=a84d736e96&e=b39e4b0ef9
https://mass.us14.list-manage.com/track/click?u=d8f37d1a90dacd97f207f0b4a&id=266f448136&e=b39e4b0ef9
https://mass.us14.list-manage.com/track/click?u=d8f37d1a90dacd97f207f0b4a&id=47ad3d0f58&e=b39e4b0ef9

