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8 de maio de 2020 

Caros professores e pais do ensino fundamental, 
 
Estou escrevendo com uma atualização no último dia de aula, procedimentos de final de ano, 

boletins e instruções remotas. 
O último dia de aula será segunda-feira, 15 de junho de 2020. Com cinco semanas restantes de 

instrução remota, peço que continuemos a trabalhar juntos. 
De 1 a 12 de junho de 2020, os professores concluirão os procedimentos de final de ano e 

prepararão os boletins. Os diretores analisarão os boletins e os secretários os prepararão para a 
distribuição. Por favor, entenda que os professores podem não estar disponíveis às vezes para concluir 
esses procedimentos. 

Os boletins elementares serão distribuídos pelas escolas na semana de 15 a 19 de junho de 
2020. Horários e planos específicos serão comunicados pelos diretores da construção. Os chromebooks 
do distrito escolar também serão coletados e os pertences dos alunos restantes serão devolvidos às 
famílias durante esse período. Por favor, entenda que os professores novamente podem não estar 
disponíveis às vezes para ajudar na distribuição do boletim. 

Desde a diretiva do governador de implementar instruções remotas, trabalhamos 
diligentemente para estabelecer nossas práticas e fazer os ajustes necessários. Para nos ajudar nesse 
esforço, pais e responsáveis reservam um momento para preencher este Formulário do Google com 
nove perguntas e fornecer feedback de sua perspectiva / experiência - 
https://forms.gle/Xqb2CgJ9AP4Vdnab8. Também aprecio seu apoio contínuo ao direcionar perguntas e 
/ ou preocupações relacionadas ao desempenho do aluno com o professor de seu filho e com a 
administração da escola, conforme necessário. 

Professores, incentivamos você, se ainda não o fez, a compartilhar seus comentários sobre 
instruções remotas, preenchendo o seguinte Formulário do Google -  
https://forms.gle/upb9UzvvcxBDGnhj8. Peço também que você continue dirigindo perguntas e / ou 
preocupações à administração do prédio e à administração do distrito, conforme necessário. 

Prevendo o próximo ano letivo, estão sendo realizadas discussões para elaborar planos para 
apoiar os alunos a enfrentar os desafios da instrução remota e da perda de aprendizado no verão. 
Enquanto muita coisa seja incerta, temos a sorte de ter professores e administradores de alta qualidade 
que continuarão trabalhando no melhor interesse de nossos alunos. Quando houver mais informações 
disponíveis, os planos para o ano letivo de 2020-21 serão compartilhados com cada um de vocês. 

Agradecemos novamente por apoiar nossos esforços para implementar instruções remotas. 
Enquanto desafiador, junte-se a mim novamente para agradecer aos professores que continuam a 
concluir um trabalho incrível. Obrigado novamente e esteja bem. 
 

Atenciosamente, 

Garth J. McKinney, Ed. 

Assistente Superintendente de Educação Elementar 
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