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EXPECTATIVAS PARA ESTUDANTES ELEMENTARES (PK-5) 

O dia de aprendizado remoto da escola primária será das 8h15 às 12h. Os professores estarão off-line à tarde 

para comunicação, planejamento, preparação e / ou para assumir outras responsabilidades. 

Aprendizagem remota significa que os alunos não recebem instruções da mesma maneira como se estivessem 

no prédio da escola diariamente. Atividades de aprendizagem e comunicações são entregues eletronicamente. 

Classes K-2: Os pais receberão uma comunicação semanal dos professores de seus filhos com uma explicação 

das atividades de aprendizado daquela semana. Os professores se comunicarão com as famílias / alunos e 

fornecerão feedback sobre o progresso dos alunos, que estarão disponíveis para uma "hora de expediente" 

uma vez por dia, que será comunicada por e-mail / Google Classroom. 

Classes 3-5: Os pais receberão uma comunicação semanal dos professores de seus filhos com uma explicação 

das atividades de aprendizado daquela semana. Os professores se comunicarão com as famílias / alunos e 

fornecerão feedback sobre o progresso dos alunos. As atividades de aprendizado serão realizadas no Google 

Classroom, e os alunos deverão enviá-las pelo Google Classroom. Os professores estarão disponíveis por uma 

"hora de expediente" uma vez por dia, que será comunicada por e-mail / Google Classroom. 

Notas para os pais 

• Todos os alunos devem manter algum tipo de horário de rotina. Faça com que eles acordem em um 

horário razoável da manhã, participem do aprendizado, permitam tempo de brincar e um horário 

programado para o almoço. Trabalhe com seu filho para manter o cronograma. Se você não receber 

comunicação constante dos professores, entre em contato com a administração do prédio. 

• Conforme descrito no Manual do Aluno Elementar, os pais devem entrar em contato com a escola 

sobre as ausências dos alunos. Se os pais não puderem entrar em contato com a escola, eles devem 

entrar em contato com o professor / administrador do prédio. Os padrões de ausência não 

determinados pela escola como causados por doença ou outro motivo justificável devem ser relatados 

pelo diretor ao oficial de presença distrital / funcionário do tribunal. Os estudantes que não 

participarem e / ou se envolverem em instrução remota receberão uma ausência não justificada. 
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