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19 de abril de 2020 

Caros pais e responsáveis, 

Espero que esta carta o encontre bem e agradeço sua paciência, compreensão e flexibilidade durante as 
instruções remotas. Estou escrevendo para fornecer algumas atualizações em algumas áreas importantes 
durante instruções remotas e participação do aluno. 

 Instrução remota 
o 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, reserve um momento para preencher este Formulário do Google com nove 
perguntas e fornecer repostas de sua perspectiva / experiência - 
https://forms.gle/Xqb2CgJ9AP4Vdnab8 

 Comparecimento 
o A participação do aluno é descrita nas Expectativas para alunos do ensino fundamental (PK-5).  

Este documento está publicado no site do distrito sob COVID-19 e copiado abaixo: 
 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 edifício. 
Os padrões de ausência não determinados pela escola como causados por doença ou 
outro motivo justificável devem ser relatados pelo diretor ao oficial de atendimento do 
distrito / contato com o tribunal. Os estudantes que não participarem e / ou se 
envolverem em instrução remota terão uma ausência injustificada. 

 Desafíos com a frequência, o envolvimento e a participação dos alunos devem ser 
abordados no nível escolar, através da comunicação com o professor de seu filho e / ou 
administração da escola. As escolas podem ser flexíveis na compreensão de uma 
variedade de circunstâncias durante essa situação e no ajuste da frequência dos alunos, 
conforme necessário. 

Agradecemos novamente por apoiar nossos esforços para implementar instruções remotas. Como pai e 
educador, compreendo os desafios de trabalhar em casa e coordenar o aprendizado remoto para crianças. 
Enquanto desafiador, junte-se a mim para agradecer aos professores que fizeram um trabalho incrível. 
Obrigado novamente e esteja bem. 

 

Sinceramente, 

Garth J. McKinney, Ed.D. 

Assistente Superintendente de Educação Elementar 
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