
 

15 de dezembro de 2020 

Queridas famílias e funcionários, 

 

Parece que poderíamos ter nosso primeiro dia de neve de aprendizado remoto nesta quinta-feira com a 

previsão de 6 a 12 polegadas de neve! Não farei a ligação oficial até quarta-feira, porque na Nova Inglaterra o 

tempo pode mudar rapidamente! 

 

No entanto, gostaria de informá-lo sobre essa possibilidade, para que todos possam começar a se planejar de 

acordo para um dia de aprendizado remoto bem-sucedido em casa - caso um seja chamado. 

 

No caso de falta de energia e não houver serviço de internet em qualquer dia de neve de aprendizado remoto, 

nossos professores enviarão lições em casa que seus filhos podem fazer para garantir que seja um dia de 

aprendizado para todos os alunos. Esperamos que ninguém perca energia e este é o plano de backup que 

qualquer aluno pode recorrer caso haja quedas de energia isoladas durante qualquer dia de neve de 

aprendizagem remota. Nos dias em que houver queda de energia, precisaremos solicitar uma isenção ao 

Departamento de Educação Elementar e Secundária para contar o dia como um dia de aprendizado. As aulas 

que os professores elaboram e o trabalho que os alunos fazem nos dias em que a energia é perdida serão as 

evidências apresentadas ao Comissário de Educação para essa isenção. Nossos planos de ter aulas de reforço 

prontas nos ajudarão com a isenção e esperançosamente nos ajudarão a não ter que compensar outro dia 

letivo no final deste ano letivo. 

 

Enquanto houver energia, os dias de neve de aprendizado remoto serão muito semelhantes aos nossos dias 

regulares de aprendizado remoto. Todos os alunos precisarão ter seus livros do Chrome carregados e fazer 

logon no dia escolar normal. Os professores ensinarão em casa e a frequência será registrada em todas as 

aulas. Esses dias de aprendizagem remota contarão como dias letivos regulares. 

 

Vou mantê-los informados sobre a teleconferência de quinta-feira! 

Atenciosamente, 

Dr. Goguen 




