Portuguese translation:
Queridas famílias da floresta Minot:
Esta é a diretora Joan Seamans. Foi bom ver o sol sair hoje e ter a temperatura um pouco mais quente.
As árvores estão brotando e os pássaros estão cantando. Embora não seja fácil ficar em casa, ajuda sair
e apreciar a natureza. Toda semana, falo com a equipe do Minot várias vezes em reuniões virtuais.
Todos concordamos que sentimos falta de ver nossos alunos e uns aos outros. Muitos professores
tentaram se comunicar com as famílias por telefone, email, DoJo ou através do email dos alunos. Se
algum dos seus números de telefone ou e-mail mudou, envie um e-mail à minha secretária, Miss
Cassells, com informações atualizadas. O email dela é lcassels@wareham.k12.ma.us. Todos os alunos
têm um email da escola; portanto, verifique se o seu filho está verificando. DeFilippo fez um vídeo para
praticamente tudo o que você ou seu filho precisa saber sobre e-mail, acesso e localização de tarefas no
Google Classroom, upload de arquivos e muitos outros. Seu filho pode encontrá-los na sala de aula do
Google. Os professores de Artes Unificadas agora têm suas próprias páginas, para que seu filho precise
ir diretamente à página deles para as tarefas. Seu filho deve fazer logon todos os dias para realizar a
atividade de participação, o trabalho de ELA às segundas e quartas-feiras, trabalhos de matemática às
terças e quintas-feiras, estudos científicos ou sociais às sextas-feiras com a Unified Arts publicados no
início da semana com uma data de vencimento às sextas-feiras. Eu participei de algumas lições da
banda. Continue praticando. Se seu filho estiver freqüentando creches por ser um funcionário essencial,
envie um e-mail ao professor dando permissão para falar com o agente / agência de creches.
Precisamos da sua permissão para se comunicar com eles. Quando voltarmos à escola, organizaremos
todas as reuniões canceladas da equipe de educação especial e todos os testes que precisarem ser
realizados também serão concluídos no nosso retorno.
O governador anunciou hoje como Dia do Herói do Almoço Escolar. Agradecemos a nossa equipe de
cafeteria, que está fazendo o café da manhã e o almoço, e agradecemos aos nossos motoristas e
ajudantes que estão entregando as refeições
Concluindo, queria agradecer por tudo o que você está tentando fazer. Sabemos que não é fácil
trabalhar e monitorar os trabalhos escolares de seu filho. A partir de segunda-feira, todos os alunos
devem ter acesso à Internet. Agradeço os esforços persistentes do Dr. Shaver-Hood em obter pontos de
acesso para famílias que não têm acesso à Internet. Se você ainda não tem acesso à Internet, envie um
e-mail para que possamos providenciar o seu acesso. Espero que tenha um excelente final de semana.
Esta mensagem será publicada em nossa página no Facebook e no site do distrito.
Atenciosamente, Sra. Joan Seaman, Diretora da Minot Forest School

