Queridas famílias da floresta Minot, semana de 13 de abril de 2020
Esta é a diretora Joan Seamans, com uma atualização semanal. Esta mensagem será publicada
na página do Facebook da escola e na página do site da Minot Forest. Continuamos com nosso
ensino a distância on-line durante todo o mês de abril até pelo menos 4 de maio. O Comitê
Escolar votou pelo cancelamento das férias de abril e os alunos continuarão trabalhando por
quatro desses dias. Segunda-feira, 20 de abril é feriado, por isso não haverá aulas on-line ou
trabalho nesse dia. Os alunos verão tarefas dos professores de terça-feira, 21 de abril a sextafeira, 24 de abril. Ainda não sabemos se as escolas serão reabertas, mas assim que receberem
as instruções, enviarei essas informações para você. Algumas escolas alteraram sua
programação de segunda a quinta-feira, com sexta-feira como dia para os alunos concluírem
qualquer trabalho designado. Os funcionários da Minot não queriam ter outra mudança para
nossos alunos e famílias, portanto nossa programação continuará como está. Achamos que a
programação escalonada funciona para nossos alunos, em vez de ter várias lições de conteúdo
em um dia. Como nossa equipe de Artes Unificadas trabalha em duas escolas, elas terão uma
página separada do Google Classroom. Eles convidarão os alunos a ingressar em sua página em
breve. As aulas de Artes Unificadas serão publicadas durante a parte anterior da semana.
Espera-se que seu filho fique on-line, se você tiver acesso à Internet, todos os dias para realizar
a tarefa de freqüência diária e o trabalho de classe que o professor tiver designado. Estamos
vendo que vários estão fazendo a aula presencial, mas não estão concluindo todo o trabalho da
escola. Para ser claro, isso não é opcional. Os alunos devem concluir tudo. Sabemos que alguns
de vocês têm restrições de tempo que limitam o tempo que seu filho pode acessar a Internet.
Nesses casos, solicitamos que os alunos concluam seus trabalhos até o final da semana. Ajudenos com os cuidados do Chromebook, não tendo comida ou bebida por perto quando os alunos
estiverem trabalhando nos Chromebooks. Se você estiver trabalhando off-line, envie por e-mail
as fotos do professor de seu filho com o que ele concluiu, para que seu trabalho possa ser
marcado como concluído. A Dra. Shaver-Hood está tentando garantir pontos de acesso, que ela
mencionou na reunião do comitê da escola, que pode ser emprestada para que todos os alunos
possam ter acesso a instruções on-line. Também precisamos que os alunos verifiquem a conta
de e-mail atribuída a Wareham todos os dias. Existe um vídeo que a Sra. DeFilippo criou e
postou se precisar de ajuda. Professores e equipe de suporte estão entrando em contato com
os alunos por e-mail.
Informe-nos se precisar de algo. Sabemos que este é um momento difícil e agradecemos tudo o
que você gerencia em casa. Lembre-se de que o café da manhã e o almoço ainda estão
disponíveis gratuitamente todos os dias em vários locais da cidade, incluindo o ensino médio.
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