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27 de Abril, 2020 
 
Estimadas Famílias dos Alunos da Escola Intermédia, 

Com base na orientação do Departamento de Ensino Primário e Secundário, assim como para 
garantir tratamento justo e equidade a todos os alunos, as Escolas Públicas de New Bedford vão 
fornecer orientação aos alunos do ensino intermédio durante este período de encerramento escolar.  
É a expectativa de que os alunos completem as suas tarefas de aprendizagem à distância. Os alunos 
devem iniciar uma aprendizagem significativa e produtiva durante cerca de metade do dia escolar 
regular, cerca de 3 a 4 horas por dia. Esta aprendizagem será dirigida pelos professores e também 
autodirigida pelos alunos.  Todos os alunos devem seguir as instruções dos seus professores para 
oportunidades de aprendizagem à distância e as instruções para entregar as tarefas completas. 

Os alunos não vão receber um boletim de classificações ao fim do terceiro trimestre, mas vão 
receber um boletim final ao fim do ano letivo. Durante o período de encerramento escolar, os alunos 
receberão uma indicação de "crédito" ou "sem crédito" em cada curso, dependendo se completam ou 
não oportunidades de aprendizagem à distância satisfatórias. Este indicador será refletido no boletim 
de classificações do fim do ano de cada aluno e ajudará a determinar se os alunos são ou não 
recomendados para programas académicos durante o verão. Haverá um processo de recurso para 
qualquer pai/mãe que deseje disputar uma indicação de "sem crédito" num curso. 

O boletim final de cada aluno incluirá também classificações em forma de letra baseadas em 
dois fatores: 1) as notas do 1º semestre do aluno, e 2) o trabalho cumulativo do aluno concluído em 
cada curso durante o período de aprendizagem à distância. A nota final de um aluno em cada curso 
não será inferior às notas do 1º semestre, mas essas notas de meados do ano podem aumentar se os 
alunos corresponderem às expectativas de aprendizagem à distância.  Por exemplo, um aluno que 
obteve 75 no primeiro trimestre e 85 no segundo trimestre teria uma nota de 80, ou um B-. A nota final 
em forma de letra do aluno para o ano não será inferior aos 80, mas poderá ser elevada para uma nota 
de letra mais elevada se a aprendizagem à distância for concluída de forma satisfatória. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Karen Treadup 
Superintendente Deputada 
Escolas Públicas de New Bedford 
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