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Caros Pais e Tutores:  
 
O ano escolar em curso é diferente de qualquer outro. Para os vossos filhos, o ensino e a aprendizagem estão 
repletos de novos e diferentes desafios. Os alunos estão completamente dependentes da tecnologia e de um 
sistema de gestão da aprendizagem para participarem na sua educação. Estão afastados dos seus professores 
e amigos e foi-lhes imposta uma nova realidade educativa. O objetivo desta carta é explicar as circunstâncias 
que estão a ser consideradas à medida que os professores avaliam e classificam os alunos na aprendizagem à 
distância.    
 
Os professores abordarão esta tarefa tendo em conta a grandeza das dificuldades que os alunos enfrentam e 
avaliarão com seriedade e flexibilidade. Para além das avaliações e tarefas, outros critérios importantes da 
classificação dos alunos serão considerados e incluem a assiduidade, participação, esforço e envolvimento. É 
também importante notar que nem toda a informação sobre a classificação encontra-se localizada e mantida 
dentro do Schoology.  Os professores de todo o distrito querem enfatizar que existem limitações aos seus 
dados de avaliação atuais em termos de precisão, quantidade e fiabilidade geral. A nossa comunidade de 
aprendizagem começou o ano letivo numa situação ténue, onde nem tudo estava  preparado, incluindo 
dispositivos, tecnologia e recursos. Estamos todos bem conscientes de que a nossa situação atual é diferente e 
devemos responder em conformidade. O compromisso dos professores é dar a melhor indicação de onde 
o vosso filho se encontra academicamente neste primeiro trimestre.   
   
Os professores querem expressar a sua gratidão e apreço sincero aos pais e famílias pelo vosso apoio e 
compreensão. Sentimos falta de ensinar presencialmente os nossos alunos, mas continuamos empenhados 
em apoiar a aprendizagem dos nossos alunos à distância e em continuar a desenvolver relações calorosas e 
afetuosas nas nossas salas de aula.  
 


