
Folha de perguntas frequentes de aprendizagem à distância/em casa 
Escola Pública de Bridgeport 

A aprendizagem à distância/em casa será o mesmo da primavera? 
Não, vai parecer absolutamente diferente. Os professores serão "transmitidos ao vivo" de suas salas de aula diariamente e será 
responsabilidade dos alunos fazer o login em equipes por um horário específico (os professores comunicarão tempo aos alunos e 
familiares) e, em seguida, permanecerão durante todas as suas aulas. Isso permitirá aos alunos a oportunidade de uma educação de alta 
qualidade e colaborar com professores e colegas usando as ferramentas digitais em Equipes. Se os alunos não fizerem login e 
participarem, eles serão marcados como ausentes. Vamos precisar resolver os problemas; pedimos sua paciência e flexibilidade. 
A escola fornecerá computadores? 
Sim, a escola fornecerá dispositivos de computadores. As informações de distribuição dos dispositivos virão diretamente da sua escola. 
Se o professor distribuir uma tarefa em sala de aula, como os alunos em casa receberão? 
Todas as tarefas serão em EQUIPEs/TEAMS para que os alunos possam completar as mesmas tarefas presencial ou em casa. 
Os alunos em casa terão mais tempo para completar tarefas? 
Não, os alunos em casa terão a mesma norma  que os alunos presenciais. A única modificação e acomodações serão para estudantes que 
tenham um plano IEP ou 504. 
Como os serviços de educação especial se parecerão para alunos que aprendem em casa? 
Os alunos que têm um Plano IEP ou 504 receberão virtualmente seus serviços de IEP  
Os alunos que aprendem em casa terão acesso a livros didáticos que são usados em sala de aula? 
Sim, na maioria dos casos, os materiais necessários serão permitidos para serem usados em casa. No entanto, muitos recursos estarão 
disponíveis on-line também. 
Cópias de tarefas podem ser deixadas na escola? 
Sim, você pode absolutamente deixar as tarefas se necessário, no entanto, não haverá pacotes como havia na Primavera. A expectativa é 
que todo o trabalho seja feito online. 
Espera-se que os alunos sejam filmados durante as aulas? 
Sim, as câmeras devem estar ligadas. Isso é importante para a colaboração entre seus pares na escola.  
Vou poder acessar a internet se não tiver conectividade com internet na minha casa? 
Embora a Escola Pública Bridgeport não forneça internet, aqui estão alguns recursos valiosos:  
  

•         Hotspots da Comunidade: Entre outras garantias, os provedores de serviços de Internet que assinaram o Compromisso De Março 
de 2020 Keep Americans Connected concordam em abrir suas redes sem fio ao público até 13 de maio de 2020. 

•         O estudante de serviço de modo a cabo ideal está disponível por 12 meses. 
•         Kajeet Mobile LTE 5G Hotspots por 12 meses. 
•         Lista do Provedor de Internet - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vR6jH5HGGewiueowxS6rwdqMevxkuwXQCvpCZSm5PZPU4w39gn7LU6sZP8WX-hmEIs-BiUiJFYw6gMi/pub 
Como será o horário dos alunos que aprendem em casa? Os alunos receberão pausas durante o dia? 
Os alunos que aprendem em casa seguirão o mesmo horário que seus colegas na escola. Portanto, os alunos não terão que estar 
presentes durante o intervalo, almoço, banheiro e quebra de máscaras. Os professores comunicarão aos alunos quando essas pausas 
ocorrerão e a duração deles.  
Como posso ajudar na aprendizagem em casa para ser bem sucedido? 
Algumas dicas para ajudar seu aluno em casa: 

·         Estabeleça uma rotina semelhante a um dia de aula e forneça um espaço adequado para a aprendizagem.  
·         Dê ao seu filho café da manhã, esteja vestido com roupas apropriadas para a escola e esteja pronto para aprender a tempo. 

Essa consistência será útil para os alunos.  
·         Estabeleça limites no uso da tecnologia para jogos, mídias sociais, etc.  
·         Incentive seu filho a participar de atividades físicas diariamente.  
·         Encoraje seu filho a ler todos os dias.  
·         Revise o trabalho atribuído, discuta expectativas com seu filho e comunique-se com o professor do seu filho.  
·         Esteja ciente das necessidades sociais e emocionais do seu filho e entre em contato com a orientação da escola/escola com 

quaisquer dúvidas ou preocupações.  
·         Manter uma conversa com sue filho/a sobre a importância da aprendizagem e da educação.  

Meu aluno pode participar na atividades extracurriculares escolares?  
Infelizmente, não, os alunos que aprendem em casa não podem participar em nenhuma atividade presencial antes ou depois da escola. 
Como posso mudar meu aluno do aprendizagem à distância/em casa para pessoalmente se eu escolher?  
Você pode ligar para a escola para solicitar a mudança, no entanto, você precisará dar à escola 5 dias letivos para preparar um espaço 
para seu filho. 

  
O primeiro dia de aulas remotas é 8 de setembrode2020. 

Por favor, revise as expectativas e diretrizes de aprendizagem remota do distrito anexado 
https://www.bridgeportedu.net/Page/15719  

https://www.bridgeportedu.net/Page/15719

