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Estimados Alunos e Famílias da Escola Secundária de New Bedford,
Espero que esta carta os encontre seguros e saudáveis. A nossa equipa da Escola Secundária de New Bedford
tem estado a trabalhar arduamente para garantir que todos os alunos têm várias oportunidades para
continuarem a aprender durante estes tempos sem precedentes. Além disso, revimos de perto as diretrizes
do Estado e temos trabalhado para desenvolver um sistema de crédito para os estudantes pelo trabalho que
estão a concluir de forma que garanta a equidade e um sistema justo para todos os alunos. Com base na
orientação do Departamento de Ensino Primário e Secundário, a Escola Secundária de New Bedford fornecerá
notas aos alunos durante este período de aprendizagem à distância da seguinte forma:
PARA CURSOS DE ANO COMPLETO: A nota de fim de ano do aluno será uma nota em forma de letra. A nota
em forma de letra será baseada na nota em forma de letra do 1º semestre, e no trabalho cumulativo que o
aluno completou no início do terceiro trimestre e no tempo de aprendizagem à distância. A nota final anual
de um aluno não será inferior à nota do 1º Semestre, mas poderá aumentar a partir dessa nota com base no
trabalho que o aluno completou durante o tempo de aprendizagem à distância. Por exemplo:
•

Um aluno obteve 75 no primeiro trimestre e 85 no segundo trimestre. Por isso a sua
média geral do Primeiro Semestre é 80 (B-). A nota final em forma de letra do aluno para
o ano não será inferior ao B-, mas poderá ser elevada para uma nota de letra mais
elevada dependendo no trabalho que completou durante a aprendizagem à distância.

PARA OS CURSOS DO 2° SEMESTRE: A nota de fim de ano do aluno será "Crédito/Sem Crédito" (C/NC). Esta
determinação basear-se-á no trabalho cumulativo que o aluno concluiu no início do terceiro trimestre e no
tempo de aprendizagem à distância. Os alunos vão obter meio (.5) crédito nos cursos do 2° semestre se
receberem "crédito" ao fim do semestre.
Os alunos receberão um boletim de classificação final ao fim do ano letivo. O aluno receberá um indicador de
crédito/sem crédito com base num sistema de classificação de aprovado/reprovado no 3º e 4º trimestres.
Este indicador permanecerá no boletim de classificação do aluno. Se um aluno não conseguir completar o
trabalho durante o período de aprendizagem à distância, os pais/encarregados terão a oportunidade de
disputar a nota e fornecer documentação durante o próximo ano letivo, quanto às circunstâncias que
impediram o seu filho ou filha de completar o trabalho atribuído.
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É a expectativa de que os alunos completem todas as oportunidades de aprendizagem à distância
proporcionadas pelos seus professores. Os alunos que estão em cursos avançados, que não completem o
trabalho de aprendizagem à distância, perderão essa designação (honras e colocação avançada) no seu
boletim de classificação final, a não ser que o pai/mãe/encarregado possa fornecer provas ao diretor escolar
sobre a razão do aluno não ter conseguido completar o trabalho.
A Média de Classificação (GPA) de um aluno será calculada com base nas notas do 1º semestre que foram
concluídas antes do encerramento da escola.
Os alunos matriculados numa turma de matrículas duplas durante o período de aprendizagem à distância
receberão uma nota da universidade que será incluída nas suas transcrições finais.
Os alunos matriculados nos Cursos de Colocação Avançada receberão uma nota de aprovado/reprovado no
3º trimestre com a expectativa de que os alunos participem nos exames de Colocação Avançada, conforme
programado. Fomos informados de que as universidades de dois anos e universidades de quatro anos
continuarão a aceitar o crédito com uma pontuação de 3 ou superior no exame.
Desejamos que se lembrem que, as expectativas do Departamento de Ensino Primário e Secundário para o
trabalho dos alunos durante a aprendizagem à distância são: "que os distritos apoiam os alunos para
participarem numa aprendizagem significativa e produtiva durante cerca de metade do dia escolar regular.
Esperamos que esta aprendizagem ocorra através de uma combinação de aprendizagem dirigida pelos
professores e aprendizagem auto dirigida pelos alunos."
Os alunos estão a completar o trabalho que lhes foi atribuído pelo seu professor através de uma plataforma
online ou por meio de solicitarem pacotes de trabalho que são publicados no site da Escola Secundária de
New Bedford. Os pacotes são fornecidos aos estudantes que não tenham acesso à internet e/ou a um
dispositivo para completar o trabalho online. Os alunos terão prazos para que a obra seja entregue aos
professores e devem aderir a esses prazos. Se tiver dúvidas ou preocupações, contacte o professor ou
conselheiro do seu filho ou filha. Por favor, note que todos os endereços de e-mail se encontram na página
web das Escolas Públicas de New Bedford."
A nossa equipa de administradores, professores e funcionários continuará a priorizar as oportunidades de
aprendizagem online e queremos garantir uma experiência o mais positiva possível. Por favor, não hesite em
contactar-nos durante este tempo.
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