6 de abril de 2020
Prezadas famílias da Excel:
Como sabem, todas as escolas da Excel estarão fechadas até o dia 1º de maio de 2020. Durante este fechamento,
a Excel está oferecendo aprendizado eletrônico a todos os estudantes, incluindo aqueles nos Programas de
Educação Individualizada (PEIs) e planos 504. Com o aprendizado eletrônico, o objetivo da Excel é de garantir que
os estudantes continuem concentrando-se nos padrões e conteúdo prioritário, que irão prepará-los para o sucesso
nas avaliações MCAS e AP no próximo nível escolar. Na medida do possível, os professores apresentarão material
novo aos estudantes, que estariam aprendendo se a escola estivesse aberta como de costume. Os estudantes
poderão participar diariamente com materiais chave e terão também oportunidades de prática interativa (telefone,
texto ou vídeo), para manter sua conexão comunitária com a Excel.
Para os estudantes nos PEIs e planos 504, os professores estão trabalhando em estreita colaboração com
especialistas em aprendizado, em um esforço para proporcionar aos estudantes as adaptações e apoios indicados
em seus respectivos PEIs e planos 504, e para que tenham acesso e participem do aprendizado eletrônico. Isto
acontecerá por meio do trabalho acadêmico publicado na aula do Google, do apoio dos professores e de outros
membros da equipe por telefone ou videoconferência, e dos serviços diretos dos fornecedores relacionados do seu
filho, fornecidos virtualmente. Os professores estarão disponíveis durante nosso fechamento e você receberá uma
atualização sobre quando os serviços serão prestados, além dos registros necessários do especialista em
aprendizado do seu filho.
A Excel fará reuniões de Plano 504, PEIs e avaliação de modo virtual durante nosso fechamento, porém, todas as
provas de avaliação (e reuniões associadas) estarão necessariamente suspensas até que a escola seja reaberta.
Se seu filho tiver uma reunião ou avaliação em breve, você será contatado pelo especialista de aprendizado do seu
filho.
Se você tiver perguntas sobre estas informações entre em contato com Reitor de Apoio Estudantil, ou diretamente
comigo. Espero vê-los pessoalmente de novo em breve, durante nossa próxima reunião do Conselho Assessor de
Pais de Educação Especial, preliminarmente agendada para o dia 26 de maio.
Atenciosamente,

Sarah Kantrowitz
Diretora de Apoio Estudantil
skantrowitz@excelacademy.org

