MCPS Desenvolve Grade de Métricas de Saúde para Retorno ao Ensino Presencial;
Planos de Reabertura Serão Apresentados ao Conselho de Educação em 6 e 10 de
Novembro
MCPS desenvolveu uma grade de métricas de saúde para um retorno gradual ao ensino
presencial. A grade está alinhada com as diretrizes do CDC e foi desenvolvida em consulta
com funcionários de saúde do condado de Montgomery.
Em julho, funcionários e famílias de MCPS foram informados que o distrito operaria em um
modelo exclusivamente virtual durante o primeiro semestre e que a decisão seria reavaliada em
novembro. A equipe de MCPS retornará ao Conselho de Educação nos dias 6 e 10 de
novembro para discutir e recomendar um plano de reabertura para o segundo semestre e
qualquer possível reabertura antes disso que esteja alinhada com as métricas de saúde. Os
planos propostos também serão compartilhados com os pais, alunos e funcionários.
MCPS tem o compromisso de garantir que todos os alunos recebam uma educação de alta
qualidade no modelo virtual. O distrito reconhece que há lacunas na instrução e está tomando
uma série de medidas para lidar com o desempenho dos alunos, incluindo: fornecer aos
funcionários oportunidades adicionais de desenvolvimento profissional; modificar o currículo
para atender às necessidades dos alunos; e fornecer programas de apoio de tutoria antes e
depois da escola. Para saber mais sobre estes esforços, assista à reunião do dia 27 de outubro
do Conselho de Educação.
MCPS continuará a planejar e colaborar, de forma cuidadosa, com o Conselho de Educação,
funcionários e comunidade em nossos esforços para a reabertura, mantendo a segurança em
primeiro lugar.
Mudanças no Horário do Ensino Fundamental I a partir de 11 de Novembro
Durante a reunião do Conselho de Educação no Dia 27 de Outubro, funcionários de MCPS
apresentaram uma proposta de mudanças ao horário do ensino fundamental I (elementary
school). Essas mudanças, que afetam a programação das manhãs das quartas-feiras apenas
para alunos do ensino fundamental I, entrarão em vigor a partir de 11 de novembro (início do
segundo bimestre). As mudanças foram feitas em resposta ao feedback que o distrito recebeu
de funcionários e famílias sobre o tempo em frente à tela, os blocos de instrução e o
planejamento do professor. O objetivo desta revisão do horário é reduzir o tempo em frente à
tela, fornecer tempo para que os alunos recebam educação especial ou serviços relacionados,
trabalhem sozinhos ou em pequenos grupos e concluam as atividades.
As mudanças estão resumidas abaixo:
●
●
●

As revisões do cronograma do ensino fundamental I afetam, apenas, a manhã das
quartas-feiras, no bloco instrucional entre 9h - 11h30. As tardes das quartas-feiras não
sofrerão alteração alguma.
Todos os alunos continuarão a fazer login todas nas quartas-feiras às 9h e se
encontrarão com o professor para uma reunião de 30 minutos.
Haverá dois blocos de aprendizagem nas manhãs das quartas-feiras. Bloco 1 segue
imediatamente após a reunião de classe e vai das 9h30 às 10h15. Durante esse
período, os alunos trabalharão de forma independente, com seu professor, ou
receberão apoio ou serviços.

●
●
●
●

●

Às 10h15, todos os alunos se conectarão novamente com toda a turma e com o
professor para o encerramento e para obter esclarecimentos sobre o que farão durante
o bloco 2.
O bloco 2 é das 10h30 às 11h30. Durante o segundo bloco, os alunos farão trabalhos
que serão autoguiados ou que terão o apoio de professores assistentes e prestadores
de serviços relacionados.
O intervalo do almoço e bem-estar continua sendo das 11h30 às 13h.
Os blocos das manhãs de quarta-feira não serão mais centrados na instrução em
Leitura e Escrita de Benchmark e Matemática de Eureka. Eles incluirão oportunidades
para os alunos se envolverem em suporte, revisão e enriquecimento do conteúdo
estudado.
Os horários da segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira e das tardes de
quarta-feira não sofrerão nenhum tipo de alteração.

As escolas se comunicarão com as famílias sobre as atividades de aprendizagem que os
alunos devem realizar durante cada bloco. Por favor, aguarde um e-mail da escola do seu filho
na semana de 9 de novembro com detalhes sobre que esperar a partir de quarta-feira, 11 de
novembro.

Reunião Virtual de ESOL da Câmara Municipal Agendada para 4 de Novembro
O Comitê de Populações Especiais do Conselho de Educação está realizando um fórum virtual
para membros da comunidade de Inglês para Falantes de Outras Línguas (sigla em inglês,
ESOL). O objetivo do fórum é compartilhar informações críticas e suporte para alunos de
ESOL. O fórum está marcado para quarta-feira, 4 de novembro, das 16h às 18h. O Comitê
deseja ouvi-lo, logo envie perguntas com antecedência no seguinte endereço:
http://www.MCPSSubmitQuestion.org. O prazo final para o envio de perguntas é segunda-feira,
3 de novembro, às 17h. O programa pode ser visto em inglês e espanhol na MCPS-TV,
Condado TV, no site de MCPS e no YouTube em www.youtube.com/mcpstv e

www.youtube.com/mcpstvespanol .
O Conselho de Educação Realizará Audiências Públicas em Novembro sobre o Programa
de Melhoria de Capital e Estudo de Limites Escolares
O Conselho de Educação do Condado de Montgomery realizará várias audiências públicas
sobre o Orçamento de Capital do Ano Fiscal (sigla em inglês, FY) de 2022; sobre Emendas ao
Programa de Melhorias de Capital (sigla em inglês, CIP) dos anos fiscais de 2021-2026; e
sobre o Estudo de Limites Escolares de Somerset e Westbrook em novembro. Todas as
audiências públicas serão realizadas virtualmente. Testemunhos serão aceitos em formatos de
vídeo/áudio, escritos ou pré-gravados.
O Superintendente de Montgomery County Public Schools Jack R. Smith divulgou sua
recomendação de orçamento de capital para o ano fiscal de 2022, emendas ao CIP dos anos
fiscais de 2021-2026 e do estudo de limites escolares de Somerset e Westbrook em 26 de
outubro de 2020.
As audiências públicas serão realizadas de acordo com o seguinte cronograma:

Data da Audiência

Tópicos de Testemunhos

2 de novembro de 2020,
18h.

Testemunho Geral sobre o CIP e
Testemunho Relacionado ao Estudo de
Limites de Somerset e Westbrook

5 de novembro de 2020,
18h.

Testemunho Geral sobre o CIP

Indivíduos que desejam contribuir podem se inscrever online. Mais informações podem ser
encontradas aqui: https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/participation.aspx
O Conselho de Educação realizou sua primeira sessão de trabalho sobre o CIP na segundafeira, 26 de outubro. A segunda sessão de trabalho será realizada às 10h00 na quinta-feira, 29
de outubro. A adoção do CIP proposto está provisoriamente agendada para as 17h30 na
quinta-feira, 19 de novembro.
Série de Palestras do “Let’s Talk Careers” Aberta a Alunos do Ensino Secundário
Para os Alunos do sexto ao décimo-segundo ano, MCPS está lançando Let’s Talk Careers,
uma série mensal de palestras ao vivo destacando ex-alunos de MCPS de uma variedade de
áreas, como saúde, empreendedorismo e engenharia, que compartilharão suas jornadas
profissionais. A primeira será na quarta-feira, 18 de novembro, das 10 às 11h30, e contará com
os co-fundadores do CAVA, Ted Xenohristos, Ike Grigoropoulos e Dimitri Moshovitis.
Os alunos podem enviar perguntas antes da sessão aqui e ao vivo pelo chat do YouTube.
Você pode assistir aqui ou em MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36 e RCN 89).
Let’s Talk Careers
Atualização dos Esportes em MCPS
Em 26 de outubro, o Conselho de Educação do Estado de Maryland aprovou um calendário
operacional revisado para os esportes interescolares para distritos escolares que operam
dentro da estrutura atual delineada na Associação Atlética das Escolas Públicas de Ensino
Médio de Maryland (sigla em inglês, MPSSAA) intitulado Plano de Dois Semestres. O
calendário revisado move a data de início das temporadas presenciais de 1º de fevereiro de

2021 para 7 de dezembro de 2020. Isso resolve várias preocupações com o calendário
operacional anterior, incluindo temporadas condensadas que incluíam uma sobreposição de
duas semanas entre as temporadas.
A Força-Tarefa COVID-19 para MCPS Esportes, que está se preparando para o retorno do
condicionamento pessoal e das atividades baseadas em habilidades, revisará as implicações
desse ajuste de calendário e fornecerá recomendações à liderança de MCPS para revisão e
consideração. MCPS também analisará as recomendações do MPSSAA sobre a
administração de esportes de inverno.
MCPS continuará com as operações descritas na estrutura R.A.I.S.E. Reimagined para
atividades esportivas virtuais. O retorno das atividades presenciais ocorrerá quando as
métricas de saúde permitirem e em alinhamento com o plano de retorno dos alunos às escolas.
Feira Nacional de Faculdades Hispânicas Será Realizada Virtualmente em 17 de
Novembro
A Feira Nacional de Faculdades Hispânicas (National Hispanic College Fair) será realizada
virtualmente das 14h00 às 18h00 na terça-feira, 17 de novembro. A feira é gratuita e aberta a
alunos do ensino médio e seus pais, bem como a conselheiros escolares.
Os alunos terão a oportunidade de se conectar com faculdades e universidades que atendem a
seus objetivos; participar de discussões em grupo, bate-papos privados e bate-papos de vídeo
com conselheiros de admissão; e assistir a vídeos de estandes virtuais de faculdades e
universidades.
Os alunos podem fazer sua inscrição aqui. Mais informações estão disponíveis aqui.
Feira Virtual de Carreiras Lança a Temporada ACT-SO 2020-2021
O Departamento de Olimpíadas Afroacadêmicas, Culturais, Tecnológicas e Científicas (sigla
em inglês, ACT-SO) da Unidade do Condado de Montgomery, Maryland da Associação
Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (sigla em inglês, NAACP) darão início à
temporada 2020-2021 com uma Feira Virtual de Carreiras ACT-SO gratuita no sábado, 31 de
outubro e no domingo, 1 de novembro a partir das 14h45. O registro prévio é obrigatório.
Durante quatro painéis de discussão - Redação; Artes Visuais e Cênicas; STEM; e
Empreendedorismo e Serviço Público - profissionais que trabalham em uma variedade de
carreiras compartilharão ideias sobre suas responsabilidades, educação e experiências para
familiarizar os alunos com diferentes oportunidades de carreira.
A Feira de Carreiras será realizada via Zoom, e os links de cada sessão estão listados abaixo:
●

●

Sábado, 31/10: Escrita
14h45 até 16h
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kfuihrDgsE9fMt7BIAeOS2ajFWkysB791
Sábado, 31/10: Artes Visuais e Cênicas
16h15 até 17h30
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkceuupjgpHdJZJdb4ul_nQOyNh7JrnuyD

●

●

Domingo, 1/11: STEM
14h45 até 16h
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdOCpqDwpG9W8W1pGmEmKO1DSCub
XKFmd
Domingo, 1/11: Empreendedorismo e Serviço Público
16h15 até 17h30
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvfu-oqDkuEt39__i_Z2_3n9E0uQDWBzJj

Os palestrantes incluem:
Christopher Barclay, Fotógrafo/Administrador, Arts on the Block
Fatmata Barrie, advogada, Assessora Legislativa Sênior, Montgomery County
Council
Stephen Bess, Poeta/Professor de Inglês, Montgomery College
Kelly Chauncey, Diretor Artístico, Unbreakable Art Foundation
Alfred L. Chester, Diretor de Qualidade Clínica e Conformidade de AstraZeneca
Nancy Chiles-Shafer, Epidemiologista, Gerontologista, NIH
Rashid Darden, Escritor Premiado
Matthew Goins, Empreendedor, PUZZLE HUDDLE
Dennis Hansford, Escritório de Ciência e Tecnologia, NOAA
Patricia Hopkins, Música Instrumental
Dr. Monique Johnson, Química Pesquisadora, NIST
Mark Joyeux, Vocais, Diretor, Talent Group for Children
Vanessa Levros-Hall, International Association for Blacks in Dance
Jordan Lindsey, Jornalista, Montgomery County Media
Jazmyn McKoy, Fundadora, Hearts of Tabitha
Rosendo Molina, Engenheiro
Kelsey Nelson, Apresentadora Digital e de Radiodifusão, Washington Football
Team (Ex-Aluna de Clarksburg HS)

Arrecadação de Casacos de Inverno

Os escritórios da pré-escola e do Head Start estão aceitando doações de novos casacos para
alunos de baixa renda. Chapéus, luvas e cachecóis também são necessários. Casacos para
meninos e meninas nos tamanhos 5, 6, 6x e 7 podem ser encomendados online e entregues
por correio/UPS no seguinte endereço:
Head Start
Rocking Horse Road Center
4910 Macon Road, Room 141
Rockville, MD 20852
Casacos novos também podem ser deixados pessoalmente através de entrega sem contato
das 9h ao meio-dia na segunda-feira, 30 de novembro ou na segunda-feira, 7 de dezembro, no
estacionamento traseiro do Rocking Horse Road Center.
Para mais informações, envie um email para Lisa Conlon no seguinte endereço
lisa_w_conlon@mcpsmd.org
Comemoração do “America Recycles Day” Marcada para 13 de Novembro
O “America Recycles Day” é dedicado a promover e celebrar a reciclagem nos EUA. Todos os
anos, em meados de novembro, os organizadores do evento oferecem sessões de educação
sobre a reciclagem em suas áreas locais. Este ano, a Divisão de Sustentabilidade e
Conformidade MCPS se juntará ao Departamento de Proteção Ambiental do Condado de
Montgomery para celebrar virtualmente o Dia da Reciclagem da América às 16h. na sexta-feira,
13 de novembro.
Funcionários, alunos e pais são bem-vindos à reunião do Zoom para participar da celebração.
O evento discutirá a importância e o impacto da reciclagem e explicará como ela contribuiu
para a prosperidade americana e a proteção do meio ambiente.
Conectem-se ao evento no Zoom
ID: 865 7591 1931
Senha: 126295
Para conectar-se por telefone: +1 301 715 8592

