Ajustes ao Plano de Estudo e à Instrução do Segundo Período de Avaliação em Diante
Em 3 de dezembro, o Conselho de Educação recebeu atualizações sobre o desempenho
dos alunos no primeiro período de avaliação, que indicava um aumento nas taxas de
reprovação para muitos alunos do ensino fundamental II e médio. Em um esforço para
resolver as preocupações sobre o progresso acadêmico dos alunos e responder aos
comentários dos alunos, funcionários e pais sobre a aprendizagem virtual, ajustes estão
sendo feitos para melhorar a experiência do aluno/professor, promover o bem-estar e
garantir que os alunos estejam avançando no plano de estudo. Esses ajustes também
estão sendo feitos em resposta ao feedback sobre a programação virtual, o conteúdo e
o ritmo do plano de estudo, a carga horária e de trabalho dos alunos e o número e a
frequência das avaliações. Os ajustes para o segundo período de avaliação incluem:
● Revisão contínua do conteúdo e do ritmo do plano de estudo e redução no número
de aulas e do conteúdo ensinado
● A administração do MAP de inverno para todas as séries agora é opcional em vez
de obrigatória
● Ajuste do cronograma do ensino fundamental I às quartas-feiras
● Redução das verificações de progresso necessárias em matemática, inglês e ESOL
no ensino secundário.
● Ajustes na orientação de atribuição e registro de notas no ensino secundário para
incluir:
○ Remoção da categoria de atribuição de nota de 10% exigida para avaliações
distritais (verificações de progresso)
○ Redução no número recomendado de tarefas avaliadas.
○ Flexibilidade adicional para alunos com relação às datas de entrega de
trabalhos/tarefas e prazos
○ Orientação mais explícita sobre a implementação da “Regra dos 50%” para
atribuir uma nota “E” no lugar de zero.

● Aprendizagem profissional expandida e suporte escolar para professores e
administradores
● Implantação de equipes de bem-estar escolar para apoiar diretamente os alunos
MCPS continuará a desenvolver planos para fornecer tempo de aprendizagem adicional,
que incluirá aulas particulares, programas aos sábados, aula no verão e planejamento
curricular de longo prazo que trata da redução do tempo de ensino como resultado da
pandemia e da aprendizagem virtual. Ajustes contínuos ao plano de estudo e avaliações
serão feitos conforme necessário.
Aspectos do cronograma do ensino secundário também estão sendo explorados para
determinar o que pode ser melhorado para o segundo semestre. Os alunos terão
oportunidades de reduzir sua carga horária geral no nível secundário, com a garantia de
que estão no caminho certo para a graduação e que estão preparados para futuros
cursos. MCPS também trabalhará em estreita colaboração com organizações externas,
como College Board e International Baccalaureate, à medida que o impacto da COVID19 em todo o mundo é monitorado e ajustes no formato e conteúdo dos exames de
maio de 2021 são feitos. Informações adicionais sobre as mudanças para o segundo
semestre serão divulgadas em janeiro.
Atualização sobre a Auditoria Antirracista em Todo o Sistema
MCPS tem trabalhado diligentemente para garantir uma educação equitativa, rigorosa e
valiosa para todos os alunos. Em 10 de novembro, uma auditoria antirracista do sistema
foi proposta e aprovada pelo Conselho de Educação do condado de Montgomery.
Abaixo estão os destaques da auditoria.
A Auditoria Antirracista em MCPS:
A auditoria antirracista proporcionará uma oportunidade de examinar as práticas e
políticas de todo o sistema para garantir que raça e preconceito não afetem o acesso, as
oportunidades ou os resultados equitativos para o bem-estar acadêmico e
socioemocional de cada aluno. A auditoria será uma oportunidade importante para
analisar políticas e práticas que também impactam a equipe e como todos os seus
membros trabalham com cada aluno, independentemente de raça, sexo, status
socioeconômico, etc.
MCPS Tem o Compromisso de Agir
É bem sabido que crianças que sofrem discriminação durante sua experiência educacional
têm maior probabilidade de ter atitudes negativas em relação à escola e menor motivação
e desempenho acadêmico, e apresentam maior risco de abandono do ensino médio. A

Auditoria Antirracista do Sistema ajudará a informar um plano de ação para resolver isso.
A auditoria, que será conduzida por um consultor externo, é um investimento oportuno
na compreensão e remoção dessas barreiras para que "Todos signifique todos" em MCPS.
Em 19 de janeiro, o Conselho de Educação e a comunidade MCPS receberão informações
detalhadas sobre a comunidade, o envolvimento e os cronogramas dos alunos e
funcionários, bem como o processo e os resultados da auditoria.
Quer saber mais sobre a Auditoria Antirracista do Sistema?
Os recursos abaixo fornecem informações adicionais, histórico e contexto em torno da
auditoria. O site da auditoria será atualizado regularmente ao longo do ano letivo para
fornecer informações sobre o processo e o andamento do trabalho.

Mais recursos
VÍDEO: Feedback das partes interessadas
Site da Auditoria Antirracista
Discussão da auditoria antirracista perante o Conselho de Educação em 10 de novembro
Discussão da Auditoria Antirracista perante o Conselho de Educação, 19 de outubro
O Superintendente Jack Smith Lançará Recomendação do Orçamento Operacional
para o Ano Fiscal de 2022 em 17 de Dezembro
O superintendente Jack R. Smith apresentará sua recomendação de orçamento
operacional para o ano fiscal (sigla em inglês, FY) de 2022 ao Conselho de Educação e à
comunidade MCPS na quinta-feira, 17 de dezembro. A apresentação em vídeo pode ser
vista no site de MCPS e será transmitida na MCPS TV (Comcast Canal 36, Verizon Canal
34 e RCH Canal 89) às 19h.
O Orçamento Operacional do Ano Fiscal de 2022 foi projetado para manter um sistema
escolar eficaz, com base no progresso que MCPS fez ao fechar as lacunas de
desempenho persistentes e garantir que todos os alunos deixem MCPS prontos para a
faculdade e para a carreira. O Orçamento Operacional do Ano Fiscal de 2022 fornecerá
fundos para apoios adicionais de saúde mental para estudantes, incluindo aqueles mais
afetados pelo aprendizado virtual. MCPS também implementará um programa piloto de
escola comunitária que fornecerá práticas de ensino eficazes e um plano de estudo
culturalmente relevante, junto com o envolvimento da comunidade. MCPS fornecerá
suporte para alunos com dificuldades, impactados pelo aprendizado virtual.

Interessado em uma Carreira na Política? Não Perca o Próximo Evento Let’s Talk
Careers!
Alunos da sexta à décima-segunda série! Você tem interesse em seguir carreira no
governo local, estadual ou nacional? Então, a edição deste mês do Let’s Talk Careers é
para você! O evento está agendado para 10-11:30 da manhã na quarta-feira, 16 de
dezembro e contará com líderes do governo.
Let’s Talk Careers é uma série mensal de palestrantes ao vivo apresentada por alunos
MCPS que conversam com profissionais, líderes e empresários de uma variedade de
áreas sobre suas jornadas de carreira. Os convidados confirmados que responderão às
perguntas dos alunos incluem: a Senadora do Estado de Maryland, Cheryl Kagan; a
Representante Estadual de Maryland, Lily Qi; o Executivo do Condado de Montgomery,
Marc Elrich; e o Membro do Conselho do Condado de Montgomery, Sidney Katz.
Mais informações
Conselho de Educação Busca Comentários do Público sobre Duas Políticas
O Conselho de Educação do Condado de Montgomery está propondo um novo projeto
de política (new draft policy), Política JPH do Conselho, Programas de Serviços de
Alimentação e Nutrição Escolar (School Food and Nutrition Services Programs), e está
buscando comentários do público até 12 de fevereiro de 2021. A apresentação revisada
pelo Conselho em 3 de dezembro de 2020 está disponível aqui.
O novo projeto de política estabelece orientações sobre as maneiras nas quais MCPS
compartilha a responsabilidade nos esforços para lidar com a fome infantil no condado
de Montgomery, a fim de apoiar a capacidade dos alunos de aprender, crescer e manter
a saúde.
O novo projeto de política estabelece princípios e estratégias para orientar os esforços
para incentivar e auxiliar todos os alunos que se qualificam a se inscreverem para o
programa de Refeições Gratuitas e a Preço Reduzido (sigla em inglês, FARMs) financiado
pelo governo federal, eliminando qualquer estigma associado ou impedindo a
identificação pública de alunos qualificados para FARMs.
Comentários do público podem ser enviados aqui.

Política IQD, Elegibilidade Acadêmica para Atividades Extracurriculares
O Conselho está propondo alterações para a Política IQD do Conselho, Elegibilidade
Acadêmica para Atividades Extracurriculares, e busca comentários do público sobre as
alterações de hoje até 12 de fevereiro de 2021. Como um distrito comprometido com a
não discriminação, equidade e receptividade cultural, o Conselho busca equilibrar as
expectativas do estado e do colegiado com seu interesse em tornar as atividades
extracurriculares, incluindo esportes interescolares, acessíveis ao maior número possível
de alunos. As alterações propostas visam ajudar mais alunos a se manterem envolvidos
nas atividades escolares e, consequentemente, a melhorarem seu desenvolvimento
social e acadêmico. A apresentação revisada pelo Conselho em 10 de novembro de 2020
está disponível aqui.
Os padrões de elegibilidade acadêmica para participação em atividades esportivas são
necessários para preparar os alunos para a participação em competições esportivas em
todo o estado e para prepará-los a atender aos requisitos dos padrões de elegibilidade
acadêmica no nível superior, caso desejem praticar esportes além do ensino médio.
Os requisitos de elegibilidade acadêmica para alunos do ensino fundamental II que
participam de esportes interescolares permanecem inalterados e exigem uma média
escolar (sigla em inglês, GPA) de 2.0 com não mais do que uma nota de reprovação no
período de avaliação anterior, começando no segundo período de avaliação do ensino
médio.
Os destaques das alterações do Conselho incluem os seguintes tópicos:
● Remoção dos requisitos de elegibilidade acadêmica para alunos do ensino
fundamental II e médio que participam de atividades extracurriculares, exceto
esportes interescolares, como associação estudantil, artes plásticas e equipes
acadêmicas.
● Estabelecimento dos requisitos de elegibilidade acadêmica para alunos do ensino
médio que participam de esportes interescolares, com certas isenções desses
requisitos, tais como:
○ a média de 2.0 pontos permanece inalterada para alunos do ensino médio
que participam de esportes interescolares com não mais do que uma nota
de reprovação no período de avaliação anterior;
○ entretanto, os requisitos de elegibilidade acadêmica corrigidos começam
no segundo ano em qualquer escola do ensino médio, conforme
determinado pela média do período de avaliação do aluno no quarto
trimestre do primeiro ano do ensino médio.
Comentários do público podem ser enviados aqui.

As Famílias Podem Encomendar as Caixas de Refeição de Ano Novo
As famílias podem encomendar caixas de refeição de Ano Novo para as férias de inverno
para crianças de 18 anos ou menos. O prazo para fazer os pedidos é quarta-feira, 16 de
dezembro e as famílias poderão retirar as caixas nos locais designados em 29 de
dezembro. O pré-registro é necessário para a retirada.
Faça sua encomenda aqui.
Concurso de Redação de Cartas a MLK Aberto a Alunos do Ensino Médio
Os alunos do ensino médio são incentivados a participar do concurso de redação de
cartas ao Dr. Martin Luther King “Dear Martin” ("Caro Martin") do condado. O tema de
2021 é “Nas Palavras Dele e Em Suas Próprias Palavras - Refletindo sobre Nosso Passado
e Prevendo o Futuro” Os alunos são convidados a escrever uma carta endereçada ao Dr.
Martin Luther King, Jr., compartilhando seus pensamentos sobre o mundo de hoje, o
que é diferente agora de quando o Dr. King estava vivo e o que o aluno gostaria de ver
acontecer para a humanidade no futuro .
As cartas dos alunos devem ser endereçadas a “Dear Martin” e abordar uma das
seguintes áreas de foco: protesto, igualdade de justiça, o direito de votar ou a pressão
pela unidade. As cartas devem ter 150 palavras ou menos e ser recebidas até 23h59 na
quarta-feira, 23 de dezembro. Os alunos podem enviar suas cartas aqui.
Quatro alunos serão selecionados para ler e registrar suas cartas (uma de cada área de
enfoque) para serem usadas no evento virtual de Celebração do Memorial da MLK do
condado em 18 de janeiro de 2021.
Os alunos podem ganhar uma hora no Programa de Aprendizagem Mediante Serviço
Estudantil (sigla em inglês, SSL) por um envio que atenda aos critérios e reflita um
trabalho cuidadoso, perspicaz e significativo. Se a carta for escolhida para ser gravada
como parte da celebração gravada em vídeo, os alunos receberão uma hora SSL
adicional.
Os alunos podem ganhar ainda mais horas SSL assistindo ao programa de vídeo
comemorativo intitulado "Nas Palavras Dele e Em Suas Próprias Palavras - Refletindo
sobre Nosso Passado e Prevendo o Futuro" e participando de um exercício de ativismo e
reflexão como parte da Oportunidade SSL da Semana de Serviço MLK em todo o distrito.
Mais detalhes serão postados na página web MCPS SSL nas próximas semanas.

Concurso Aberto a Ativistas Artísticos da Causa das Mudanças Climáticas
O condado de Montgomery está sediando um concurso de obras de arte a serem
apresentadas em seu plano de ação sobre o clima. A competição está aberta a
estudantes e residentes do condado de todas as idades.
Os envios podem ser de fotos, desenhos, poemas, vídeos e memes originais que
invocam a necessidade de proteger a comunidade das mudanças climáticas.
Os artistas podem enviar trabalhos em qualquer uma das seguintes categorias:
Engaje-se!—Qual é a conexão entre comunidade e clima?
Soe o Alarme Climático!—Capture a urgência da mudança climática.
Adaptação e Resiliência —Como nossa comunidade pode se adaptar a um
mundo em rápida mudança?
Justiça Ambiental/Climática e Equidade Racial—Capture as desigualdades
exacerbadas pelas mudanças climáticas e destaque as vozes dos
historicamente marginalizados.
Visão de Futuro do Condado de Montgomery—Como será o condado em
2035 se cumprir as metas de redução de gases do efeito estufa de forma
equitativa? O concurso incentiva inscrições de arte digital para criar
paisagens do futuro, arte conceitual e suas utopias.
O prazo final é domingo, 31 de janeiro de 2021. Os vencedores receberão US $100 e
seu trabalho poderá ser incluído no plano de mudança climática do condado e em
outros materiais.
Mais informações, incluindo regras do concurso, estão disponíveis aqui.

