Inscrições Abertas para o Programa Summer RISE
Atenção alunos do penúltimo e último ano do ensino médio! MCPS está aceitando
inscrições para participar do programa Summer RISE 2021 a partir de agora até as 17h
da segunda‐feira, 26 de abril.
O Summer RISE oferece aos alunos do último e penúltimo ano do ensino médio de
Montgomery County Public Schools (MCPS) experiências de aprendizado profissional no
verão e ajuda os empregadores a cultivarem um canal de talentos. O Summer RISE
oferece oportunidades de aprendizado prático e apresenta aos alunos opções de
carreira durante o mês de julho.
Para mais informações sobre o Summer RISE e como se inscrever, visite www.MCPS‐
SummerRISE.org.
Lembrete: As Inscrições para os Programas de Verão Iniciarão na Segunda, 3 de Maio
MCPS oferecerá programas de verão para alunos do ensino fundamental I, II e médio.
Os programas irão remediar a perda de aprendizagem, com foco em matemática,
letramento, disciplinas eletivas e na preparação dos alunos para a próxima série. As
escolas do ensino fundamental I e II oferecerão programas que incluem matemática,
letramento e aulas especiais/eletivas. As escolas do ensino médio oferecerão
oportunidades de ganhar créditos em todas as áreas disciplinares exigidas para a
graduação, tanto para créditos repetidos quanto originais, bem como opções sem
crédito. Os programas:
Serão oferecidos sem custo para todos os alunos, com transporte disponível
Serão oferecidos em todas as escolas/agrupamentos
Terão opções totalmente virtuais e presenciais

As Inscrições Iniciarão na Segunda‐Feira, 3 de Maio. Os programas do ensino médio
começarão na segunda‐feira, 28 de junho, e os programas do ensino fundamental I e II
começarão na terça, 6 de julho. Mais informações estão disponíveis aqui.
MCPS Continuará a Oferecer Cursos Acelerados de Matemática
Pesquisas nacionais mostram que o desempenho em matemática foi afetado pela
pandemia mais do que em qualquer outra área de conteúdo da educação básica. O
Departamento de Currículo e Programas Educacionais de MCPS desenvolveu um plano de
longo prazo para abordar o conteúdo não aprendido que ocorreu durante a fase de
Continuidade da Aprendizagem da pandemia em 2020. O plano também contempla os
padrões curriculares que foram intencionalmente compactados, reduzidos ou removidos
para que houvesse uma adequação ao calendário de aprendizagem virtual. O plano
plurianual se concentrará em atender às necessidades de alunos com dificuldades e
também determinará a melhor forma de identificar os alunos que precisam de cursos
acelerados. Em resposta a muitas perguntas da comunidade, MCPS manterá cursos
acelerados nos níveis do ensino fundamental I, II e médio. MCPS também está
trabalhando com as partes interessadas para ajudar os alunos com dificuldades, aqueles
que precisam de aprendizado socioemocional e desenvolvimento da língua inglesa. Mais
informações sobre o Plano de Matemática MCPS serão compartilhadas na reunião do
Conselho de Educação de 25 de maio.
Informações sobre o Conteúdo no Ensino Primário
Visão Geral da Matemática no Ensino Secundário
Aprendizado Virtual de Matemática no Ensino Secundário em 2020‐2021
Implementação da Matemática no Ensino Secundário
Novo Portal de Suporte Técnico à Comunidade em Funcionamento
O Escritório de Tecnologia e Inovação lançou um novo Portal de Suporte Técnico à
Comunidade. O horário de funcionamento é das 7h às 17h de segunda a sexta. Neste
portal, os pais/responsáveis podem:
Encontrar guias de suporte úteis e vídeo‐aulas em inglês e espanhol
Usar o bate‐papo com um agente virtual ou humano
Enviar e acompanhar o andamento de um tíquete (caso aberto) de Suporte
Técnico.

Os pais/responsáveis também podem enviar um e‐mail para
communitytechsupport@mcpsmd.org ou ligar para 240‐740‐7020 e também rastrear
seu tíquete no portal. Os pais/responsáveis também podem usar este guia de apoio para
ativar suas contas.
Em Breve: Pesquisa de Interesse sobre a Nova Academia Virtual
A Academia Virtual de MCPS será lançada no outono e fornecerá uma opção de
aprendizado virtual durante todo o ano letivo do pré‐kindergarten ao 12º ano. Embora o
aprendizado virtual durante a pandemia tenha sido difícil para muitos alunos, outros
prosperaram nesta modalidade. A flexibilidade para aprender e trabalhar online oferece
oportunidades que atendem a muitas necessidades familiares e socioemocionais de
alguns alunos. Por esses e outros motivos, MCPS está planejando criar e melhorar as
opções de aprendizagem online. Pais e alunos terão a oportunidade de responder a uma
pesquisa de interesse da Academia Virtual nos próximos dias. A pesquisa não
representa um compromisso em participar da academia virtual nem garante a
admissão do aluno; ela é apenas informativa para calcularmos o interesse das famílias.
Mais informações sobre como se inscrever para a Academia Virtual serão
compartilhadas com a comunidade em breve.
MCPA Aplicará as Avaliações de ESOL para os Alunos
Todos os anos, os alunos que recebem serviços de ESOL são obrigados a fazer o teste de
colocação WIDA ACCESS para Alunos Aprendizes do Inglês (sigla em ingles, ELLs) para
medir sua proficiência na língua inglesa. Durante o ano letivo de 2020‐2021, o estado
determinou que o teste será opcional para os sistemas escolares. MCPS aplicará o teste
presencialmente para os alunos de ESOL que estão na 5ª e na 8ª série que são
designados como alunos com nível 4 de Proficiência na Língua Inglesa (sigla em inglês,
ELP) em nossos registros. As escolas irão entrar em contato com as famílias de alunos
presenciais e virtuais que atendem a esses critérios.
O distrito reconhece que os pais de alunos que recebem serviços ESOL mas não estão no
nível 4 de ELP e/ou não estão na 5ª ou 8ª séries podem querer que seus alunos façam a
avaliação WIDA ACCESS para ELLs neste ano letivo. Os pais têm o direito de solicitar que
seu filho seja avaliado e podem fazer esse pedido à administração da escola. Os pais têm
até 14 de maio para solicitar que seus filhos façam a avaliação. As escolas trabalharão
para aplicar a avaliação às quartas‐feiras para evitar a interrupção do ensino. MCPS
fornecerá transporte para os alunos que dele necessitem. As escolas compartilharão

detalhes adicionais sobre os arranjos de transporte com as famílias, uma vez que os
cronogramas de testes tenham sido concluídos.
"Remake Learning Days" nos Dias 8‐22 de Maio
Remake Learning Days Across America (RLDAA) é um festival de aprendizagem que
celebra as muitas oportunidades de aprendizagem em uma comunidade. Esta celebração,
que irá ocorrer por todo o país em 17 regiões diferentes, destaca experiências inovadoras
e oportunidades para que os jovens desenvolvam o seu senso de criatividade,
perseverança e curiosidade.
Em D.C., Maryland e Virgínia, uma ampla gama de organizações— como escolas,
bibliotecas, organizações sem fins lucrativos, empresas e centros comunitários— estão se
reunindo para oferecer aos jovens e famílias experiências de aprendizagem de alta
qualidade. Esses eventos são experiências educacionais práticas, relevantes e
envolventes para jovens, suas famílias e cuidadores. A maioria dos eventos é gratuito e
aberto a todas as idades.
Mais informações estão disponíveis no site: https://remakelearningdays.org/dmv/

