QuickNotes – 9 de Junho de 2021
Recursos para Enfrentar o Aumento de Incidentes Antissemitas
O conflito israelense-palestino em curso resultou em um aumento significativo de
ameaças de violência, expressões de intolerância e antissemitismo no condado de
Montgomery e em todo o país. Esses relatos aumentaram a ansiedade e as
preocupações sobre a segurança nos alunos e funcionários, principalmente nos
estudantes judeus e suas famílias. Os alunos devem se sentir seguros na escola para
aprender. Montgomery County Public Schools (MCPS) condena qualquer tipo de
discriminação, ameaça de violência racista e qualquer comportamento que ameace a
segurança de nossos alunos, funcionários e de nossa comunidade. Equidade e respeito
são valores fundamentais de MCPS. Esperamos que os alunos e funcionários adotem
esses valores e celebrem a diversidade de nossa comunidade, incluindo nossas muitas
religiões, tradições e culturas. A Unidade de Equidade de MCPS desenvolveu recursos
para a equipe ajudar os alunos a compreenderem e processarem essas questões de
forma colaborativa. Esses recursos estão listados abaixo.
Se um aluno vivenciar ou testemunhar bullying ou assédio, informe um membro da
equipe e preencha o formulário (de denúncia) de bullying e assédio. Também o
encorajamos a revisar as Diretrizes MCPS para o Respeito à Diversidade Religiosa (link
abaixo).
Recursos Relacionados
● Site: Prevenção ao Bullying, Assédio ou à Intimidação
● On-line Formulário de Denúncia de Bullying
● Versão para Impressão Formulário de Denúncia de Bullying, Assédio ou
Intimidação

Diretrizes para o Respeito à Diversidade Religiosa
● Diretrizes para o Respeito à Diversidade Religiosa (inglês)
Visite esta página para obter o guia em outros idiomas
Recursos Adicionais: Links recomendados para educadores e pais:
Materiais de Ensino sobre Antissemitismo e Racismo
7 Maneiras para Pais e Professores Impedirem o Aumento do Antissemitismo
Links recomendados para os pais:
Como Falar com Crianças sobre Antissemitismo
Como 10.000 Menorás Ajudaram uma Cidade a Derrotar o Ódio
5 Dicas para Conversar com Crianças sobre Antissemitismo
Símbolos de Ódio

Plano de Longo Prazo Aborda o Desempenho do Aluno em Matemática
Nacionalmente, a pandemia da COVID-19 teve o maior impacto no desempenho em
matemática do que em qualquer outra área de conteúdo.
O programa de matemática de MCPS é projetado para desafiar alunos de todos os
níveis. O objetivo é que os alunos concluam, com sucesso, Álgebra 1 na 7ª, 8ª ou 9ª
série, conforme apropriado, e estejam preparados para matemática de nível mais
avançado no ensino médio, incluindo nas classes de Colocação Avançada e do
Bacharelado Internacional.
Ajustes intencionais foram feitos no conteúdo e ritmo do currículo para adaptá-lo à
programação virtual e para abordar o conteúdo não aprendido desde o início da
pandemia. MCPS desenvolveu um plano de longo prazo para mitigar isso. Mais
informações estão disponíveis abaixo.
Matemática - Mitigação para 2,5 Anos de Interrupções de Aprendizagem - Visão Geral
do Plano de Recuperação
Mitigação para 2,5 Anos de Interrupções de Aprendizagem - Plano de Recuperação

Requisito de Graduação do Programa de Aprendizagem Mediante Serviço Estudantil
Os alunos do ensino fundamental II e do ensino médio podem continuar ganhando
horas para o Programa de Aprendizagem Mediante Serviço Estudantil (sigla em inglês,
SSL) para cumprir o seu requisito de graduação, participando de oportunidades SSL
durante o verão. Há uma série de oportunidades presenciais tradicionais e
oportunidades virtuais/remotas que seguem as diretrizes temporariamente alteradas
publicadas no site do SSL. Os alunos que estão atualmente na quinta série podem
começar a participar das oportunidades de SSL a partir da quinta-feira, 17 de junho.
Mais informações estão disponíveis abaixo:

Oportunidades SSL Hospedadas por
Organizações Sem Fins Lucrativos
As organizações e oportunidades
MCPS SSL são marcadas com o
banner MCPS SSL azul e o ícone de
chapéu de formatura no site do
Centro de Voluntariado do Condado
de Montgomery (sigla em inglês,
MCVC).

Formulário 560-50 de MCPS:
Formulário de Solicitação Individual
de SSL
Usado para obter pré-aprovação
antes do serviço com uma
organização sem fins lucrativos não
listada no site do Centro de
Voluntários do Condado de
Montgomery (MCVC)

Todas as oportunidades (incluindo
presenciais):
https://bit.ly/SSLOpportunities

Oportunidades virtuais/remotas:
https://bit.ly/VirtualSSL2020

Para solicitar pré-aprovação para o
serviço a ser concluído durante o
verão, preencha e envie
https://bit.ly/SSLPreApproval para
SSL@mcpsmd.org

Formulário 560-51 de MCPS:
Formulário de Verificação de
Atividade SSL
Usado para verificar e documentar
horas SSL após a conclusão do
serviço

Formulários de Verificação de
Atividade SSL
(https://bit.ly/SSLReflection) para
serviço completado durante o verão
devem ser entregues ao
coordenador SSL da sua escola no
outono

O aluno e o supervisor devem
preencher o formulário

Registros de SSL dos Alunos em
Student/ParentVUE
Instruções passo a passo para
visualizar os registros SSL completos
de um aluno

Visão Geral do Programa SSL de
MCPS
Visão geral completa dos requisitos,
diretrizes, processos, prêmios e
formulários do (Programa) SSL

Instruções passo a passo podem ser
encontradas em
https://bit.ly/SSLonVUE

Visão Geral do Programa SSL de
MCPS pode ser encontrada em
https://bit.ly/SSLOverview2020

Se você tiver alguma dúvida sobre o programa SSL antes do final do ano letivo, envie um
e-mail para o coordenador SSL da sua escola: escolas do ensino fundamental II e escolas
do ensino médio. Se você tiver alguma dúvida sobre o programa SSL durante o verão,
envie um e-mail para o escritório SSL de MCPS.

Lembrete: Inscrições Abertas para o Kindergarten para o Ano Letivo 2021-2022
As inscrições estão abertas para os pais que desejam inscrever seus filhos em uma
turma do kindergarten em MCPS para o ano escolar de 2021-2022. A criança deve
completar ou ter 5 anos completos no dia 1º de setembro de 2021. Para mais

informações sobre as diretrizes de elegibilidade, inscrição ou documentos necessários
para fazer a inscrição, ligue para 240-740-4530 ou visite o site de MCPS.
Inscrições para o Kindergarten

Apoie a 10ª Campanha Anual de Mochilas "Give BACKpacks"
Junte-se a nós no lançamento da 10ª campanha anual Give BACKpacks para arrecadar
fundos e coordenar a distribuição de mochilas e material escolar aos alunos das escolas
MCPS.
Com apenas $ 10, você pode dar a um aluno uma mochila repleta de material escolar.
MCPS faz pedidos durante o verão com o objetivo de fornecer ao maior número possível
de alunos uma mochila e material escolar no início do ano letivo. Junho, julho e agosto
são meses críticos para fazer pedidos.
Graças à generosidade de centenas de pessoas em nossa comunidade durante a
campanha 2020-2021, o distrito forneceu mais de 26.000 materiais para estudantes
necessitados. Este ano, MCPS estabeleceu a meta de arrecadar US $ 300.000 para
comprar mochilas e material escolar para alunos em todo o nosso sistema escolar.
Ajude a divulgar esta campanha compartilhando o folheto da campanha com colegas,
familiares, amigos e membros da comunidade. Cada doação ajuda um aluno
necessitado.
Saiba mais sobre o programa "Give BACKpacks".

Lembrete do Mês Nacional de Segurança para Proprietários de Armas
De acordo com o Departamento de Polícia do Condado de Montgomery, houve um
aumento significativo na demanda por armas de fogo no Condado de Montgomery e em
todo o país. Este mês, enquanto os EUA comemoram o Mês Nacional de Segurança, as
famílias são incentivadas a revisar como armazenar armas de fogo com segurança e ter
conversas importantes com seus filhos sobre a segurança de armas. Organizações como
Project ChildSafe e Alliance for Gun Responsibility fornecem uma variedade de recursos

para pais, alunos e educadores conversarem sobre segurança com armas de fogo e
prevenção da violência com armas de fogo.

Bibliotecas Públicas do Condado Devem Reabrir em 13 Localidades nas Próximas Duas
Semanas
As Bibliotecas Públicas do Condado de Montgomery reabriram seis localidades na terçafeira, 1º de junho, e abrirão mais sete filiais no dia 14 de junho. As filiais restantes serão
reabertas em 6 de julho, com exceção da Biblioteca Germantown (fechada para um
projeto de renovação) e da Biblioteca Noyes para Crianças Pequenas.
O horário em todas as bibliotecas será das 10h às 18h na segunda, quarta, sexta e
sábado; e do meio-dia às 20h na terça e quinta. Informações adicionais serão postadas
no site de MCPL assim que estiverem disponíveis.
Saiba mais

