
 

17 de Novembro de 2021 

 
Pesquisa de Opinião Sobre a Busca por um Superintendente 
 
Trabalhando em parceria com a empresa de busca Hazard, Young, Attea and Associates, o 
Conselho tem o compromisso de contratar a melhor pessoa para liderar MCPS à medida que o 
sistema prepara os alunos para o sucesso na faculdade e na carreira. A busca será guiada 
pelos valores centrais do Conselho, prioridades estratégicas e pelas características almejadas 
coletadas neste ano com base na opinião das partes interessadas do Condado de 
Montgomery. O Conselho coletará a opinião da comunidade no que diz respeito às 
características críticas do próximo superintendente de diversas maneiras, incluindo através de 
uma pesquisa, encontro virtual aberto ao público, entrevistas e grupos de discussão com uma 
ampla variedade de líderes comunitários. Toda essa informação coletada, irá informar a 
seleção do próximo superintendente.  
 
Examine a publicação desta posição aqui. A pesquisa está disponível aqui. 
 

 
Escolas e Escritórios Fecharão na Quarta-Feira Anterior ao Dia de Ação de Graças, 24 de 
Novembro 
 
O Conselho de Educação aprovou uma resolução na terça-feira, 9 de novembro para fechar 
todas as escolas e escritórios na quarta-feira, 24 de novembro, dia anterior ao Dia de Ação de 
Graças (Thanksgiving). O dia 24 de novembro estava programado originalmente para ser um 
dia de liberação antecipada para todos os funcionários e alunos. Agora, as escolas e escritórios 
fecharão da quarta-feira, 24 de novembro até a sexta-feira, 26 de novembro. Cuidados infantis 
podem permanecer disponíveis, conforme previamente programado; por favor, verifique com o 
provedor para saber de detalhes. Os escritórios e as escolas reabrirão na segunda-feira, 29 de 
novembro. 
 

Uma Mensagem da Superintendente Interina sobre Segurança e Bem-Estar dos Alunos 
Caso você não tenha visto, esta mensagem sobre segurança e bem-estar foi enviada para as 
famílias na terça-feira, 9 de novembro. A mensagem original segue abaixo. 
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Prezados Pais, Alunos e Membros da Comunidade, 
Estou escrevendo hoje para discutir os graves incidentes recentes que ocorreram nos campus 
escolares e as medidas que estão sendo tomadas para garantir a segurança dos nossos 
alunos e funcionários.  
Nas semanas recentes, há ocorrido múltiplos incidentes graves nos ambientes escolares, 
incluindo alguns que envolveram o uso de armas. Que algo fique claro: Não iremos tolerar 
nenhum tipo de arma em ambientes escolares. Qualquer pessoa que for encontrada em 
posse de uma arma em uma escola, em áreas de propriedade escolar ou em um evento 
patrocinado pela escola será encaminha à polícia. Os alunos também enfrentarão sérias ações 
disciplinares da escola de acordo com o Código de Conduta MCPS. 
 
Os alunos devem sentir-se seguros para obterem sucesso na escola. Qualquer comportamento 
que faça com que nossos alunos sintam-se inseguros será tratado rapidamente, de acordo com 
o Código de Conduta do Alunos MCPS. Se você tiver dúvidas sobre as expectativas de 
comportamento do aluno e ações disciplinares, consulte O Guia do Aluno sobre Direitos e 
Deveres e O Código de Conduta do Aluno ou entre em contato com os administradores da sua 
escola. Por favor, certifique-se de que seu aluno esteja ciente dessas expectativas e 
consequências.  
 
Se você ou seu aluno souber de alguém que tem uma arma ou que está planejando 
machucar a si mesmo ou a outras pessoas em uma escola, entre imediatamente em 
contato com a administração da escola, a polícia local ou a Linha de Denúncias 
SafeSchools de Maryland no número 833-632-7233 (disponível 24/7). 
 
MCPS tem políticas, práticas e regulamentos para garantir a segurança de nossos alunos e 
funcionários, bem como administradores treinados e seguranças que estão prontos para 
amenizar as situações. Temos acordos documentados com o Departamento de Polícia do 
Condado de Montgomery e outras agências policiais locais para responder a emergências. 
Conselheiros e outros profissionais de saúde mental estão disponíveis para reparar e restaurar 
relacionamentos após qualquer situação. Embora ensinar e aprender seja o nosso foco, a 
segurança é a nossa principal prioridade. 
É difícil dizer o que pode estar causando os graves incidentes que vimos nas últimas semanas, 
mas sabemos que alguns de nossos alunos estão lutando com questões sociais e emocionais. 
Esses têm sido tempos difíceis para todos devido à pandemia e às preocupações sobre 
questões de injustiça social e outros fatores, incluindo desafios individuais significativos que 
muitos de nossos alunos e suas famílias enfrentam. O bem-estar do aluno é o nosso foco 
durante a Semana de Conscientização sobre a Saúde Mental. Para mais informações sobre 
as atividades que estão acontecendo nessa semana e os recursos que estão sendo 
compartilhados, visite a página de MCPS sobre a Semana de Conscientização sobre a Saúde 
Mental. Se você conhece um alunos que esteja em dificuldades, por favor, peça para que 
ele procure apoio com alguém da sua escola ou entre em contato através da Linha Direta 
do Condado de Montgomery através do número 301-738-2255. 
 
Manter os nossos alunos seguros e saudáveis é um esforço colaborativo entre nossas escolas, 
famílias e nossas comunidades. Trabalhando juntos, podemos garantir que nossos alunos 
sintam-se seguros, valorizados e que estejam prontos para aprender e progredir. 
 
Atenciosamente, 
Dra. Monifa B. McKnight 
Superintendente Interina das Escolas 
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As Nomeações Estão Abertas para a Premiação de Professores, Membros da Equipe de 
Apoio e Diretores 
 
Agora é a hora de nomear seus professores, membros da equipe de apoio e administradores 
favoritos. O prazo está chegando em breve, então reveja os prêmios abaixo e indique os 
funcionários que significam mais para você. Os prêmios são— 
O Prêmio de Professor do Ano do Condado de Montgomery: O Prêmio Professor do Ano 
do Condado de Montgomery homenageia um professor do kindergarten até a 12ª série que 
tenha um histórico demonstrado de altas expectativas acadêmicas para todos os alunos, 
engajando estudantes de todas as origens e habilidades, contribuindo para uma cultura escolar 
positiva e conectando-se com a comunidade escolar. Os candidatos devem ter no mínimo seis 
anos de experiência como professor de MCPS. O Professor do Ano do Condado de 
Montgomery passa a representar MCPS como seu indicado para o prêmio de Professor do Ano 
do Estado de Maryland. Prazo: meia-noite da sexta-feira, 17 de dezembro 
 
O Prêmio Professor do Ano do Washington Post: Este prêmio reconhece um professor que 
trabalha em período integral do pré-kindergarten até a 12ª série e que inspira nos alunos o 
desejo de aprender e alcançar mais. Cada candidato deve ter no mínimo cinco anos de 
experiência docente, três dos quais devem ser em MCPS. Este professor também deve 
entender as necessidades individuais dos alunos, incentivar seus talentos e fomentar sua 
autoestima. Ele ou ela demonstrará um profundo conhecimento sobre o assunto e possuirá a 
capacidade de compartilhá-lo efetivamente com os alunos. O indicado fomenta as relações de 
cooperação com seus colegas e com a comunidade e demonstra excelentes qualidades de 
liderança. Prazo: meia-noite da sexta-feira, 17 de dezembro 
 
Prêmio de Diretor do Ano do Washington Post: Este prêmio reconhece os diretores que vão 
além das demandas diárias de sua posição para criar um ambiente educacional excepcional. 
Ao apresentar esses prêmios, a Washington Post Company Educational Foundation espera 
incentivar a excelência na liderança escolar e contribuir de forma substantiva para a melhoria 
da educação na área metropolitana de Washington. As nomeações podem ser submetidas por 
professores, alunos, ex-alunos, pais, administradores ou pelo público em geral. Prazo: meia-
noite da sexta-feira, 17 de dezembro 
 
Prêmio Dr. Edward Shirley de Excelência em Administração e Supervisão Educacional: 
Concedido anualmente para reconhecer um administrador ou supervisor MCPS excepcional, 
candidados admissíveis incluem diretores, vice-diretores, administradores de empresas 
escolares, diretores, supervisores e outros cargos de administrador e supervisor dentro da 
unidade MCAAP/MCBOA. As indicações podem ser feitas por funcionários de MCPS, colegas 
de trabalho, amigos, pais e membros da comunidade. As pessoas também podem nomear a si 
mesmas. Prazo: 16h da segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 
 
O Prêmio Shirley J. Lowrie de Agradecimento ao Ensino: Este prêmio homenageia 
professores extraordinários do ensino primário que têm uma profunda dedicação à profissão 
docente. Esses professores do ensino primário, do pré-escolar até a 5ª série, devem trabalhar 
diretamente com os alunos em sala de aula diariamente, demonstrar um profundo 
conhecimento sobre o assunto e transmitir efetivamente esse assunto aos alunos. O candidato 
deve ser um professor que vai além para garantir que os alunos recebam o apoio necessário 
para ter sucesso. Prazo: meia-noite da sexta-feira, 17 de dezembro 
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Prêmio Anual Mark Mann de Excelência e Harmonia do Superintendente: Criado em 1991, 
este prêmio homenageia diretores MCPS que se destacam por promoverem excelência 
acadêmica, relações humanas positivas e envolvimento com a comunidade. Essas qualidades 
foram exemplificadas por Mark Mann, um ex-diretor da Parkland Junior High School, que 
faleceu em 1988. As nomeações feitas em anos anteriores podem ser reapresentadas. Prazo: 
meia-noite da sexta-feira, 17 de dezembro 
 
Funcionário de Serviços de Apoio do Ano: Este prêmio homenageia um funcionário de 
serviços de apoio que fez uma contribuição notável para MCPS. Os candidatos devem se 
estender além dos deveres básicos exigidos e contribuir para os alunos e a comunidade 
escolar, melhorando a aprendizagem dos alunos, criando relações positivas e tornando a 
escola ou o escritório um lugar melhor. 
 
Os candidatos devem ser profissionais de apoio da ativa com no mínimo três anos de serviço 
em MCPS.  Administradores, professores, outros profissionais de apoio, estudantes e membros 
da comunidade podem fazer a nomeação. Prazo: 16h da quarta-feira, 22 de dezembro 
 
 
 
Celebração do Dia América Recicla Marcado para 15 de Novembro 
 
Todos os alunos e funcionários MCPS estão convidados a participar dos Simpósios de 
Sustentabilidade de Outono para celebrar o Dia América Recicla na segunda-feira, 15 de 
novembro. Os simpósios estarão disponíveis das 15h às15h30 para alunos do ensino 
secundário e das 15h30 às 16h para alunos do ensino primário. 

Saiba mais sobre o progresso do distrito escolar no que diz respeito à reciclagem em todo o 
sistema e em novos programas de reciclagem e ouça sobre a jornada que seu papel e papelão 
faz ao sair da escola. Haverá também um período de perguntas e respostas. 
 
Inscreva-se aqui para receber o link para o evento virtual. Os links serão enviados na sexta-
feira, 12 de novembro. 

Dia América Recicla 

 
Atenção Alunos do Último Ano do Ensino Médio! As inscrições para o Programa de 
Escudeiros de Maryland se Encerram em 22 de Novembro 
 
O Programa de Escudeiro da Assembleia Geral de Maryland de 2021 está aceitando inscrições 
tanto para experiências virtuais quanto para as presenciais, que são opcionais, para os alunos 
selecionados para a sessão da Assembleia Geral de 2021 de Maryland. Alunos interessados 
em governo, história e liderança, essa oportunidade é para você! 
Essa experiência ocorrerá em duas semanas não consecutivas entre 12 de janeiro e 11 de abril 
de 2022. Durante as treze semanas de sessão (janeiro a abril), cada escudeiro servirá por uma 
semana durante a primeira metade da sessão e retornará em sua segunda semana durante a 
segunda metade. 
 
As atividades on-line dos alunos escudeiros giram em torno de conversas on-line com 
senadores e representantes e participação on-line em sessões legislativas e audiências de 
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comitês. O componente presencial opcional permitirá que cada escudeiro se inscreva para uma 
visita de um dia ao campus legislativo de Anápolis. A visita opcional de um dia permitirá que os 
visitantes façam um tour pelo complexo da Câmara Estadual e vivenciem o serviço presencial 
no andar da câmara. 
 
Mais informações sobre como se inscrever podem ser encontradas aqui! As inscrições devem 
ser feitas até as 17h da segunda-feira, 22 de novembro. 
 
 
 
Reservem a Data! Feira Hispânica Nacional das Faculdades Marcada para 30 de 
Novembro 
 
O Career Council, Inc. está hospedando uma feira de faculdade virtual gratuita para alunos e 
suas famílias na terça-feira, 30 de novembro, das 9h às 13h. Os alunos e famílias podem entrar 
em contato com os coordenadores de informações sobre carreira e faculdade de suas 
respectivas escolas e conselheiros escolares para receber um perfil da escola para se 
inscrever no evento. 
 
Para participar da feira, os alunos e as famílias podem inscrever-se antecipadamente através 
deste link. 
 
 
Atenção Pais/Responsáveis de Alunos com Necessidades Especiais: Próximo Encontro 
SEAC Será em 18 de Novembro 
 
O Comitê Consultivo de Educação Especial das Escolas Públicas do Condado de Montgomery 
(sigla em inglês, SEAC) sediará sua próxima reunião mensal virtual na quinta-feira, 18 de 
novembro, das 19h às 21h. Os pais terão a oportunidade de conectar-se com outros 
pais/responsáveis de alunos com necessidades especiais, ter um diálogo com administradores 
da educação especial e aprender mais sobre tópicos de seu interesse. 
 
Para mais informações e para saber como acessar o link do Zoom, visite o site do SEAC. 
 
Se você gostaria de ser adicionado à lista de e-mails, envie seus dados de e-mail para Rosa M. 
Aleman no endereço Rosa_Aleman@mcpsmd.org. 
 

Reservem a Data: Venda Anual de Carros e Computadores Usados em Breve, em 11 de 
Dezembro 

Marquem seus calendários para a venda de carros e computadores que ocorrerá em breve! 

Os alunos da Fundação de Comércio Automotivo (sigla em inglês, ATF) e da Fundação de 
Tecnologia da Informação (sigla em inglês, ITF) do Condado de Montgomery venderão carros 
usados e computadores restaurados no sábado, 11 de dezembro, na Gaithersburg High 
School, das 9h às 11h em Gaithersburg High School localizada no endereço 101 Education 
Blvd. em Gaithersburg. 

Os carros e computadores são restaurados e recondicionados pelos alunos como parte de 
suas aulas e estudos de laboratório. As vendas oferecem aos alunos a oportunidade de praticar 
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suas habilidades de vendas, ganhar horas de Aprendizagem Mediante Serviço do Aluno e 
desenvolver uma apreciação mais profunda pelo envolvimento da comunidade. 

A ATF ainda busca doações de carros, o que ajudará mais de 400 alunos do ensino médio a 
aprender como avaliar, consertar e restaurar carros usados. A ATF aceita doações durante 
todo o ano entre as 8 da manhã e as 3 da tarde de segunda a sexta nas escolas do ensino 
médio Damascus, Gaithersburg e Seneca Valley, na Thomas Edison High School of 
Technology e na Garagem de Ônibus de Shady Grove. As doações poderão ser deduzidas do 
imposto de renda. 

Para perguntas sobre o programa automotivo, entre em contato com Kelly Johnson no número 
240-740-2051. Para agendar doações de carro,  entre em contato com Michael Snyder no 
número 240-740-2050. 

Fundação de Comércio Automotivo 

Fundação de Tecnologia da Informação 

 
MCPS Está Hospedando uma Campanha do Agasalho no Pré-Kindergarten 
 
Os Programas de Pré-Kindergarten e Head Start estão buscando doações de casacos novos 
para alunos carentes. Casacos para meninos e meninas nos tamanhos 4 a 10 podem ser 
entregues no Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Room 141, Rockville, MD, 
20852. Luvas, chapéus e cachecóis também são bem-vindos. 
 
As doações podem ser entregues pessoalmente das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira, ou 
você pode fazer o pedido on-line e ter os itens entregues diretamente no Rocking Horse Road 
Center. Para mais informações envie um e-mail para Lisa_W_Conlon@mcpsmd.org ou ligue 
para 240-740-4530. 
 

Datas para Lembrar 

Quinta-Feira, 17 de Novembro – Parent Academy: Comunicando-se com Adolescentes 

Quinta-Feira, 18 de Novembro – Decisões do Conselho de Educação sobre as Instalações e 
Limites Escolares 

Segunda-Feira, 22 de Novembro – Dia de liberação antecipada para as séries K-12 (Todas as 
Escolas) 

Terça-Feira, 23 de Novembro – Dia de liberação antecipada para as séries K-12 (Todas as 
Escolas) 

Quarta-Feira, 24 de Novembro – Sexta-Feira, 26 de Novembro – Feriado do Dia de Ação de 
Graças; escolas e escritórios fecham 
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