
Essas informações foram traduzidas usando o Google Translate, ou outro software online. Por favor, 
desculpe qualquer erro. 

Queridos cps famílias: 

Gostaríamos de agradecê-lo por sua paciência nos últimos dias enquanto trabalhávamos para fazer 
ajustes em nosso modelo alternativo de aprendizagem e abordar a extensão do tempo longe da escola. 

Nossa prioridade, neste momento de grande incerteza, é a saúde e o bem-estar de nossos alunos e 
famílias. Com base nesse compromisso, o plano limita propositalmente o que estamos pedindo aos 
alunos e estabelece horários específicos para a aprendizagem e comunicação dos professores. O 
aprendizado continuará. Enquanto estivermos fora, métodos alternativos de instrução permanecerão 
em vigor.  Será diferente dos métodos tradicionais de instrução, e continuamos comprometidos em 
ajudar os alunos a continuar a prendendo. Acreditamos que este momento no tempo não deve impactar 
negativamente os esforços futuros de um aluno.  Nosso plano reflete essa crença. O aprendizado será 
focado em revisão, reforço e enriquecimento. 

Adicionamos informações adicionais sobre nosso plano em nosso site: www.cpsk12.org/COVID19. 
Também está disponível um FAQ para famílias e estudantes. 

Abaixo está um esboço dos elementos básicos do nosso plano que começa na quarta-feira, 8 de abril. 
Hoje e amanhã serão utilizados por professores e coordenadores curriculares para afinar o trabalho 
disponível online e determinar o status acadêmico atual dos alunos. 

Ensino Fundamental 

• Pacotes adicionais de aprendizagem em papel estão sendo preparados e serão enviados para 
casa. 

• Alunosdo 5º  ano, que têm iPads, farão a transição para pacotes de papel. Eles ainda podem usar 
seus iPads para aprendizado suplementar e acesso a recursos. 

• Os alunos são incentivados a alternar dias de aprendizagem. Por exemplo, matemática um dia e 
leitura no outro. 

• Os professores realizarão horas diárias de expediente para os alunos se precisarem de 
assistência adicional. 

• Os professores fornecerão feedback, mas as notas não serão atribuídas. 
• As comunicações em massa de professores e escolas seguirão um cronograma: 

o Segunda-feira: e-mails do professor da sala de aula 
o Terça-feira: e-mails de professores/conselheiros/comunicadores de escola domiciliar 
o Quarta-feira: e-mails do professor da sala de aula 
o Quinta-feira: Atualizações do prédio diretor/escola 
o Sexta-feira: e-mails do professor da sala de aula 

Ensino Médio e Ensino Médio 

• As oportunidades de aprendizagem serão oferecidas para todos os alunos até o final do ano 
letivo e incluirão interação e feedback dos professores. 

• A aprendizagem será padronizada por área de curso/disciplina. 

http://www.cpsk12.org/COVID19


• Cada área de assunto será designada um dia da semana para instrução e comunicações de 
massa relacionadas. 

o Segunda-feira: Matemática, Belas Artes e Aprendizes de Inglês 
o Terça-feira: Artes linguísticas, PE/Saúde, Educação Superdotada e AVID 
o Quarta-feira: Ciências, Artes Práticas, Centro de Carreira susgo e salas de aula do Distrito 

de Educação Especial 
o Quinta-feira: Estudos Sociais, Línguas Mundiais e Áreas de Conteúdo Não-Core de 

Educação Especial (Habilidades para o Sucesso, Laboratório de AC, Recurso, Bloco de 
Trabalho, Exploração do Trabalho à medida que se aplicam ao seu aluno) 

o Sexta-feira: Dia de Diversão, Dia do Clube (horário em que clubes, atletismo e atividades 
podem fazer check-in) 

• Os professores continuarão a manter horários regulares de expediente para os alunos. 
• Não serão divulgadas notas de carta para o semestre de 2020. O desempenho do aluno em um 

curso será relatado usando uma marca de P (passe) ou IC (incompleto). 
• As determinações para P ou IC serão feitas com base no Relatório de Progresso Provisório (IPR) 

relatado em 10 de março de 2020. Uma pontuação iPR de 60% ou mais é um P, caso contrário, 
um IC. Nenhuma das marcas terá qualquer efeito no GPA de um aluno. (AP e Dual Credit, por 
favor, revisem informações adicionais abaixo.) 

• Se um aluno não tiver passado no curso até 1º de abril de 2020, o aluno tem o restante do 
semestre para atingir o status de passar, com o apoio do professor e da escola. 

 Colocação avançada (AP) e crédito duplo 

• Os cursos AP e Dual Credit oferecerão a conclusão do curso universitário e a preparação do 
teste AP até o final do ano letivo. 

• Para os alunos matriculados para obter crédito universitário para cursos de um ano com opção 
de crédito duplo de outono e/ou semestre deprimavera: 

o A marca do segundo semestre para CPS será um P ou Sem Crédito (NC). 
o Uma nota de letra será determinada para informar à faculdade, utilizando a média do 

primeiro semestre e uma "série" do segundo semestre, o que deve incluir a conclusão 
do trabalho necessário para obter o crédito universitário. 

• Para alunos matriculados para obter crédito universitário para os cursos de Crédito Duplo 
semestre: 

o A marca do segundo semestre para CPS será um P ou NC. 
o Uma nota de carta será determinada a informar à faculdade ou universidade com base 

no trabalho realizado no semestre anterior ao encerramento e deve incluir o trabalho 
de conclusão necessário para obter o crédito da faculdade. 

A escola e o(s) professor do seu aluno estarão disponíveis se você tiver perguntas adicionais sobre os 
planos de aprendizagem.  Além disso, verifique as informações e recursos que disponibilizamos em 
nosso site em www.cpsk12.org/COVID19. 

Obrigado por serem parceiros maravilhosos conosco. Obrigado por trabalhar conosco para que as 
crianças ainda tenham oportunidades de aprender. Mais do que tudo, obrigado por ser nosso parceiro 
em priorizar a saúde e o bem-estar de nossas famílias. 

 

http://www.cpsk12.org/COVID19


Esta informação foi traduzida usando o Google Translate, ou outro software 
online. Por favor, desculpe-me por erros. 
 
 
Educação Elementar 
Aprendizagem Alternativa Frequentemente Perguntas 
Quando espera que os nossos alunos regressem à escola? 
Cps continuará a seguir as restrições locais e estatais e irá mantê-lo atualizado como pertinente 
informações sobre este tópico ficam disponíveis. 
O que posso esperar da comunicação escola/professor com a nossa família? 
O professor do seu filho vai contactar as famílias através de múltiplas avenidas, mas mais 
frequentemente, 
por telefone e/ou e-mail. O objetivo desta comunicação é garantir que o seu filho, e o seu 
família, continuar a sentir-se ligado ao CPS, e à escola. Assim, sabemos que estão todos a salvo. 
e bem! Ouvirá o professor da sua sala de aula com frequência. Ouvirá o especialista. 
professores (arte, música, PE, conselheiro escolar, etc.) às terças-feiras se tiverem informações 
para 
Partilhar. O seu diretor de construção enviará atualizações todas as quintas-feiras. 
Como recebo o próximo conjunto de pacotes de aprendizagem enviados para o meu filho 
elementar? 
Todos os professores/edifícios, graus PK-5, serão usando pacotes de aprendizagem como a 
forma principal de 
instrução. Através de check-ins regulares com alunos, os professores vão informar o seu edifício 
administrador dos alunos que estão prontos para o próximo pacote de aprendizagem, e aqueles 
pacotes 
será enviado diretamente para a sua casa. 
Que opções tenho de apoiar a aprendizagem do meu filho elementar para além dos pacotes 
que 
são enviados para as famílias? 
Acima de tudo, queremos que os nossos professores fiquem ligados às famílias durante este 
tempo. Serão. 
disponível para oferecer apoio, orientação para trabalho de pacote, e um rosto amigável para 
manter os alunos 
conectado. Você também será capaz de obter atividades para ideias de enriquecimento no 
COVID-19 
site: www.cpsk12.org/COVID19. 
E o meu aluno do 5º ano? Vai passar para pacotes instrutivos? 
Sim, é um pouco. Pedimos a todos os professores que se mudem para pacotes para instrução. 
Estes pacotes são baseados em 
os Padrões de Aprendizagem do Missouri e vai garantir que há normalização e continuidade em 
aprender para todas as famílias cps. 
O meu aluno do 5º ano tem o seu iPad. Como pode utilizá-lo para aprender? 



O seu filho é encorajado a usar O ConnectEd  para revisão matemática, matemática ST, e outras 
leituras on-line 
recursos oportunidades de aprendizagem enriquecidas. Nenhuma nova aprendizagem será 
adicionada à Schoology. 
E os Padrões de Aprendizagem do Missouri que o meu filho está desaparecido neste momento? 
Coordenadores do Currículo CPS vão gerar uma lista de Padrões de Aprendizagem do Missouri 
que foram 
perdido em cada área de assunto. Estas normas serão integradas nos padrões que estão a ser 
ensinados 
próximo outono. 
Meu filho gostaria de participar em reuniões de zoom, mas a nossa família não tem um 
dispositivo, é 
há um plano para levar dispositivos para as famílias necessitadas? 
Infelizmente, neste momento,não temos forma de levar mais dispositivos para as famílias. Nós 
compreender os limites que muitas das nossas famílias estão a viver. Por favor, note, há vários 
empresas que oferecem acesso gratuito à internet durante este tempo de necessidade. A 
informação está disponível no 
O website COVID-19(www.cpsk12.org/COVID19)e o seu diretor deconstrução podem ajudar. 
Segue-se uma lista de coisas que o professor do seu filho não lhe pedirá, nem ao seu filho. 
nestemomento: 
Coisas que os professores não vão fazer neste momento 
Esperando que os pais entreguem o trabalho completo. Os professores vão fazer o check-in 
regularmente para garantir 
estudantes e famílias são capazes de  completar o pacote. 
Criar um horário que deve ser seguido em casa. 
Exigindo reuniões de zoom. Os professores podem segurá-los, mas os alunos não serão 
obrigados a 
assistir. 
A classificar. 
A minha família precisa de acesso a comida para além do Grab-and-Go. Como posso obter 
ajuda? 
Consulte o site covid-19 na www.cpsk12.org/COVID19  para obter uma lista de recursos 
disponíveis. 
O meu filho parece ansioso e/ou deprimido. Se a minha família precisa de apoio à saúde 
mental, como 
Recebo ajuda? 
Uma lista de recursos de aconselhamento está disponível no site da CPS COVID-19. As famílias 
também podem 
Aceda ao guia de recursos de aconselhamento diretamente aqui: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 



 
Esta informação foi traduzida usando o Google Translate, ou outro software 
online. Por favor, desculpe-me por erros. 
 
 
Educação do Ensino Médio 
Aprendizagem Alternativa Frequentemente Perguntas 
Quando espera que os nossos alunos regressem à escola? 
Columbia Public Schools (CPS) é um membro da estrutura de comando de incidentes da 
comunidade. 
O distrito escolar continuará a seguir as diretrizes e restrições locais e estaduais. Nós iremos 
manter as famílias atualizadas à medida que a informação pertinente sobre este tema fica 
disponível. 
E os cursos do ensino médio para crédito do liceu? 
Estes cursos usarão o mesmo plano que o liceu. Estes cursos serão tratados da mesma forma 
forma como os cursos do ensino secundário são tratados. 
Uma vez que os cursos do meu filho não foram concluídos, eles estarão em desvantagem na 
próxima ano 
cursos? 
A CPS vai desenhar o currículo 2020-2021 para refletir as alterações aos cursos da primavera de 
2020. Não 
estudante deve estar em desvantagem devido ao conteúdo perdido. 
Como será determinada uma marca de P? 
Um "P" equivalerá a 60% ou mais no 10 de março de 2020, IPR. 
Se houver provas entre o relatório de 10 de março do IPR e 13 de março que a nota de um 
aluno 
teria subido acima ou caído abaixo de 60%, o professor pode fazer a determinação. Se a 
nota de estudante subiu acima de 60% após o encerramento até 31 de março, a nota 
determinação seria P. 
Para os alunos cuja nota não é um P antes de 31 de março, o restante do semestre será 
usado para ajudar o aluno a chegar a um P. Isto pode ser feito através da conclusão do trabalho 
não 
entregue, se permitido pelas políticas de reposição do professor, envolvendo-se em reensino e 
revisão, e 
mostrando o domínio dos conceitos apresentados e avaliados antes do 10 de março de IPR. 
Estes 
avaliações podem ser determinadas pelo professor e podem incluir, mas não se limitar a on-line 
questionários e testes, testes orais e testes, escritos ou outras provas de aprendizagem. 
A eliminação das notas de letra diz respeito a mim. Como justificamos isto? 
A realização de notas ao nível do ensino médio é apenas para efeitos de reporte. Não há 
informações vinculativas ligadas às notas de um aluno do meio ou gpa. Embora o relatório seja 
importante, 
a mudança abrupta para o sistema educativo em CPS, o nosso estado, e nossa nação devido ao 



A Pandemia coronavírus criou uma situação que cria oportunidades equitativas para reportar 
aquelas notas não são possíveis. 
E se o meu filho estiver matriculado num curso online? 
O plano do ensino médio aplica-se aos cursos online e aplicam-se as mesmas regras. O 
estendido 
a aprendizagem para cursos online inclui a continuação da aprendizagem e a conclusão do 
curso. O online 
professor vai comunicar as expectativas para o aluno que equivaleria ao 10 de março 
data limite. 
E o rolo de honra? 
Não haverá rolos de honra do 3º ou 4º trimestre no ensino médio para 2019-2020 
ano escolar. 
O que acontece quando voltarmos à escola? 
Se conseguirmos  voltar à escola antes do final do ano letivo, o plano atual de classificação 
permanecerá no lugar. Ajustaremos o plano de instrução para alinhar com o dia normal da 
escola. 
O que posso esperar da comunicação escola/professor com o meu filho? 
Para todos os cursos, os professores terão um dia por semana para instruir. As áreas de 
conteúdo atribuídas diariamente 
são: 
o Segunda-feira: Matemática, Belas Artes e Alunos ingleses 
o terça-feira: Artes linguísticas, PE/Saúde, Dotados e Ávidos 
o quarta-feira: Ciência, Artes Práticas, Centro de Carreira e Distrito de Educação Especial 
Salas de aula 
o quinta-feira: Estudos Sociais, Línguas Mundiais e Educação Especial Não-Core 
Áreas de Conteúdo 
o Sexta-feira: Dia do Dia da Diversão (uma época em que clubes, atletismo e atividades podem  
fazer check-in;; 
isto não é necessário!) 
Nos dias atribuídos, pode esperar ter comunicações sobre o conteúdo do curso e 
expectativas. Reuniões de zoom, Google Hangouts, etc. podem ser usados para instrução em 
tempo real 
e ligação. Em dias "off" para qualquer curso, os professores podem ter individualizado 
comunicação com estudantes e famílias. Os professores também vão realizar horários diários 
de trabalho para o aluno 
apoio. 
E os alunos que não se dedicam ao curso depois de terem uma designação de P? 
É esperado e altamente encorajado para todos os alunos do ensino médio para permanecer 
comprometido com 
seus cursos até o final do ano letivo. Queremos que os professores mantenham ligações 
com os alunos e facilitar ligações entre os alunos. Enquanto é a nossa expectativa e 
encorajamento para os alunos permanecer em penoso, não há ação punitiva para aqueles que 
optar por não o fazer. 



Se a minha família precisa de acesso a comida para além do Grab and Go, como posso obter 
ajuda? 
Uma lista de recursos está disponível no site da CPS COVID-19: www.cpsk12.org/COVID-19. 
O meu filho parece ansioso e/ou deprimido. Se a minha família precisa de apoio à saúde 
mental, como 
Recebo ajuda? 
Uma lista de recursos de aconselhamento está disponível no site da CPS COVID-19. As famílias 
também podem 
Aceda ao guia de recursos de aconselhamento diretamente aqui: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
O que mais posso fazer para apoiar a aprendizagem do meu filho durante este tempo? 
Existem recursos on-line para famílias para atividades de enriquecimento oferecidas no CPS 
COVID-19 
website: www.cpsk12.org/COVID-19. 



Esta informação foi traduzida usando o Google Translate, ou outro software 
online. Por favor, desculpe-me por erros. 
 
 
Ensino Secundário 
Aprendizagem Alternativa Frequentemente Perguntas 
Quando espera que os nossos alunos regressem à escola? 
Columbia Public Schools (CPS) é um membro da estrutura de comando de incidentes da 
comunidade. 
O distrito escolar continuará a seguir as diretrizes e restrições locais e estaduais. Nós iremos 
manter as famílias atualizadas à medida que a informação pertinente sobre este tema fica 
disponível. 
E se um aluno quiser deixar um curso sem penalização? 
Este plano elimina a necessidade de os alunos abandonarem os cursos. Se um aluno escolhesse 
sair 
uma marca como NC, o resultado seria o mesmo que cair sem penalidade. 
E os cursos do ensino médio para crédito do liceu? 
Este plano aplica-se aos cursos de nível secundário no ensino secundário. 
Uma vez que os cursos do meu filho não foram concluídos, eles estarão em desvantagem na 
próxima ano 
cursos? 
A CPS vai desenhar o currículo 2020-2021 para refletir as alterações aos cursos da primavera de 
2020. Não 
estudante deve estar em desvantagem devido ao conteúdo perdido. 
Como será determinada uma marca de P? 
Um "P" equivalerá a 60% ou mais no 10 de março de 2020, IPR. 
Se houver provas entre o relatório de 10 de março do IPR e 13 de março que a nota de um 
aluno 
teria subido acima ou caído abaixo de 60%, o professor pode fazer a determinação. Se a 
nota de estudante subiu acima de 60% após o encerramento até 31 de março, a nota 
determinação seria P. 
Para os alunos cuja nota não é um P antes de 31 de março, o restante do semestre será 
usado para ajudar o aluno a chegar a um P. Isto pode ser feito através da conclusão do trabalho 
não 
entregue, se permitido pelas políticas de reposição do professor, envolvendo-se em reensino e 
revisão, e 
mostrando o domínio dos conceitos apresentados e avaliados antes do 10 de março de IPR. 
Estes 
avaliações podem ser determinadas pelo professor e podem incluir, mas não se limitar a on-line 
questionários e testes, testes orais e testes, escritos ou outras provas de aprendizagem. 
E os cursos de recuperação de crédito da PLATO? 
Os alunos podem aceder à PLATO a partir de casa e devem completar 50% dos conteúdos com 
60% ou 



maior domínio a fim de ganhar crédito. O professor da PLATO do aluno ou outro funcionário da 
escola 
entrará em contacto com eles para facilitar a conclusão do curso. 
A eliminação das notas de letra diz respeito a mim. Como justificamos isto para os nossos 
alunos e 
Isto não os colocará em desvantagem na competição por admissões universitárias, etc.? 
Entendemos a realização de notas e a oportunidade de manter ou melhorar 
GPA cumulativo é importante por muitas razões, não menos importante si são as implicações 
para 
admissão no ensino superior, bolsas de estudo, honras e prémios. A mudança abrupta para o 
sistema de educação nas Escolas Públicas de Columbia, o nosso estado, e a nossa nação devido 
ao Coronavírus 
Pandemia criou uma situação em que oportunidades equitativas para a melhoria ou 
avanço de uma GPA não é possível. É claro que as instituições  em todos os níveis em todo o 
os países estão  a tomar decisões semelhantes no que diz respeito à eliminação do relatório de 
notas. Alta cps 
os alunos da escola estarão em condições de igualdade, avançando. Ncaa, faculdades da Ivy 
League 
e universidades, a Universidade do Missouri, e centenas de outras instituições estão entre as 
que declararam que vão monitorizar e ajustar os requisitos em resposta ao COVID- 
Crise crisis19. 
E se o meu filho estiver matriculado num curso online? 
O plano do ensino secundário aplica-se aos cursos online e aplicam-se as mesmas regras. A 
aprendizagem alargada 
para cursos online será continuar e potencialmente completar o curso. O online 
professor vai comunicar as expectativas para o aluno que equivaleria ao 10 de março 
data limite. 
Qual é a expectativa para o envolvimento do curso depois do aluno ter um P em qualquer 
curso? 
Alguns estudantes vão ganhar crédito pelo curso e determinar que não se envolverão mais. 
Alguns 
continuará a envolver-se. É nossa expectativa e encorajamento que os alunos permanecem 
comprometidos 
com os seus professores e escola até o final do semestre, mas não há ação punitiva para 
aqueles que optam por não o fazer. 
O que acontece quando voltarmos à escola? 
Se conseguirmos  voltar à escola antes do final do ano letivo, o plano atual de classificação 
permanecerá no lugar. Ajustaremos o plano de instrução para alinhar com o dia normal da 
escola. 
O que posso esperar da comunicação escola/professor com o meu filho? 
Para todos os cursos, os professores terão um dia por semana para instruir. As áreas de 
conteúdo atribuídas diariamente 
são: 
o Segunda-feira: Matemática, Belas Artes e Alunos ingleses 



o terça-feira: Artes linguísticas, PE/Saúde, Dotados e Ávidos 
o quarta-feira: Ciência, Artes Práticas, Centro de Carreirae e Educação Especial 
Salas de aula 
o quinta-feira: Estudos Sociais, Línguas Mundiais e Educação Especial Não-Core 
Áreas de Conteúdo 
o Sexta-feira: Dia do Dia da Diversão (uma época em que clubes, atletismo e atividades podem  
fazer check-in;; 
isto não é necessário!) 
Nos dias atribuídos, pode esperar ter comunicações com estudantes e talvez famílias 
sobre o conteúdo do curso e expectativas. Reuniões de zoom, Google Hangouts, etc. pode ser 
utilizado para instrução e ligação em tempo real. Em dias "off" para qualquer curso, os 
professores podem 
têm comunicação individualizada com estudantes e famílias. Os professores também vão 
realizar diariamente 
horário de expediente para apoio estudantil. 
Se o meu aluno terminar o semestre e tiver um NC num curso, haverá uma recuperação de 
crédito 
oportunidade na Escola de verão 2020? 
Embora seja nossa intenção oferecer recuperação de crédito durante o verão de 2020, o 
método de 
a entrega do curso e o horário não foi determinado. 
Se a minha família precisa de acesso a comida para além do Grab and Go, como posso obter 
ajuda? 
Uma lista de recursos está disponível no site da CPS COVID-19: www.cpsk12.org/COVID-19. 
O meu filho parece ansioso e/ou deprimido. Se a minha família precisa de apoio à saúde 
mental, como 
Recebo ajuda? 
Uma lista de recursos de aconselhamento está disponível no site da CPS COVID-19. As famílias 
também podem 
Aceda ao guia de recursos de aconselhamento diretamente aqui: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
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