____________________________________________________________________________
Olá pais e responsáveis,
Agora é a hora de selecionar a modalidade de ensino, presencial ou a distância, do seu filho(a)
para o restante do ano letivo de 2020-2021. O período para informar ao Distrito sobre sua
escolha para o segundo semestre permanecerá aberto até segunda-feira, 11 de janeiro de
2021. Solicitamos que concluam esse processo para cada criança de sua casa. O segundo
semestre começará dia 2 de fevereiro de 2021.
Se seu filho está atualmente frequentando as aulas na escola e os senhores desejam continuar
com essa modalidade de ensino, nenhuma medida adicional será necessária. No entanto, se o
seu filho estiver tendo aulas por meio do ensino a distância, pedimos que acessem o portal do
aluno do seu filho e reconfirmem essa escolha, visto que o Distrito colocou cartas de
notificação nos portais dos alunos de certas crianças no ensino a distância que não estão tendo
um progresso acadêmico adequado.
É recomendação do Distrito que os alunos no ensino a distância, em situação de risco
educacional, retornem ao ensino presencial, o que pode ajudá-los a obter êxito acadêmico.
O governador Ron DeSantis e a Secretaria de Educação da Flórida (FLDOE, sigla em inglês)
expressam a mesma opinião em relação aos alunos que enfrentam dificuldades no ensino a
distância. Para mais informações, revejam a Ordem Executiva do Governor.
O Distrito está ciente de que esta é uma decisão muito importante para os pais e responsáveis.
Revejam as nossas perguntas e respostas mais frequentes. Ao revisarem essas perguntas, os
senhores também verão um breve vídeo instrucional lembrando-os de como acessar o portal
do aluno. Embora a escolha que os senhores registrarem esta semana irá definir a modalidade
de ensino pelo restante do ano letivo, é importante observar que isenções estarão disponíveis
para pais e responsáveis que solicitarem a mudança de uma modalidade de ensino para outro
devido às circunstâncias atenuantes.
Agradecemos antecipadamente por seguirem o cronograma estabelecido para fazerem sua
escolha para o segundo semestre.
O Distrito Escolar do Condado de Palm Beach está empenhado em garantir que todos os
alunos alcancem seu potencial máximo.

