Solicitação para o Modelo de Aprendizado Remoto Completo (LMS)
Para alunos de Kindergarten à 8a série, que participarem do Modelo de Aprendizado Remoto Completo
e usarem o Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) aprovado pelo estado terão a opção de
se inscrever no programa Florida Virtual School (FLVS). FLVS oferece um currículo interativo que inclui
cursos básicos, bem como disciplinas como Artes, Educação Física, Espanhol e Tecnologia. Além disso,
estruturas e suportes são integrados à plataforma para alunos aprendiz de inglês e alunos com
necessidades educacionais especiais. Informações adicionais podem ser encontradas no site da Florida
Virtual School: https://www.flvs.net/
Para alunos de 9a à 12a série, continuaremos a usar o LMS aprovado pelo estado, chamado Edgenuity,
pois o mesmo tem sido usado no nível de high school por vários anos. O Edgenuity oferece uma oferta
completa de cursos básicos, que incluem AP, honors, crédito duplo, Educação Técnica de Carreira,
Línguas e recuperação de crédito. Há estrutura e suportes na plataforma para alunos aprendiz de inglês
e alunos com necessidades educacionais especiais. As famílias podem encontrar mais informações no
site do Edgenuity: https://www.edgenuity.com/about-edgenuity/
Os alunos matriculados em FLVS ou Edgenuity ainda terão a opção de participar em aulas de música e
artes oferecidas por professores do Departamento Escolar de Somerville e, conforme aplicável, para se
inscreverem em programas do Somerville Parks and Recreation, Community Schools e programas
presenciais para jovens que apoiam às conexões por meio de interações sociais seguras.
Informação LMS Importante:
●
●
●
●

A instrução é assíncrona (trabalho independente)
Projetado para famílias que podem fornecer supervisão e suporte acadêmico
Suporte limitado do Departamento Escolar de Somerville
Importante! Os alunos que se inscreverem no Modelo de Aprendizado Remoto Completo
(LMS) terão a opção de mudar para o Modelo de Aprendizagem Híbrida em Fases no final
de cada trimestre.

Se você estiver interessado em se inscrever no Modelo de Aprendizado Remoto Completo,
preencha este formulário e envie por e-mail o formulário ou as informações abaixo para o
Superintendente Assistente Chad Mazza em cmazza@k12.somerville.ma.us até 4 de setembro de
2020. Uma vez processado, o Sr. Mazza entrará em contato com você diretamente para fornecer
orientação e confirmar se o modelo de aprendizado remoto completo é adequado para sua
família. A orientação do LMS ocorrerá na semana de 14 de setembro de 2020.
Nome do Aluno

_______________________________________________

Escola

_______________________________________________

Série

_______________________________________________

Escolha LMS (Marque uma)

❐ Florida Virtual School (K-8)

Nome do Pai/Responsável

________________________________________________

Celular do Pai/Responsável

________________________________________________

Email do Pai/Responsável

________________________________________________

❐ Edgenuity (9-12)

