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Queridos Pais,
Estamos entusiasmados em compartilhar com você uma oportunidade que a Commonwealth de
Massachusetts está patrocinando para fornecer atribuições de aprendizagem alternativas para nossos
alunos quando a escola é cancelada. A partir desta semana, a LCCPS fornecerá materiais do Blizzard Bag
para todos os nossos alunos que serão validos como PRESENCA em caso de cancelamento do dia da
escola. O propósito desta oportunidade de aprendizagem é diminuir as datas de reposicao escolar, além
de proporcionar um trabalho significativo para os alunos quando a escola está fechada. Os professores
estarão falando com seus alunos sobre expectativas e missões da Blizzard Bag.
Perguntas Frequentes:
Perguntas

Respostas

Como saberemos o que os cancelamentos
escolares serão considerados dias de Blizzard Bag?

Uma chamada automatica será feita aos pais quando a escola for
cancelada e declarar: "Este é o Dia 1 de Blizzard Day".

Como o trabalho será fornecido?

5 Tarefas Blizzard Bag serão enviadas para casa e rotuladas em
preparação para 5 cancelamentos escolares. Por exemplo: o aluno
completará a Tarefa 1 no dia 1 de Blizzard Bag.
Graus K1-3: Blizzard Bags serão enviados para casa com estudantes
com trabalhos em papel.
Grados 4-6: os professores fornecerão uma combinação de tarefas
baseadas em papel e tecnologia.
Atribuições baseadas em tecnologia 7 e 8
Se os estudantes não tiverem acesso à tecnologia, receberão uma
opção de papel.

Os pais devem ajudar seus filhos com as tarefas?

Esperamos que os detalhes fornecidos aos alunos para
completar as tarefas permitirão que eles façam a maioria / todo
o trabalho de forma independente. Nossa expectativa é que
essas tarefas não exijam mais suporte do que outros trabalhos
que são enviados para casa.

Quando os alunos deverao entrear suas tarefas?

Cada Blizzard Bag Assignment devera ser entregue uma semana a
partir do cancelamento da escola.

O que acontecera se o estudante nao fizer as
tarefas da Blizzard Bag?

Os alunos que não completarem a tarefa em em dia serão
marcados como ausentes. Nosso atendimento escolar afeta
nosso status de Nível 1.
Além disso, pode haver um impacto na nota do aluno no último
trimestre da escola.

E se eu tiver perguntas sobre o Blizzard Bag
Day?

Os professores serão solicitados a estar disponível por email no
Blizzard Bag Day para responder as perguntas dos pais. Os professores
podem precisar de um dia adicional para responder se uma
tempestade afetar a eletricidade.

