
                              Informações para os pais sobre o ensino à distancia integral  

                                 “Full Remote Academy” 

 

O que, exatamente, o ensino à distancia integral Full Remote Academy oferece? 

Como posso inscrever meu filho no ensino à distancia integral Full Remote Academy? 

Meu filho ainda fará parte da escola em que estuda atualmente?  

Como será o dia escolar de meu filho? 

Quem ensinará meu filho? 

Como o ensino à distancia integral Full Remote Academy se compara a outros modelos de ensino? 

Como posso saber se esta é a escolha certa para meu filho? (Inclui informações sobre EC, ESL e TD) 

Posso voltar à minha escola original ou preferencial se algo mudar durante o ano?  

Esta será uma opção no futuro? 

E como será isto, se meu filho está matriculado atualmente em um programa magnet? 

 

 

O que, exatamente, o ensino à distancia integral Full Remote Academy oferece? 

● Os estudantes manterão pleno acesso a um currículo e instrução rigorosos e envolventes com a instrução 

remota. 

● O currículo oferecido no ensino à distancia Remote Academy é o mesmo de alunos que estudam 

presencialmente. 

● “Remoto” versus “Virtual” - O aprendizado virtual pode ocorrer na escola, e isto ocorre com frequência. Em 

comparação, o aprendizado “Remoto” não exige a presença dos alunos na escola para terem acesso ao ensino. 

 

Como posso inscrever meu filho no ensino à distancia integral Full Remote Academy? 

● O link de matrícula está disponível no site da CMS e é divulgado nas mídias sociais da CMS. 

● O período de inscrição começa na sexta-feira, 17 de julho, e encerra no domingo, 26 de julho, às 23:59h. 

● Os alunos devem estar matriculados em uma escola da CMS antes de poderem concluir sua inscrição no ensino à 

distancia integral Full Remote Academy. 

 

Meu filho ainda fará parte da escola em que estuda atualmente? 

● Sim. Seu filho permanecerá matriculado na escola atual onde estuda. Ele não terá de ceder sua vaga para 

aproveitar esta oportunidade. 

 

Como será o dia escolar de meu filho? 

● Seu filho terá tempo de aprendizagem síncrono e estruturado em um cronograma diário consistente, além de 

atividades assíncronas que podem ser concluídas no cronograma mais adequado para sua família. 

○ O tempo de aprendizagem síncrono consiste na instrução ao vivo com um professor. A instrução ao vivo 

com um professor tomará aproximadamente 30-40% do dia do aluno (em torno de 2 horas) e priorizará a 

construção do relacionamento, oportunidades para interação com colegas e novo aprendizado, além de 

apoio personalizado. 



○ Um tempo de aprendizagem síncrono consistirá em uma combinação dos elementos abaixo e pode 

ser concluído ao longo do dia, no período mais apropriado para a sua família. Esses elementos aparecerão 

para estudantes de todas as idades, de formas adequadas ao seu nível de desenvolvimento. A 

aprendizagem assíncrona tomará aproximadamente 60-70% do dia do aluno (em torno de 4 horas). 

Oportunidades de aprendizagem assíncrona incluirão: 

■ Instrução gravada pelo professor de seu filho ou especialistas da CMS: 

■ Atividades atribuídas (digitais ou não) para a construção de habilidades, conhecimento ou 

prática e para reforço da aprendizagem; e 

■ Leitura (atribuída e de escolha pessoal). 

 
Quem ensinará meu filho? 

● Da primeira à oitava série, os professores do ensino à distancia Remote Academy priorizarão esta opção 

- a instrução de seu filho é responsabilidade primordial para eles. 

● Na maioria dos casos, o professor de seu filho será um professor da escola atual em que seu filho está matriculado. 

● Se houver apenas um pequeno número de estudantes da escola/série de seu filho, ele poderá ter um professor 

que ensina em outra escola. Seu filho ainda estará matriculado em sua escola atual, mas também estará 

matriculado para o ensino remoto e será ensinado por seu professor. 

● Seu filho sempre estudará com um grupo de colegas da escola atual, exceto no raro caso de ser o único 

estudante de sua série/escola a optar pela opção ensino à distancia integral Full Remote. Não se preocupe se isto 

ocorrer. O professor de seu filho planejará a construção de relacionamentos para que ele se sinta acolhido e 

incluído. 

 

Como o ensino à distancia integral Full Remote Academy se compara a outros modelos de ensino? 

● O ensino à distancia Remote Academy está totalmente alinhado com outros modelos do distrito escolar em 

termos de conteúdo, instrução e avaliação. 

● Permaneceremos no modelo remoto, enquanto o restante do distrito escolar poderá optar pelos Modelos A. B e C. 

 
Como posso saber se esta é a escolha certa para meu filho? 

● Considere a dinâmica de pessoal e em termos de saúde da sua família. 

● Quais são as necessidades de seu filho em termos de interação social, consistência no ambiente de ensino, 

tolerância e foco para o tempo passado na frente da tela? 

● O distrito garantirá a estreita colaboração entre o professor, equipes de apoio acadêmico e de Exceptional 

Children (EC), English as a Second Language (ESL) e Talent Development (TD), para garantir todo o suporte 

possível com base nas necessidades específicas dos estudantes. Por exemplo: 

Um estudante que recebe serviços do recurso de EC poderá receber seu tempo de serviço em qualquer ou 

em todas as formas a seguir, com base em seus objetivos de IEP: 

● O professor de EC coloca os estudantes em pequenos grupos de apoio para a(s) área(s) identificadas em 

seu IEP; 

● O professor de EC oferece instrução síncrona conjunta com o professor de educação geral, para 

proporcionar um apoio adicional; e 

● O professor de EC oferece instrução assíncrona modificada ou alternativa (ensino explícito e atividades 

práticas), para que o estudante possa praticar repetidamente e conquistar seus objetivos. 



● Se você não tiver certeza se este é o melhor método de aprendizagem para seu filho, recomendamos que você 

entre em contato com a escola atual e peça a opinião de um professor anterior, conselheiro escolar, administrador 

ou outra pessoa que tenha trabalhado com seu filho. 

 

Meu filho pode sair do ensino à distancia Remote Academy e voltar ao ensino presencial durante o ano acadêmico, se 

algo mudar durante o ano? 

● Sim. Os estudantes podem sair do ensino à distancia Remote Academy e voltar para a instrução presencial na 

escola original ou de sua preferência, se algo mudar durante o ano. Similarmente, eles também podem passar da 

instrução presencial para o ensino à distancia Remote Academy durante o ano escolar. As transições em 

qualquer direção serão possíveis no meio do ano letivo, no final do primeiro semestre (21 de dezembro). As 

etapas serão comunicadas mais próximo à data, para que haja uma transição tranquila para alunos e escolas. 

● A instrução será estreitamente alinhada com o modelo presencial ou híbrido, de modo que seu filho possa 

transferir-se sem qualquer perturbação da aprendizagem. 

● No fim do ano, seu filho voltará à escola onde está matriculado automaticamente (seja esta a escola 

original ou outra). 

 

Esta será uma opção no futuro? 

● Este modelo específico foi selecionado com base no reconhecimento de que muitas famílias desejam uma 

opção remota, devido a preocupações sanitárias. Quando os riscos da Covid-19 passarem, provavelmente não 

ofereceremos uma opção remota de “escola dentro da escola”. Entretanto, nossas práticas durante o próximo 

ano letivo provavelmente prepararão o terreno para um Programa Magnet Virtual que possa ser oferecido às 

séries mais baixas, semelhante à nossa CMS Virtual High School. Buscaremos a opinião das famílias e escolas 

durante o ano letivo, não apenas para informarmos nossa prática em 2020-21, mas para termos maior base 

para nossas escolhas no futuro. 

 

E como será isto, se meu filho está matriculado atualmente em um programa magnet? 

● Até colhermos informações completas sobre os alunos que optarem por este modelo, não poderemos nos 

comprometer a entregar uma versão remota completa para cada programa magnet. Se houver um número 

suficiente de estudantes de determinado tipo de programa magnet inscritos, talvez possamos oferecer aulas 

remotas com um foco em Montessori, ou aspectos adicionais de Arte, STEAM ou Linguagem (Arts, STEAM ou 

Language magnets). Entretanto, isto dependerá do número disponível de estudantes e funcionários, e você 

precisará voltar ao modelo presencial para participar plenamente do programa magnet. 

● Ao matricular-se no ensino à distancia Remote Academy, você deverá entender que está abrindo mão de 

algumas experiências temáticas específicas durante toda a sua participação no Academy. Entretanto, a 

colocação de seu filho naquela escola do programa Magnet está protegida, e ele voltará ao programa 

Magnet que deixou no fim do ano, se você não sair antes. 

● Quando o processo do programa magnet reabrir para o ano letivo de 2021-22, você terá total acesso a todas 

as opções magnet da CMS, como teria em relação a qualquer escola. 

● Entendemos que certos programas - principalmente aqueles de linguagem - exigem que os alunos mantenham 

certo nível de prática e exposição. Trabalhamos com o Office of Magnet Programs and School Choice (Gabinete 

de Programas Magnet e de Escolha Escolar), assim como com a escola de seu filho, para garantir o atendimento 

a essas necessidades. 


