
 

Greater Lowell Technical High School  
Perguntas frequentes sobre o fechamento da escola  

Atualizado em: 17 de março de 2020 

Greater Lowell Technical High School promulgando o cancelamento das atividades 
escolares de 16 de março a 6 de abril de 2020. 

 
As informações detalhadas neste documento destinam-se a fornecer orientações 

sobre este período. É importante notar que esta é uma situação mudante, portanto, 
este documento será atualizado e modificado periodicamente, por isso recomenda-se 

revisá-lo com freqüência para as últimas atualizações e informações. 

 
Clique no link abaixo sobre perguntas específicas: 
 

Perguntas Gerais 
 

Aprendizagem dos Estudantes 
 

Educação Especial  
 

 Atividades, Eventos e Atividades Atléticas 
 

COVID-19 Recursos e Suporte      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1xXR1aO0OFQKihhxrsV76sYV0JdVwJfK_fLAtQZ-3xT8/edit?ts=5e70f2da#bookmark=id.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1xXR1aO0OFQKihhxrsV76sYV0JdVwJfK_fLAtQZ-3xT8/edit?ts=5e70f2da#bookmark=id.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1xXR1aO0OFQKihhxrsV76sYV0JdVwJfK_fLAtQZ-3xT8/edit?ts=5e70f2da#bookmark=id.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1xXR1aO0OFQKihhxrsV76sYV0JdVwJfK_fLAtQZ-3xT8/edit?ts=5e70f2da#bookmark=id.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1xXR1aO0OFQKihhxrsV76sYV0JdVwJfK_fLAtQZ-3xT8/edit?ts=5e70f2da#bookmark=id.3dy6vkm


Perguntas Frequentes 
Perguntas Gerais  

 

Q. As escolas estão fechadas até 6 de abril de 2020. Esse prazo será 
prorrogado? Como seremos notificados? 

A. Greater Lowell Technical High School continuarão monitorando essa situação fluida e 
implementando as melhores determinações com os alunos e funcionários bem-estar em 
mente. As informações continuarão a ser fornecidas através do Blackboard Connect-ed, 
em nosso portal web, via http://www.gltech.org em Twitter, e em todos os meios de 
comunicação. 

Q. O que acontecerá com o feriado de abril (20 a 24 de abril)? 

A. Nesta época, a semana de férias de abril está programada como planejado. 

Q. Haverá acesso ao prédio da escola durante o fechamento de 16 de março a 
6 de abril de 2020? 

A. Neste momento, o prédio da escola está fechado para todos, com exceção 
daqueles que são designados como pessoal essencial. 

Q. Os serviços de alimentação estarão disponíveis para os alunos? 

A. Durante o encerramento, a escola planeja oferecer café da manhã e almoço, em um 
único saco, aos alunos que precisam de comida. Sacos com refeições podem ser 
recolhidos todos os dias das 9:00 A.M. ao meio-dia em Greater Lowell Technical High 
School.   

                                         Retornar ao menu de perguntas frequentes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gltech.org/
https://docs.google.com/document/d/1xXR1aO0OFQKihhxrsV76sYV0JdVwJfK_fLAtQZ-3xT8/edit?ts=5e70f2da#bookmark=id.gjdgxs


Perguntas Frequentes 

Aprendizagem dos Estudantes 
 

Q. Os dias durante o fechamento de três semanas são contados como "dias 
escolares"? 

A. Não. Não são dias fora da escola. Esses dias serão essencialmente considerados um 
período de três semanas de fechamento escolar (16 de março a 6 de abril de 2020, para 
retornar em 7 de abril de 2020). É importante ressaltar que o ano letivo não se estenderá 
além do 185 (18 de junho). 

Q. Há expectativas em torno das expectativas de ensino a distância e ensino 
online para alunos ou professores? 

A. Não são dias letivos, então há apenas uma expectativa de continuidade da 
aprendizagem. Isso envolve completar atividades de enriquecimento, listas de leitura, 
pacotes de matemática, práticas online, etc. 

 
Os alunos não devem completar tarefas que devem ser avaliadas e os professores 
não devem atribuir novos empregos ou esperar que os alunos submetam o 
trabalho a ser classificado. 
 
Todos os professores e instrutores devem entrar em contato com seus alunos para 
garantir a "aprendizagem continuada" como descrito acima. Os professores devem 
comunicar, na medida em que são capazes, diariamente com suas aulas, de 
compartilhar o que eles determinaram ser a melhor maneira de continuar a continuação 
da aprendizagem. 
No entanto, essas oportunidades/experiências de aprendizagem não são projetadas 
para substituir o ensino do aluno em todos os níveis de série, com base na orientação 
do Comissário de Educação do MA. O objetivo geral é que a continuidade da 
aprendizagem e a comunicação contínua possam ajudar a minimizar a interrupção na 
educação dos alunos e mantê-los conectados o máximo possível. 

Q. Quais recursos estão disponíveis para professores, pais e alunos enriquecerem a 
aprendizagem durante esse período de encerramento? 

A. Continuamos coletando recursos e links para todos os alunos e compartilharemos essas 
informações aqui. 
Recursos por Nível: Links para essas oportunidades de aprendizagem de 
enriquecimento estarão disponíveis em breve.  
Recursos distritais: 
Esses recursos e links são considerados apropriados, independentemente da natureza 
ou maneira que seu professor forneceu. 
Link to Counseling Resources/How to speak to your child about the Coronavirus 
 
Link to Greater Lowell Technical High School Library Media Resources 

 

https://www.gltech.org/cms/lib/MA01930064/Centricity/Domain/4/Counseling%20Resources.pdf
https://www.gltech.org/cms/lib/MA01930064/Centricity/Domain/54/Greater%20Lowell%20Tech%20Online%20Resources.pdf


Assistencia Técnica X2:   
Students/Parents/ Guardians Password Reset Requests: 
Por favor, envie um e-mail para: passwords@gltech.org 

Q. Dado o encerramento de três semanas, e o teste MCAS ELA para alunos do 
segundo ano? 

A. Neste momento, o exame MCAS ELA foi adiado até segunda ordem. 

Q. Dado o fechamento de três semanas, o que dizer de testes de Colocação 
Avançada (AP) ? 

A. O Programa AP está desenvolvendo recursos para ajudar as escolas a apoiar a 
aprendizagem dos alunos durante os fechamentos prolongados, bem como uma solução 
que permitiria aos alunos fazer em casa, dependendo da situação em maio. Informações 
adicionais serão publicadas até 20 de março. O Conselho Universitário anunciará 
prorrogações do prazo de apresentação do portfólio para os cursos ap 2-D de Arte e 
Design, Arte e Design 3D, Princípios de Ciência da Computação, Desenho, Pesquisa e 
Seminário para 20 de março. 

Q. Os alunos podem participar do programa co-op? 

A. Os alunos que participam do programa de cooperação podem tomar a decisão, 
individualmente com seus pais, e em comunicação com seus empregadores 
cooperativos, solicitando ou não seu trabalho cooperativo durante o fechamento da 
escola. Por favor, note que os alunos não são obrigados a se candidatar a trabalhos 
cooperativos e não serão penalizados se optarem por ficar em casa. 

                                      Retornar ao menu de perguntas frequentes   
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Perguntas Frequentes   
Educação Especial e 504s  

 

Q. Meu filho/a está recebendo serviços através de um IEP ou Plano 504, e 
estou preocupado com as implicações do encerramento em seu progresso 
educacional. 

A. Ao final do fechamento e reabertura do distrito, equipes do IEP estarão disponíveis para 
se reunir para determinar que tipo de impacto o fechamento teve no progresso 
educacional do seu filho, e tomar decisões individualizadas em equipe com base no 
Necessário.   Consulte as instruções abaixo. 

Q. Meu filho tem um IEP e recebe "apenas serviços" (ou seja, 
fonoaudiologia/fisioterapia/aconselhamento).  Meu filho receberá esses serviços 
durante o fechamento? 

A. Os serviços não serão prestados durante o fechamento, de acordo com a forma 
como é tratado em fechamentos de neve. 

Q. Há algum recurso on-line de fala/idioma disponível para meu filho durante o 
fechamento? 

A. Recursos gerais de fala/idioma  
https://www.home-speech-home.com/ 
http://www.speechlanguage-resources.com/ 
https://www.speechandlanguagekids.com/ 
https://kidmunicate.com/best-speech-and-language-websites/ 
https://www.speechtherapyideas.com/ 
https://freelanguagestuff.com/ 
http://thespeechstop.com/index.php?page=home 
  
Linguagem sociopragmática  
https://jillkuzma.wordpress.com/welcome-to-jills-social-thinking-blog/ 
https://do2learn.com/SocialSkills/overview.htm 
  
Fluidez 
https://westutter.org/about-the-nsa/free-printables-brochures/ 
https://www.stutteringhelp.org/teens 
  
Fala 
https://www.speechtherapyideas.com/speech/ 
http://thespeechstop.com/index.php?page=articulation  

Q. Será que a pessoa de educação especial do meu filho/a, prestador de serviços 
relacionados e professores estarão disponíveis se eu tiver uma pergunta durante 
este fechamento de três semanas? 

https://www.home-speech-home.com/
http://www.speechlanguage-resources.com/
https://www.speechandlanguagekids.com/
https://kidmunicate.com/best-speech-and-language-websites/
https://www.speechtherapyideas.com/
https://freelanguagestuff.com/
http://thespeechstop.com/index.php?page=home
https://jillkuzma.wordpress.com/welcome-to-jills-social-thinking-blog/
https://do2learn.com/SocialSkills/overview.htm
https://westutter.org/about-the-nsa/free-printables-brochures/
https://www.stutteringhelp.org/teens
https://www.speechtherapyideas.com/speech/
http://thespeechstop.com/index.php?page=articulation


A. Sim, professores de educação especial e prestadores de serviços relacionados, bem 
como o Diretor de Educação Especial, estarão disponíveis para auxiliar com questões 
específicas conforme a necessidade.  Você pode esperar uma "verificação" da ligação 
do seu filho na forma de um telefonema ou e-mail durante este período. 

Q. Fiz um pedido para uma avaliação inicial. O que eu deveria esperar? 

A. Os dias em que a escola está fechada não contarão para o número total de dias que o 
Estado permite para avaliação (30 dias letivos) e para a reunião do IEP a ser realizada 
para revisão da prova (dentro de 45 dias letivos).  Assim que a escola for reaberta, os 
prazos serão retomados.  Qualquer solicitação de avaliações feita durante o fechamento 
será processada assim que a escola for reaberta e os prazos começarem nessa data. 

                                        Retornar ao menu de perguntas frequentes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1xXR1aO0OFQKihhxrsV76sYV0JdVwJfK_fLAtQZ-3xT8/edit?ts=5e70f2da#bookmark=id.gjdgxs


Perguntas Frequentes  
Atividades, Eventos e Atividades Atléticas 

 

Q. Existe um evento atlético, clube ou atividade que ocorra durante este período de 
fechamento? 

A. Não. Todos os eventos relacionados à escola são cancelados durante este período. 

Q. Os esportes de primavera serão adiados? 

A. Sim. Depois de muita discussão, MIAA BOD decidiu adiar o início da temporada de 
primavera de 2020 para 27 de abril de 2020, com o fim da temporada regular e jogos do 
torneio até 20 de junho de 2020. Levando em conta 21 de junho de 2020 para 
necessidades meteorológicas e instalações. 

                                      Retornar ao menu de perguntas frequentes   
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Perguntas Frequentes 

COVID-19 Recursos e Apoios  
 

Q. Todos devem praticar o estranhamento social? 

A. Sim. "Agora, pedimos que você faça sua parte.  Evitar encontros sociais durante a 
interrupção da escola minimizará o impacto do fechamento das escolas.  Considere 
cuidadosamente a necessidade de se encontrar com os outros.  Isso não é férias.  É 
uma medida extrema para permitir o estranhamento social para que o vírus não se 
espalhe.  Não ser exposto ao vírus é a melhor maneira de não adoecer.  Consulte este 
site do CDC para outras recomendações para prevenir 

doenças:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html”  

Q. Como faço para entrar em contato com o Conselho de Saúde de Tyngsboro? 

A. Telefone: 978 649-2300, Ext.  118 Email: koun@tyngsboroughma.gov  

                                   Retornar ao menu de perguntas frequentes   
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