
 

Boa tarde, estudantes e familia da Lowell High School – LHS 

Espero que este e-mail o encontre bem e se adaptando  ao nosso estilo de vida atual da 

quarentena. Várias semanas atrás, apresentamos o Plano de Aprendizado Remoto da Lowell 

High School - LHS e informamos que enviaríamos a Política de Classificação de 

Aprendizado Remoto quando recebêssemos mais orientações do Departamento de Educação 

Básica e Secundária e do Departamento Distrital. Em anexo, você encontrará nossa Política 

de classificação de aprendizado remoto, que permanecerá em vigor até o final deste ano 

letivo. Nosso foco principal continua sendo o bem-estar dos estudantes e da família seguido 

pelo aprendizado acadêmico. Nossos professores têm engajado os alunos com lições, 

chamadas chamadas zoom, e-mails, sala de aula do Google e muitas outras modalidades de 

aprendizado nas últimas semanas. Como você sabe, esse aprendizado remoto continuará até o 

final do ano letivo para ser determinado. (TBD = sigla: para ser determinado) Convido você a 

revisar a Política de classificação remota e acompanhar os professores em sala de aula com 

qualquer dúvida ou preocupação que possa ter. Também oferecemos uma sessão de perguntas 

e informações sobre zoom na segunda-feira à noite às 19:00 para alunos ou pais. Estamos 

aqui para apoiá-lo e incentivá-lo em todas as etapas, especialmente nossos estudantes do 

ultimo ano. Entre em contato com seu professor, orientador ou reitor do escritorio destinado, 

se tiver alguma dúvida ou precisar de apoio.  

Convido você a revisar a Política de classificação remota e entrar em contato com os 

professores se tiver qualquer dúvida. Também estaremos oferecendo uma sessão de perguntas 

e informações na reuniao do zoom na segunda-feira à noite às 19:00 para estudantes, pais ou 

respondaveis. 

Tópico: Reunião de estudantes / Pais - Perguntas e Respostas sobre a Política de 

Classificação da Lowell High School – LHS. 

Hora: 4 de maio de 2020 19:00 (Horário do Leste dos EUA e Canadá) 

Participe da reunião Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9537750438?pwd=U1VjOFZoTHZUWklzOGZ4YTlRN1hZdz09 

ID da reunião: 953 775 0438 

 

Senha: 808242 

 

Agradecemos tudo o que cada um de vocês está fazendo para superar esses tempos incertos e 

esperamos vê-lo novamente em breve. 

 

https://us02web.zoom.us/j/9537750438?pwd=U1VjOFZoTHZUWklzOGZ4YTlRN1hZdz09


Fique bem, 

Marianne Busteed 

Diretora da Lowell High School 

 

Marianne 

Marianne E. Busteed 

Diretor da Highell High School 

 

"Mudando juntos, de bom para ótimo - todos, todos os dias, em todos os lugares" 

 


