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Alterações na maneira como estamos ensinando e aprendendo atualmente exigem alterações em nossa 

política de classificação. Nós reconhecemos que os membros da nossa comunidade de aprendizagem estão 

enfrentando uma série de desafios e dificuldades durante o fechamento da escola por causa do COVID-19. 

Essa politica de classificacao foi desenvolvida para apoiar a aprendizagem significativa, também 

pertimtingdo a maxima flexibilidade durante esses tempos dificeis. Esta politica de classificacao esta sujeita 

a modificacoes com base nas diretrizes do Departamento de Educacao Elementar e Secundaria (DESE).  

 
COMO EU SEREI AVALIADO PARA NOTAS? As rubricas abaixo serao usadas para avaliar seu trabalho. 

 
Humanidades e Artes (ingles, aprendizes de ingles, belas artes, estudos sociais, idiomas do mundo) 

 

22 20 18 

Atende as expectativas Atende parcialmente as 

expectativas 

Revisar e re-enviar 

Você demonstra atencioso 

engajamento com o material e sua 

respostas são completas, 

apropriadas, e precisas. 

 

A resposta atende ou excede a 

expectativa de conteúdo, duração 

e mecânica da linguagem 

(gramática, 

pontuação e estrutura de 

parágrafos). 

Você demonstra engajamento 

com o material e suas respostas 

são apropriadas e precisas. 

 

A resposta fica aquém da 

expectativa de conteúdo, duração, 

e mecânica da linguagem 

(gramática, pontuação e estrutura 

de parágrafos). 

 

Você demonstra algum 

engajamento com o material, mas 

suas respostas são 

não estão completas ou não são 

precisas. 

 

A resposta fica significativamente 

aquém da expectativa de 

conteúdo, duração e mecânica da 

linguagem. 

 

STEM e Vocacional (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática, Negócios, Culinária) 

 
22 20 18 

Atende as expectativas Atende parcialmente as 

expectativas 
Revisar e re-enviar 

Suas respostas estão corretas e 

completas, respondendo à 

pergunta que é feita. 

 

Todo o trabalho é mostrado. 
 

A maioria das suas respostas 

estão corretas e mostra que você 

tem algum entendimento do 

material. 

 

A maior parte do seu trabalho ou 

processo de pensamento é 

mostrado. 

Você tem muitas respostas 

incorretas e mostra pouca 

compreensão do material. 

 

Você mostrou uma quantidade 

limitada de trabalho, ou nenhum 

trabalho. 

 

Physical Education 

 
22 20 18 

Atende as expectativas Atende parcialmente as 

expectativas 
Revisar e re-enviar 

Você participa de rigorosas 

atividades físicas diárias. 

Você participa de atividades 

físicas mínimas diárias. 

Você não participou de nenhuma 

atividade física. 
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QUANTO TRABALHO DEVO ESPERAR? 

 
Seus professors forncerao tarefas semanais no inicio de cada semana. Pode ser uma ou mais atribuicoes de 

varias partes ou podem ser cinco atribuicoes diarias separadas.   

 Você terá uma semana inteira para concluir as tarefas, a fim de permanecer no caminho certo do 

curso. Você pode completer seu trabalho no seu próprio ritmo, mas deverá enviá-lo até a noite de 

domingo dessa mesma semana para que você não fique para trás. 

 Espera-se que você complete um mínimo de TRÊS tarefas por semana para manter uma nota de 

aprovação (essas tarefas devem estar no nível "Atende às expectativas", de acordo com as rubricas 

fornecidas). 

 

E SE EU FICAR PRA ATRASADO? NAO SE ESTRESSE!! 

 

 Trabalhos tardios para o período de marcação 3 (Q3) e para aprendizado remoto serão aceitos  antes 

do fechamento da classificação das notas, sem penalidade pela submissão tardia do trabalho. 

 Os estudantes podem revisar e reenviar os trabalhos enviados anteriormente para melhorar suas notas 

em um curso antes do fechamento da classificação das notas. 

 Os estudantes devem colaborar com seus professores para criar planos de trabalho de escola para 

compensar o atraso no trabalho de escola e revisar trabalho de escola anterior que precisa de reenvio. 

Entre em contato com seu professor(a) e CONVERSE COM SEU PROFESSOR(A) se você se 

sentir sobrecarregado. 

 

QUAL É A POLÍTICA DE PRESENÇA DURANTE A APRENDIZAGEM REMOTA? 

 

Os professores postarão atendimento ao ASPEN no final de cada semana. Você é considerado presente em uma 

aula se você interage com seu curso durante essa semana. Essa interação inclui postar ou enviar os trabalhos de 

escola, participando da sessão on-line com seu professor(a) ou turma, freqüentando o horário de expediente do 

professor ou comunicando-se diretamente com seu professor(a) através de mensagens ou e-mail sobre seus 

trabalhos escolares.  Se você tiver dificuldade em participar, você precisa entrar em contato com seu 

professor(a), conselheiro, ou reitor para obter apoio. 

 

COMO SERA CALCULADO AS MINHAS NOTAS E GPA NO SEMESTRE? 

 

 O que conta? : Todo o trabalho que você concluir antes do final do semestre será contado. Não haverá 

penalidade por atraso no trabalho durante Q3 ou Q4. 

 Trimestre 3: Seu trabalho na marcação do Q3 terá um peso de 33% da nota do semestre. Q3 trabalho é 

mercado para fazer até 13 de março de 2020. Nenhum aluno receberá uma nota inferior a 50 no Q3. 

 Quarto trimestre (aprendizado remoto): se você concluir três quintos do trabalho atribuído no “Atende 

Expectativas ”, você terá uma nota de aprovação para o trimestre. Contará com 67% do semestre. As 

notas serão inseridas regularmente no Sistema Aspen. 

 Suas notas no Q3 e Q4 serão juntas em uma única nota do semestre. 

 Você receberá uma designação de crédito ou nenhum crédito para o semestre. Alunos que não recebem 

nenhum crédito serão elegíveis para participar na recuperação de crédito durante o verão de 2020 e o 

outono de 2020. 

 As notas do semestre 1 serão usadas para calcular o GPA final para o ano acadêmico de 2019-2020. 

Nenhuma nota do semestre 2 de AY 2019-2020 será usado no cálculo do GPA. 

 Os alunos com matrícula dupla receberão uma nota com base na política estabelecida por sua faculdade 

para a transcrição da faculdade e uma nota de crédito / crédito pela transcrição do LHS. 

 As notas do Relatório de Progresso serão publicadas no Sistema Aspen, dia 8 de maio (formandos = 

grau 12) e dia 13 de maio (graus 9 a 11). 
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