6 de março de 2020
Boa tarde diretamente da EABH,
Com as recentes tempestades que causaram a suspensão de aulas em algumas escolas e as
crescentes preocupações com a saúde por causa do COVID-19, nos vimos nos preparando para
tempos nunca antes vistos. Se surgir uma ou outra nova preocupação, queremos garantir que
nossa escola esteja preparada para fornecer experiências de aprendizado contínuas. Nosso
objetivo é que nossas aulas on-line correspondam ao nosso modelo de currículo, mesmo que
nossos alunos ou professores não possam estar presentes na escola. Muitas es colas ao redor do
mundo já estão fazendo isso e estamos colaborando com elas e aprendendo com as suas
experiências.
A melhor maneira de nos prepararmos é nos familiarizando com a plataforma de comunicação que
usaremos. Até o 5º ano, nosso plano é usar o Seesaw como a principal ferramenta para comunicar
e conduzir as aulas dos alunos de casa. Podemos utilizar aplicativos adicionais da plataforma do
Google para simular a sala de aula, se necessário, mas queremos começar com as ferramentas
que já usamos. Nossos professores estão começando a aprender a usar o Seesaw como uma
ferramenta instrucional, não apenas como um portfólio eletrônico, que era o objetivo inicial. Nas
próximas semanas, pediremos a todos os nossos professores que enviem exemplos de lições de
casa a serem concluídas pelo aluno em um computador, tablet ou smartphone de casa. Isso exigirá
que as famílias baixem um aplicativo Seesaw diferente, o de “CLASSES”, e o utilizem ao invés do
aplicativo “FAMILY”, que as famílias estão usando para acompanhar o trabalho dos alunos durante
o ano. Peço, por favor, para que você pense em qual aparelho tecnológico seu filho poderia usar
em casa para concluir as tarefas de aprendizado planejadas pelos professores. Os alunos
precisarão usar um dispositivo que permita escrever respostas, visualizar e criar vídeos para seus
trabalhos. Nos próximos dias, enviaremos instruções sobre como baixar e configurar essa
ferramenta para que possamos começar o aprendizado de casa.
Uma lição aprendida é que as escolas que se preparam para o ensino a distância têm maior
sucesso com o gerenciamento de interrupções temporárias. Esse é o nosso objetivo!
Obrigado por seu apoio contínuo e fique ligado para as instruções detalhadas que enviaremos.
Atenciosamente,
Matt Ihle
Diretor do Lower School
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