
 
16 de março de 2020 
 
Famílias do ensino médio do Greens Science Park, 
 
Este é um lembrete amigável de que a escola está oficialmente fechada hoje, segunda-feira, 16 de março. Os planos 
Aprendendo em Casa já estão disponíveis no site da Science Park High School (link abaixo). Não use os planos que 
estão no site do distrito, pois eles não são personalizados para os cursos individuais dos alunos. Os alunos são 
responsáveis por concluir todas as tarefas e devem continuar utilizando as plataformas de aprendizado on-line que 
estão acostumadas a usar (ou seja, Edmodo, Google Classroom e Naviance). Quaisquer desvios de tarefas do curso 
serão comunicados aos alunos diretamente de seus professores. Todos os alunos que indicaram que não têm 
acesso à Internet por meio de pesquisa receberam uma chamada telefônica personalizada do Blackboard Connect e 
da Equipe Administrativa, informando-os a buscar seus pacotes impressos e individualizados entre 9h e 12h. hoje. 
Por favor, esteja ciente de que não teremos acesso ao prédio depois das 12:00. hoje, pois estará fechado para 
saneamento. Todas as tarefas devem ser concluídas dentro dos prazos prescritos. 
 
Mensagem da equipe de orientação e apoio ao aluno - Todos os alunos devem monitorar o Edmodo e seus e-mails, 
pois a equipe continuará apoiando os alunos e suas famílias no que diz respeito ao bem-estar emocional e social, 
processamento de pedidos de faculdade, programas de verão e bolsas de estudos oportunidades. 
 
Todos os alunos podem contatar seus professores diretamente para obter apoio, recursos ou orientação 
individualizados entre as 20h10 e as 14h50. por meio da plataforma de aprendizado da turma ou do e-mail da 
escola (encontrado na guia funcionários da escola em nosso site). 
 
Por fim, os sites dos programas de café da manhã e almoço estão listados abaixo e podem ser encontrados em 
nossa página do Instagram. O programa acontece de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h30. Continue a verificar 
regularmente nosso site e a página do Instagram @SPHS_Chargers para obter informações adicionais. Pedimos que 
você esteja seguro, tome as devidas precauções e esperamos vê-lo quando a escola reabrir. 
 
Sites do programa de café da manhã e almoço 
             https://drive.google.com/drive/my-drive 
 
Tarefas Aprender em Casa por Assunto 
https://drive.google.com/drive/folders/17GZbuY-CXIHE7CHOe1KU9c0VP8Tkp6Dw 
 
Siga-nos no Instagram @SPHS_Chargers 
 
Saludos, 
 
Principal Mincy 
 
 


