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Orientações para ensino remoto em situações de 

emergência 
 

Em conformidade com o New Jersey State Legislature P.L. 2020, Capítulo 27 e as orientações do 

Departamento de Educação do Estado de Nova Jérsia, o Conselho de Educação de Newark (NBOE) irá 

implementar as Orientações para ensino remoto em situações de emergência durante períodos de 

encerramento do distrito superiores a três dias consecutivos, resultantes de uma declaração de estado de 

emergência, declaração de emergência de saúde pública ou diretiva emitida pela agência ou oficial de saúde 

relevantes para instituir encerramento por razões de saúde pública. 

 

As Orientações para ensino remoto em situações de emergência irão dar continuidade às instruções por forma 

a satisfazer o requisito de 180 dias da N.J.S.A. 18A:7F-9. Um dia de ensino virtual ou remoto é considerado 

equivalente a um dia completo de frequência escolar para os fins de cumprimento dos requisitos de 

aproveitamento académico estatais e locais, atribuição de créditos do curso e outros assuntos relacionados, 

conforme determinado pelo Comissário de Educação da Nova Jérsia. 

 

O Departamento de Educação da Nova Jérsia (NJDOE) reconhece que não há uma forma única de 

disponibilizar ensino remoto. No entanto, disponibiliza estas orientações para providenciar experiências de 

ensino remoto que vão ao encontro das necessidades de todos os alunos: 

 

Delinear experiências de aprendizagem 

● Reconhecer a necessidade de flexibilidade em termos de horários e acesso à tecnologia; 

● Envolver alunos em experiências de aprendizagem relevantes e construtivas; 

● Associar o que os alunos têm aprendido às novas experiências de aprendizagem em que vão estar 

envolvidos; 

● Dar espaço à escolha e voz dos alunos quando possível/adequado relativamente ao processo de 

envolvimento dos alunos na experiência e/ou como demonstram a sua aprendizagem; 

● Lembrar-se de que os alunos aprendem de diferentes formas. Ser flexível na forma como estes se 

envolvem com novas formas de aprendizagem (p. ex. leitura, vídeo); e 

● Incentivar os alunos a refletirem sobre o que aprendem. 

 

A finalidade das Orientações para ensino remoto em situações de emergência do distrito passa por 

implementar um programa holístico de aprendizagem remota. Este documento irá providenciar as orientações 

necessárias para ensino remoto; além disso, cada diretor de escola irá partilhar informações específicas para a 

escola com funcionários, alunos e famílias. 

 

Os funcionários essenciais são cruciais para a implementação deste plano. O distrito identifica todos os 

funcionários que trabalham na escola e nos escritórios como funcionários essenciais (diretores, professores, 

enfermeiros, funcionários de segurança, das instalações, de serviços alimentares, auxiliares, etc.) Uma lista de 

funcionários essenciais será disponibilizada ao gabinete do condado na eventualidade de uma emergência 

declarada como resultado do encerramento do distrito. 
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Acesso e oportunidades equitativos de ensino 

 

O distrito irá assegurar acesso e oportunidade equitativos ao currículo e programação para todos os alunos 

durante o encerramento prolongado da escola. 

 

Horário escolar 

O horário escolar regular irá permanecer o mesmo durante o período de ensino remoto: 

● Escola primária: 8h25-14h55 

● Escola secundária: 8h15-14h40 

 

O distrito escolar reconhece que a consistência é importante para o sucesso escolar no ensino remoto. Cada 

escola irá criar um horário semanal consistente de períodos de aulas semelhante a um dia escolar presencial na 

medida do possível. 

 

O ensino remoto para PK-12 poderá incluir aulas síncronas e assíncronas. Os alunos irão receber um horário do 

professor a indicar quando é que cada aula irá ser realizada. 

 

Ensino síncrono e assíncrono 

O ensino síncrono ocorre em tempo real recorrendo a sessões de videoconferência em tempo real. O distrito 

usa a Webex para estas aulas online em tempo real. Os alunos que não consigam, por qualquer razão, participar 

no ensino síncrono, poderão ver a aula gravada mais tarde. 

 

As aulas síncronas ocorrem em tempo real. Nestas aulas, os professores e os alunos têm a aula em conjunto 

usando uma plataforma online à qual os alunos se podem juntar. Os professores usam a Webex para interagir 

diretamente com os seus alunos. Os objetivos destas aulas, embora não estando limitados apenas a estes, são os 

seguintes: demonstração por parte do professor, leitura em voz alta, escrever em resposta a um texto, debate na 

aula, conversas com parceiros, aulas de estratégias e/ou competências, explicações do professor, instruções 

para tarefas. 

 

As sessões de ensino assíncrono ocorrem em diversos momentos. Os alunos podem iniciar sessão num sistema 

de gestão de aprendizagem, ver uma aula pré-gravada e/ou participar em atividades ao seu ritmo. Os 

professores podem disponibilizar materiais, recursos, testes e tarefas que podem ser acedidas em qualquer 

momento. Na aprendizagem assíncrona, os professores geralmente definem um percurso de aprendizagem, no 

qual os alunos se envolvem ao seu próprio ritmo. 
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Abordar o fosso digital 

 

Acesso à Internet, rede e dispositivos 

O distrito continua a disponibilizar acesso gratuito à Internet, através dos serviços Wi-Fi da Altice Optimum, 

para alunos que tenham Chromebooks do distrito. Como tal, todos os alunos que vivam em áreas da cidade 

com cobertura Wi-Fi da Altice Optimum, podem continuar a ligar-se à Internet simplesmente escolhendo a 

rede Optimum Wi-Fi. Além disso, o distrito continua a distribuir Hotspots da Verizon aos alunos que não 

vivam em áreas com cobertura ampla de Wi-Fi da Optimum. O distrito recebeu e implementou financiamento 

para dar aos alunos continuidade de acesso aos serviços de Wi-Fi em casa através de 2400 Hotspots da 

Verizon. 

 

Foram comprados Chromebooks em grande número, tendo sido distribuídos a todos os alunos. Atualmente, o 

rácio de dispositivos por aluno no distrito é de 1:1. O distrito estabeleceu um ciclo de atualização para todas as 

tecnologias a serem usadas no distrito, incluindo os dispositivos dos alunos, para assegurar que os alunos têm 

sempre acesso a dispositivos atuais. O distrito substitui os dispositivos de alunos antes de estes se tornarem 

obsoletos. Além disso, o distrito procurar reparar ou substituir dispositivos que tenham sido danificados ou que 

não funcionem, para assegurar o que acesso a recursos tecnológicos e ensino remoto por parte dos alunos não 

fica comprometido. 

 

Sistemas de controlo 

O distrito recorre a diversos métodos de tecnologia de controlo, especialmente nos dispositivos dos utilizadores 

finais. Todos os dispositivos são registados nas plataformas correspondentes da consola de gestão determinadas 

para cada tipo de dispositivo, antes de estes serem enviados para as escolas. Ou seja, os Chromebooks são 

registados na consola Google Management e os dispositivos Apple são registados na plataforma JAMF Mobile 

Device Management. De forma semelhante, os dispositivos Windows são registados na plataforma Microsoft 

Intune. Estas três plataformas são baseadas na nuvem e podem ser acedidas em qualquer local. Estas 

plataformas disponibilizam informações detalhadas acerca dos dispositivos, incluindo informações sobre as 

características técnicas dos dispositivos, localização, utilização, utilizadores que estão na posse do dispositivo, 

etc. Além do sistema eletrónico centralizado de controlo referido acima, todos os tutores e funcionários 

assinam um acordo com o distrito onde é descrita a utilização esperada dos dispositivos e as penalizações 

associadas a atos negligentes ou desviantes relativamente às práticas padrão estabelecidas. As escolas têm 

cópias dos acordos. A Divisão de Tecnologia da Informação informa as escolas, de forma semanal, qual é o 

inventário atualizado dos seus Chromebooks para as ajudar a controlar o acesso aos dispositivos por parte dos 

alunos. Todos os computadores portáteis Windows estão também equipados com software de controlo que irá 

ajudar o distrito a localizar e recuperar dispositivos que possam estar perdidos ou ter sido roubados. 

 

Apoio  tecnológico 

A Divisão de Tecnologia da Informação (DIT) implementou um sistema de Suporte Técnico para pedidos 

baseado na nuvem que permite aos funcionários iniciarem sessão e acederem à plataforma em qualquer parte 

do mundo. Desta forma, os funcionários do Suporte Técnico podem trabalhar de forma remota e responder a 

pedidos que cheguem ao seu departamento. Além disso, a DIT está no processo de dar às escolas a capacidade 

de introduzir remotamente pedidos no sistema de pedidos sem pedir ajuda ao Suporte Técnico. A opção de 

reportar problemas técnicos, por chamada telefónica ou e-mail, ao Suporte Técnico da DIT ainda está 

disponível. A DIT também implementou o sistema Avaya Voice Over IP, que irá permitir que a equipa de 
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informática atenda chamadas remotamente usando a versão Soft do telefone. Desta forma, a equipa de suporte 

poderá trabalhar remotamente e receber chamadas de utilizadores. A DIT implementou também um mecanismo 

de controlo remoto que irá permitir à equipa de suporte ajudar remotamente utilizadores em qualquer parte do 

mundo quando pedirem ajuda para assistência. Além disso, a DIT estabeleceu o acesso seguro, remoto e 

multifator às aplicações internas do distrito, que irá dar acesso remoto a essas aplicações às equipas das 

unidades de operação. A equipa de suporte da DIT também usa a Cisco WebEx e o Microsoft Teams para 

colaboração entre equipas de informática e utilizadores finais durante procedimentos de suporte remoto. 

 

Plataformas de ensino 

 

O ensino remoto pode ser realizado de forma síncrona e assíncrona para todos os alunos. Os alunos irão ligar-

se diariamente com todos os alunos usando as seguintes plataformas. 

 

Google Classroom/Google Suite Sistema de gestão de aprendizagem que permite que os 

professores se liguem aos alunos, partilhem tarefas, 

recebam trabalhos de alunos e deem feedback aos mesmos. 

Lumio 

(Designada anteriormente por SMART 

Learning Suite Online) 

Plataforma digital que permite aos professores distribuir 

conteúdos, comprovar a compreensão e disponibilizar 

atividades envolventes para ajudar os alunos a demonstrar a 

sua compreensão do programa escolar 

FlipGrid Plataforma digital que dá espaço à voz dos alunos, 

permitindo que os mesmos criem conteúdos de áudio e 

vídeo, assim como permitindo que todos os utilizadores 

possam receber e dar feedback 

Webex Plataforma de videoconferência online que permite que os 

professores se reúnam com os alunos em grupos grandes, 

pequenos e de forma individual para fins de ensino, 

disponibilização de feedback e reuniões com alunos, outros 

professores e famílias. 

Peardeck Plataforma digital que permite aos educadores transformar 

as suas apresentações em experiências interativas de 

aprendizagem onde os professores podem verificar a 

compreensão dos alunos, receber e dar feedback, e permitir 

que os alunos se envolvam para garantir que estes estão a 

participar ativamente nas aulas 

https://classroom.google.com/
https://suite.smarttech-prod.com/login?_ga=2.249188674.417751252.1596468244-367183858.1595617524
https://info.flipgrid.com/
https://www.webex.com/
https://www.peardeck.com/googleslides
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Estes programas de software de aprendizagem foram adquiridos pelas escolas de acordo com níveis de ensino 

específicos. Muitas das ferramentas de tecnologia online são utilizadas para dar aos alunos acesso à 

programação geral de educação. 

 

Lexia Core5 Reading, nível K-5 Plataforma de leitura suplementar para ajudar os alunos em 

diversos níveis de leitura, dentro do nível K-5, a melhorar as 

suas competências de leitura 

Lexia English, nível K-5 Plataforma de leitura suplementar para ajudar os alunos ELL 

dos níveis 1 e 2 a melhorar a fluência e competências de 

leitura 

Lexia Power Up, níveis 6-8 Plataforma de leitura suplementar para ajudar os alunos em 

diversos níveis de leitura, dentro dos níveis 6-8, a melhorar 

as suas competências de leitura 

ALEKS, níveis 3-12 Plataforma de matemática suplementar que ajuda os alunos 

a melhorarem as suas competências em múltiplos conceitos 

matemáticos e a reforçar competências previamente 

lecionadas 

NoRedInk, níveis 6-12 Plataforma de escrita suplementar que disponibiliza aulas e 

dados para os alunos, ajudando-as na escrita e permitindo 

melhorar as suas competências de escrita 

Discovery Education, nível K-12 Plataforma interdisciplinar que permite aos professores e 

alunos explorarem vídeos, artigos e outros materiais de 

ensino para lhes dar suporte e suplementar a aprendizagem 

em todas as áreas 

myOn Digital Library, nível K-8 Plataforma que disponibiliza uma biblioteca digital de livros 

a que os alunos podem aceder e que os professores podem 

atribuir. Pode ser usado para uma variedade de níveis e 

permite aos alunos envolverem-se, escolhendo material de 

leitura para o seu nível e que seja do interesse deles, e 

permite aos educadores atribuir leituras de acordo com 

determinados temas ou tópicos 

ASL Savvy, todos os níveis de ensino O Signing Savvy é um dicionário de linguagem gestual que 

contém vários milhares de vídeos de alta resolução de 

gestos de língua gestual americana (ASL), letras soletradas 

com gestos e outros gestos comuns usados nos Estados 

Unidos e no Canadá. 

Bookshare.org, todos os níveis de ensino Disponível para alunos com incapacidade de leitura de 

material impresso. 

Este recurso destina-se a alunos que sejam disléxicos, 

tenham paralisia cerebral, sejam cegos ou tenham outras 

incapacidades de leitura. 

https://www.lexialearning.com/products/core5
https://www.lexialearning.com/lexia-englishl-solutions-for-beginner-learners/
https://www.lexialearning.com/products/powerup
https://www.aleks.com/
https://www.noredink.com/
https://app.discoveryeducation.com/suite
https://www.myon.com/index.html
https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://www.signingsavvy.com/
https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://www.signingsavvy.com/about
https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://www.bookshare.org/cms/bookshare-me/who-qualifies
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Described and Captioned Media 

Program, todos os níveis de ensino 

Este recurso existe para ensinar alunos com incapacidades 

sensoriais em acompanhamento com os respetivos pais e 

professores. Os principais conteúdos educacionais, 

produzidos pela rede, são cuidadosamente personalizados 

para ir ao encontro das necessidades dos alunos do nível K-

12, alunos adultos, alunos cegos e surdos. 

 

A biblioteca do Described and Captioned Media Program 

(DCMP) disponibiliza, a pedido, conteúdos educacionais 

em vídeo e interativos, legendados e com descrição, para 

ajudar alunos do nível K-12 que sejam surdos, tenham 

dificuldades de audição, cegos, tenham dificuldades de 

visão ou que sejam surdos-cegos. Os professores/intérpretes 

(incluindo os que ainda estão em formação), outros 

profissionais e familiares, que ao utilizarem esta ferramenta 

poderão estar a beneficiar estes alunos, podem candidatar-se 

a ter acesso a todos os conteúdos e formação do DCMP. 

Google Read and Write, todos os níveis de 

ensino 

Conversão de 

texto em voz 

Conversão de 

voz em texto 

Lupa Foco do 

ecrã Destaque 

Predição de 

palavras 

HMH Curriculum Resources for ELA, 

todos os níveis de ensino 

Os alunos podem aceder aos manuais escolares e usar 

funcionalidades como a conversão de texto em voz. 

Learning Ally, todos os níveis de ensino Conversão de texto em voz com vozes humanos 

 

Os alunos podem controlar a velocidade e usar outras 

funcionalidades com o Learning Ally. 

Newsela, todos os níveis de ensino Materiais de leitura disponibilizados online. O nível do 

material de leitura irá ser ajustado ao nível de leitura dos 

alunos. 

 

Não use as funcionalidades de conversão de texto para voz 

com este recursos de texto nivelado. O texto nivelado é uma 

oportunidade para os alunos poderem ter uma experiência 

de leitura independente. 

Picto-selector, todos os níveis de leitura Quadros de comunicação visual 

Rotinas visuais 

ReThink Ed, todos os níveis de leitura Aprendizagem socioemocional 

https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://dcmp.org/
https://dcmp.org/
https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://www.texthelp.com/products/read-and-write-education/for-google-chrome/
https://www.hmhco.com/ui/login
https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://learningally.org/
https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://newsela.com/
https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://www.pictoselector.eu/
https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://www.rethinked.com/
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O distrito está comprometido em assegurar acesso e oportunidade equitativos ao currículo e programação para 

todos os alunos. Para alcançar este objetivo, é essencial haver programação específica e detalhada para 

primeira infância, ensino especial e alunos de língua inglesa. 

 

Primeira infância 

 

O ensino remoto pré-escolar irá passar pelo professor e professor auxiliar a lecionarem uma combinação de 

ensino síncrono e assíncrono. O ensino síncrono deve consistir em sessões de 15 minutos sobre estes 

componentes: 

 

● Aula de grupo grande 

● Aula de grupo pequena de matemática (a constituição dos grupos será baseada nos níveis dos alunos) 

● Aula de grupo pequena de literacia (a constituição dos grupos será baseada nos níveis dos alunos) 

● Leitura em voz alta (pode ser assíncrona ou síncrona) 

 

As leituras em voz alta assíncronas devem incluir perguntas que permitam aos pais/tutores interagir com os 

alunos e acabar com uma atividade que o aluno possa realizar após a sessão e que esteja alinhada com o 

objetivo de aprendizagem. O professor e o professor auxiliar irão recolher documentação sobre o crescimento e 

aprendizagem dos alunos, que será incluída nas estratégias de ensino GOLD para acompanhar o progresso dos 

alunos. O Gabinete de Primeira Infância irá providenciar aos professores e professores auxiliares formação 

contínua ao longo do ano letivo. As formações terão lugar em ações de desenvolvimento dos funcionários e 

comunidades de aprendizagem pessoal (PLC) baseadas na escola. 

 

Educação especial 

 

O Conselho de Educação de Newark compromete-se a providenciar educação adequada pública e gratuita 

(FAPE) consistente com a necessidade de proteger a saúde e a segurança dos alunos com incapacidades e dos 

indivíduos que providenciam educação, ensino especializado e serviços associados a esses alunos. No entanto, 

a legislação federal relativa a incapacidades é flexível na determinação de como satisfazemos as necessidades 

dos alunos com incapacidades. A determinação de como a FAPE é providenciada poderá ser diferente neste 

momento de emergência. 

 

Para satisfazer as necessidades únicas dos alunos com incapacidades, os funcionários irão continuar a colaborar 

com as famílias para identificar os serviços que cada aluno precisa. O distrito irá disponibilizar formação, 

recursos e ferramentas para apoiar as equipas do programa de ensino individualizado (IEP) de forma a 

determinar quais são os serviços necessários. 

● Os professores de ensino geral, ensino especial e os fornecedores de serviços relacionados irão 

colaborar com as famílias para debater as necessidades individuais, acesso ao currículo e progresso dos 

alunos relativamente aos objetivos do IEP, conforme seja necessário. 

● Os professores de ensino geral e/ou especial irão reunir-se virtualmente com alunos usando plataformas 

online através de métodos síncronos (Webex) e assíncronos (Google Classroom). 
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● Os paraprofissionais irão prestar apoio remoto ao ensino. Irão manter uma comunicação aberta com os 

professores/administradores/alunos e famílias em dias específicos, 

apoiar os alunos e prestar apoio consistente a alunos específicos por e-mail, conforme seja necessário. 

● Todos os programas de ensino especial remoto irão continuar a cumprir os requisitos de idade e 

tamanho determinados pelo Departamento de Educação da Nova Jérsia (NJDOE). 

● O distrito irá continuar a identificar, localizar e avaliar alunos suspeitos de terem uma incapacidade e 

que precisem de serviços de ensino especial de acordo com as diretrizes do estado. 

● O distrito irá realizar remotamente as avaliações iniciais e reavaliações de acordo com as diretrizes de 

saúde pública, para assegurar que os prazos determinados são cumpridos. 

● Todas as reuniões do IEP serão realizadas remotamente através do Webex ou por telefone. O distrito 

irá continuar a cumprir os prazos determinados para reuniões do IEP e garantir que os participantes 

determinados estão presentes nas reuniões do IEP. 

● Os gestores de casos irão estar em contacto permanente com os pais por e-mail, telefone e correio para 

monitorizar os serviços de ensino especial e o progresso do aluno relativamente aos objetivos do IEP. 

● A equipa de ensino especial irá disponibilizar boletins semanais às famílias e alunos, acesso 

individualizado a ferramentas de aprendizagem online e materiais personalizados para satisfazer as 

necessidades de cada aluno. 

● Em colaboração com o Gabinete de Envolvimento Parental, a Universidade Parental oferece 

oportunidades aos pais de alunos de ensino especial, para que recebam informações e cursos úteis em 

diversas línguas. 

● Os serviços associados (terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia e consultas de psicologia) 

serão realizados de forma remota (Webex ou Google Meet). No entanto, devem ser realizadas 

avaliações e tecidas considerações para cada aluno, de forma a determinar a adequação do apoio 

virtual. 

● A documentação dos serviços mandatados pelo IEP será registada por cada prestador de serviços numa 

base semanal com registos de serviço e/ou de acompanhamento para cada aluno. O progresso dos 

alunos será registado em boletins e os pais irão receber relatórios trimestrais de progresso do professor 

e do prestador de serviço associado. 

● Todas as acomodações e modificações serão implementadas remotamente pelo professor e 

paraprofissional, caso seja adequado. O distrito terá acesso às ferramentas de acessibilidade para 

suportar as necessidades dos alunos. 

● Entraremos em contacto com as famílias e serão disponibilizadas informações às mesmas para as 

ajudar a perceber melhor o ensino remoto e como podem suportar os seus filhos durante a emergência. 

Serão realizadas reuniões mensais para monitorizar as necessidades de alunos e famílias. 

 

Alunos de língua inglesa 

 

O Conselho de Educação de Newark compromete-se a continuar a servir os alunos de língua inglesa (ELL). 

Durante o ensino remoto, os funcionários irão continuar a implementar estratégias para satisfazer as 

necessidades académicas e linguísticas dos ELL. Além disso, os líderes do distrito e os funcionários de suporte 

da escola irão continuar a colaborar com as famílias, disponibilizando recursos e ferramentas para assegurar o 

sucesso académico dos ELL. 
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● Os alunos de língua inglesa irão continuar a receber os serviços de suporte de língua necessários, o que 

inclui um período diário de inglês padrão como segunda língua (ESL) e formação em estratégias de 

compreensão (em escolas específicas). 

● Os professores bilingues e de ESL irão reunir-se virtualmente com os alunos usando plataformas 

síncronas (Webex) e assíncronas (Google Classroom).   

● Os professores bilingues e de ESL irão colaborar e planear aulas personalizadas para satisfazer as 

necessidades dos ELL. Irão envidar esforços para tornar os conteúdos do currículo compreensível aos 

alunos. 

● As aulas realizadas irão focar-se em ajudar o desenvolvimento dos alunos nas áreas de audição, fala, 

leitura e escrita. 

● Os professores bilingues/ESL e de ensino especial irão continuar a planear, de forma conjunta, para 

suportar as necessidades dos alunos identificados como tendo necessidades de suporte de língua e de 

ensino especial. O foco será colocado na utilização das práticas do design universal de aprendizagem e 

nas melhores práticas de aprendizagem de língua para suportar o crescimento dos alunos. 

● Os ELL irão ter acesso a múltiplas plataformas de tecnologia como o Google Classroom, Flipgrid e 

Discovery Education para suportar a aprendizagem de conteúdos e de línguas. 

● Os alunos de língua inglesa irão receber suporte através da plataforma online Lexia English. 

● As aulas realizadas irão incluir aulas de duração reduzida para alunos de inglês específicos, tais como 

principiantes, focadas em necessidades específicas. 

● Os ELL irão realizar tarefas diárias, incluídas nas aulas, que irão ser usadas para medir o progresso dos 

alunos. 

● O Gabinete de Ensino Bilingue irão colaborar com as escolas na implementação de protocolos e 

oportunidades de coaprendizagem, recorrendo a plataformas de videoconferência que permitam que 

professores de ensino geral e ESL apresentem aulas com suporte incorporado para ELL. 

● Os professores bilingues e de ESL, assim como os administradores escolares e funcionários de suporte, 

irão continuar a receber formação sobre como criar experiências de ensino e aprendizagem 

culturalmente sensíveis, suportar aprendizagem socioemocional e aprendizagem sensível a traumas 

para alunos que foram forçados a emigrar do seu país de origem. A formação será providenciada pelo 

Gabinete de Ensino Bilingue e WestEd. 

● O site do distrito irá continuar a disponibilizar informações aos pais, assim como ferramentas para 

suportar a aprendizagem em casa. As informações na página Web serão disponibilizadas em múltiplas 

línguas através do ícone de tradução. 

● Em colaboração com o Gabinete de Envolvimento Parental, a Universidade Parental oferece 

oportunidades aos pais de alunos bilingues, para que recebam informações e cursos úteis em diversas 

línguas. 

● O Gabinete de Ensino Bilingue irão disponibilizar vídeos para orientar os pais de ELL a ajudarem os 

seus filhos a aceder à plataforma de aprendizagem virtual do distrito. 

● Todas as comunicações serão disponibilizadas numa linguagem que será compreensível para pais/tutores. 

● Conforme seja necessário, como no contexto de reuniões, poderão ser disponibilizados intérpretes às famílias. 

● Entraremos em contacto com as famílias e serão disponibilizadas informações às mesmas para as 

ajudar a perceber melhor o ensino remoto e como podem suportar os seus filhos. 

● Será garantida igualdade na disponibilização de dispositivos/acesso à Internet para ELL. 
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Responsabilidade de alunos, professores, administradores, professores auxiliares e pais durante o ensino 

remoto 

 

Quem? Responsabilidades 

Alunos ● Frequentar a escola todos os dias. 

● Envolver-se ativamente nas aulas. 

● Consultar diariamente os sumários, vídeos e outros recursos através do Google Classroom. 

● Realizar tarefas. 

● Participar durante a aprendizagem síncrona. 

● Ler, escrever e criar todos os dias. 

Professor de 

atividades 

e conteúdos 

● Providenciar aulas diárias síncronas para alunos. 

● Criar e gerir diariamente os sumários e atividades através do Google Classrooms. 

● Publicar materiais no Google Classroom que ajudem os alunos a cumprir os objetivos 

atuais de aprendizagem. 

● Acompanhar o progresso dos alunos e garantir a conclusão das tarefas. 

● Criar uma lista prioritária de alunos para os quais haja preocupações. Os alunos nessa lista 

serão contactados uma vez por semana além do contacto em aula. 

Professores de 

recursos, ESL e 

técnicos 

de intervenção 

académica 

● Reunir diariamente com os alunos em pequenos grupos síncronos. 

● Disponibilizar pequenas aulas em grupo. 

● Criar uma lista prioritária de alunos para os quais haja preocupações. Os alunos nessa lista 

serão contactados uma vez por semana além do contacto em aula. 

● Informar diariamente o diretor e professor de atividades relativamente ao número de 

alunos que estão a participar e ao número de alunos que não estão a participar. 

Administradores 

da escola 
● Estabelecer e indicar as expetativas para uma aprendizagem homogeneizada com a equipa. 

● Ser flexível sempre necessário. 

● Disponibilizar um ponto de contacto com a equipa para comunicar informações cruciais. 

● Assegurar que o ensino remoto está a decorrer. 

● Comunicar decisões específicas da escola relativamente ao ensino remoto. 

● Assegurar que o currículo está a ser ensinado e definir um horário para planos de aulas. 

● Assegurar que as PLC estão agendadas e a decorrer. 

Professores 

assistentes 
● Acompanhar alunos durante o ensino remoto. 

● Ajudar alunos com suportes de aprendizagem remota. 

● Acompanhar o progresso dos alunos e garantir a conclusão das tarefas. 

● Mantar comunicação consistente com os professores de salas de aula. 

Pais ● Notificar o professor ou diretor se o filho não puder frequentar ou participar nas aulas de 

um determinado dia. 

● Incentivar rotinas nos alunos e disponibilizar um local seguro aos alunos para estudarem. 

● Garantir que os alunos estão ao computador, prontos para o ensino no início do horário 

escolar. 

● Defina um horário para rever as tarefas concluídas do seu filho. 

● Se tiver dúvidas, contacte o professor do seu filho por telefone ou e-mail. Certifique-se de 

que está a par do horário de reuniões do professor. 



13 
 

Serviços de apoio que contribuem para o sucesso escolar 

 

Frequência 

● A política de frequência permanece a mesma no ano letivo 2022-2023. O distrito irá colaborar com 

as famílias para dar ênfase ao impacto académico de faltar e irá recorrer a estratégias preventivas 

de resolução de problemas. As intervenções serão concebidas para abordas as razões do 

absentismo. 

● Os dias de ensino remoto serão considerados dias normais em termos de frequência escolar. 

● É esperado que os alunos frequentem a escola todos os dias e que cheguem a tempo a todas as aulas. 

● Durante o ensino remoto, os professores irão registar a frequência, no início de cada dia escolar, no 

PowerSchool. 

● Um aluno é dado como presente para o dia inteiro quando participam em todas as atividades 

síncronas e assíncronas desse dia escolar. 

● Os pais devem avisar o professor ou diretor se o seu filho não estiver presente nesse dia. 

● Os professores e os funcionários de ensino irão monitorizar a participação e a realização de tarefas 

remotas dos alunos. Caso seja necessário, irão entrar em contacto pelos pais/tutores. 

● Os orientadores de frequência irão monitorizar o absentismo dos alunos através de chamadas 

telefónicas, visitas a casa e reuniões com pais/tutores. Irão continuar a colaborar com a 

comunidade escolar e famílias para prestar suporte. 

● As políticas de promoção/intervenção, requisitos de aproveitamento e conduta/disciplina foram 

atualizadas para incluir os regulamentos a serem seguidos pelos funcionários da escola. 

 
Avaliação e classificação 

As políticas de avaliação e classificação continuam a ser as mesmas. Os alunos serão responsáveis por 

realizar tarefas e os professores irão facultar feedback e atribuir notas conforme adequado. As tarefas serão 

entregues através do Google Classroom incluindo o Google Docs, Google Slides, etc. Durante o ensino 

síncrono, as avaliações poderão ocorrer em discussões orais. Os alunos continuarão a receber relatórios 

trimestrais de progresso e boletins durante o ensino remoto. 

 
Aprendizagem socioemocional 

O NBOE continua a dar prioridade à necessidade de aprendizagem social e emocional para desenvolver 

uma cultura escolar e clima positivos nas nossas quatro escolas. Estando ciente do stress e a ansiedade 

causados pelo encerramento e isolamento social, o distrito continuará a implementar uma variedade de 

estratégias para suportar alunos, famílias e funcionários. Todas estas estratégias irão continuar após as 

escolas voltarem ao ensino presencial. 

● Reuniões matinais antes do início de cada aula para dar oportunidade aos alunos para se ligarem e 

refletirem. 

● Exercícios de meditação e mindfulness, sempre que possível. 

● Aulas integradas sociais e emocionais usando as aulas de nível 1 e 2 do ReThinEd Scope and 

Sequence. 

● Reuniões diárias de assistentes sociais e psicólogos da escola. 
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● Sessões de psicologia individuais e de grupo organizadas pelos psicólogos e assistentes sociais da 

escola. 

● Recursos de psicologia e saúde mental disponibilizado a famílias e funcionários, conforme seja 

necessário. 

● Oportunidades de aprendizagem profissional para funcionários da escola sobre temas como luto e 

perda, depressão, ansiedade, técnicas de motivação, currículo social e emocional, assim como 

promoção de bem-estar mental. 

● Funcionários de suporte, incluindo psicólogos e assistentes sociais da escola irão colaborar de 

forma flexível em toda a escola para satisfazer as necessidades dos alunos. 

● Dar continuidade às parcerias com agências de saúde mental para suportar os alunos. 

● Planear e realizar atividades e eventos virtuais destacadas no calendário anual de cultura e do 

clima. 

● As intervenções de aprendizagem socioemocional (SEL)/saúde mental irão ser adequadas à idade, 

usando vários recursos já disponíveis no distrito. Estes recursos incluem, mas não estão limitados 

a: Rethink SEL, Rainbows for All Children, equipas de suporte em toda a escola, equipas de saúde 

mental, MindRight, MAYASA e GoalBook. 

● Os assistentes sociais e psicólogos da escola irão continuar o acompanhamento com alunos e 

famílias que não tenham recebido acompanhamento de uma forma completa através de apoio 

presencial. 

● Continuar a atualizar a página Web Student Life com recursos. 

 
Apoios abrangentes 

O distrito irá continuar a realizar parcerias com organizações para disponibilizar recursos para suportar 

alunos e famílias com serviços abrangentes nas seguintes áreas: 

● Saúde mental 

● Cuidados de saúde primários e cuidados dentários 

● Envolvimento com a família 

● Enriquecimento académico 

● Mentoria 

 
Distribuição segura de refeições 

O distrito irá implementar o seguinte plano de distribuição de refeições para alunos remotos devido ao 

estado de emergência declarado, emergência de saúde pública declarada ou diretiva emitida por agência ou 

oficial de saúde relevantes para instituir encerramento por razões de saúde pública. Todas as informações 

estão sujeitas a alterações com base em orientações do Departamento de Agricultura (DOA). 

 
Distribuição de refeições para alunos remotos: 

● Segunda-feira e quinta-feira, 7h30-11h30 

● A distribuição de segunda-feira irá incluir refeições para segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. 

● A distribuição de quinta-feira irá incluir refeições para quinta-feira e sexta-feira. 

● Os jovens alunos devem ser acompanhados por um adulto para recolher as refeições no local mais 

perto de si. 

https://www.nps.k12.nj.us/departments/studentlife/
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Locais de distribuição de refeições 
 

 
 

Locais da região central Locais da região leste 

Central High School 
246 18th Avenue, Newark, NJ 07108 

East Side High School 
238 Van Buren Street, Newark, NJ 07105 

Dr. E. Alma Flagg 
150 3rd Street, Newark, NJ 07107 

Hawkins Street School 
8 Hawkins Street, Newark, NJ 07105 

Quitman Street School 
21 Quitman Street, Newark, NJ 07103 

Lafayette Street School 
205 Lafayette Street, Newark, NJ 07105 

Science Park High School 
260 Norfolk Street, Newark, NJ 07103 

South Street School 
44 Hermon Street, Newark, NJ 07105 

 

 
 

 
 

Locais da região oeste Locais da região sul 

Ivy Hill Elementary School 

107 Ivy Street, Newark, NJ 07106 

Belmont Runyon School 
1 Belmont Runyon Way, Newark, NJ 07108 

Mount Vernon School 
142 Mount Vernon Place, Newark, NJ 07106 

George Washington Carver School 
333 Clinton Place, Newark, NJ 07112 

Speedway Avenue 
701 South Orange Avenue, Newark, NJ 07106 

Peshine Avenue School 
433 Peshine Avenue, Newark, NJ 07112 

Thirteenth Avenue School 
359 13th Avenue, Newark, NJ 07103 

Weequahic High School 
279 Chancellor Avenue, Newark, NJ 07112 

 

 

 
 

Locais da região norte 

Elliott Street School 
721 Summer Avenue, Newark, NJ 07104 

First Avenue School 
214 First Avenue, Newark, NJ 07107 

McKinley Elementary School 
1 Colonnade Place, Newark, NJ 07104 

Park Elementary School 
120 Manchester Place, Newark, NJ 07104 

Rafael Hernandez Elementary School 
345 Broadway, Newark, NJ 07104 

Ridge Street School 
735 Ridge Street, Newark, NJ 07104 
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Transporte 

O Conselho de Educação de Newark (NBOE) gere o transporte dos alunos que frequentam as escolas do 

NBOE. A Comissão Regional de Essex de Serviços de Ensino (ERESC) gere o transporte de alunos para 

alunos do distrito que frequentem escolas ou instituições fora do distrito. 

 
Quando as escolas do NBOE encerram devido a um encerramento prolongado, o transporte de alunos é 

interrompido até o distrito regressar ao ensino presencial.   Se as escolas do distrito permanecerem abertas 

quando as escolas do NBOE estiverem encerradas, o transporte para estas escolas/programas irá continuar. 

Se as escolas ou programas fora do distrito encerrarem, o NBOE irá coordenar interrupções no transporte 

em coordenação com a ERESC. 

 
Para proteger os nossos alunos e funcionários durante o transporte para e da escola, as seguintes 

estratégias serão implementas durante o transporte escolar de autocarro. 

● O número de alunos no autocarro será limitado para promover o distanciamento social. 

● Todos os autocarros serão limpos após cada viagem, especialmente áreas de muito contacto como 

o corrimão de entrada, assentos dianteiros e traseiros, puxadores das janelas, cintos de segurança, 

maçaneta da porta, etc. 

● Cada autocarro terá disponível gel desinfetante e os alunos serão incentivados a usá-lo após a 

entrada e saída. 

● Durante o período de encerramento do distrito, os funcionários de autocarros irão receber 

formação. 

 
Instalações 

O Gabinete de Instalações permanecerá comprometido a salvaguardar os nossos alunos e funcionários durante 

uma emergência declarada que resulte no encerramento do distrito. 

● Os edifícios das escolas e do distrito terão manutenção e haverá funcionários de limpeza para 

realizar limpeza/desinfeção. 

● Os funcionários de limpeza irão, de forma sistemática, limpar e desinfetar superfícies e áreas de muito 

contacto. 

○ Secretárias de alunos e professores 

○ Equipamentos de ensino 

○ Unidades de aquecimento 

○ Fontes de água 

○ Casa de banho masculinas e femininas 

○ Áreas comuns de grande dimensão (ou seja, auditórios, cantinas, corredores, etc.) 

● Os funcionários de limpeza irão garantir a disponibilidade de sabão, gel desinfetante e toalhetes de papel. 

● Os funcionários de limpeza irão trocar os filtros em todas as unidades de aquecimento e ar condicionado, 

janelas e telhados. 

● Durante o período de encerramento do distrito, será facultada formação contínua sobre a 

manutenção de edifícios e utilização de equipamentos. 

 
O Gabinete de Instalações irá assegurar que todos os edifícios do distrito e as escolas estão preparados 

para abrir de forma adequada na devida altura. 
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Programação adicional 

O plano de ensino remoto inclui o seguinte: 

 
 

● Oportunidades de aprendizagem agilizada 

○ Existem múltiplas estruturas para suportar as oportunidades de aprendizagem agilizada 

(ALO), incluindo colocação avançada, distinções, programação de sábado, inscrição dupla 

e cursos CTE. Ao centro de todas estas iniciativas está o currículo que assegura que os 

padrões dos níveis de ensino são atingidos e que os professores e alunos podem aceder 

virtualmente a estes suportes. 

○ Além disso, os documentos do currículo incluem métodos para identificar e preencher as 

lacunas de aprendizagem. Ao nível do ensino primário, a agilização é gerida através destas 

inovações curriculares: fonologia, fluência de procedimento em matemática e 

monitorizador de comportamentos de leitura do nível K-5. Estes currículos focam-se na 

identificação e preenchimento rápidos de lacunas para que os alunos possam aplicar estes 

conhecimentos e atingir os padrões dos respetivos níveis de ensino. 

 
● Programa alargado de aprendizagem 

○ O Gabinete do Programa Alargado de Aprendizagem oferece programação Excel 

Afterschool desde os níveis pré-K até ao 8 no seguinte horário: de segunda-feira a sexta-

feira, das 15h00 às 17h50. Tal como o ensino na sala de aulas, os professores Excel irão 

disponibilizar aos alunos participantes um ensino síncrono e digital. Os alunos irão ter 

componentes académicas e de enriquecimento. A instrução curricular é disponibilizada para 

língua inglesa (ELA) e matemática. As atividades de enriquecimento são disponibilizadas 

por professores do distrito e profissionais especializados. As ofertas virtuais poderão incluir 

ioga; xadrez; ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM); e mais. 

○ As oportunidades do programa alargado de aprendizagem para alunos do ensino secundário 

irão continuar de forma virtual. Estas incluem componentes académicas e de 

enriquecimento (ou seja, ensino com conteúdo específico, xadrez, debates, etc.). 

 
● Programas de centro de aprendizagem da comunidade do século XXI 

○ O Conselho de Educação de Newark realiza parcerias com diversas organizações da 

comunidade para implementar Programas de centro de aprendizagem da comunidade do 

século XXI nas suas escolas. Através de colaboração e comunicação, o distrito irá assegurar 

que a programação continua remotamente com cada parceiro, para que as experiências de 

aprendizagem remota não sejam interrompidas por alunos. 
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● Recuperação de créditos 

○ A recuperação de créditos é disponibilizada através de módulos de cursos que terão início 

no ano letivo de 22-23 e irão continuar de forma remota. Estes módulos de cursos ficarão 

disponíveis para os alunos durante o ano letivo. Estes módulos serão realizados autónomos 

e os alunos irão colaborar com os professores para os realizar com sucesso. 

 
● Experiências alargadas para turmas 

○ O Gabinete de Ensino e Aprendizagem disponibiliza experiências alargadas para turmas 

para alunos nos níveis pré-K-12. Estas visitas de estudo estão em conformidade com o 

currículo que está a ser ensinado na sala de aula. Durante o ensino remoto, os alunos 

poderão realizar visitas de estudo virtuais. As visitas de estudo poderão incluir visitas 

virtuais a quintas, museus, jardins zoológicos e outros recintos locais. Os professores 

recebem recursos para transmitir aos alunos antes e depois de cada visita de estudo 

 
● Programas extracurriculares 

○ O distrito repensou a forma de criar uma programação extracurricular de forma remota. 

Sabendo que estas atividades fomentam um sentido de ligação e normalidade para os 

alunos, o distrito irá continuar a disponibilizar uma programa extracurricular para os 

alunos. Estes poderão incluir clubes, atletismo, associações estudantis, artes visuais e 

performativas, etc. 

 
● Programação da comunidade 

○ O distrito compreende a importância da ligação entre casa e escola, mantendo a sua 

dedicação a preservar os programas da comunidade. A programação da comunidade, como 

a noite de regresso à escola, revisão orçamento, universidade para pais e mesas redondas de 

ensino, irão continuar de forma remota. Para garantir que há suporte direto e atempado para 

alunos e famílias, cada escola irá ter gabinetes virtuais. 

 
● Tutoria 

○ A tutoria mais intensiva, que está diretamente ligada aos conteúdos lecionados em sala de 

aulas, e que agiliza o progresso dos alunos em vez de o corrigir, tem provas dadas de 

melhorar acentuadamente a aprendizagem na matemática e leitura para alunos com 

dificuldades. As alterações ao currículo já foram aprovadas, criando oportunidades de 

tutoria durante o dia de ensino. A tutoria poderá ocorrer antes, durante ou após as aulas. O 

distrito atribuiu fundos ESSER para tutoria para todos as escolas e todos os alunos. Caso 

uma emergência declarada resulte no encerramento do distrito, a tutoria irá continuar de 

forma remota. 



19 
 

Anexo A: Recursos e ferramentas online de suporte de aprendizagem para professores 

 
● Tutoriais do Google Teach from Home 

● Tutoriais do G-Suite 

● MyTeachingStrategies para o nível Pre-K 

● Second Step para o nível Pre-K 

● Google Classroom para o nível K-12 

o Introdução do Google Classroom 

o Centro de ajuda do Google Classroom 

● Webex 

o Guia para o Webex 

o Orientações para professores 

● Class Dojo 

o Webinar 

● Read&Write para o Google Chrome 

● Screencastify: feedback dos alunos 

o Usar o Screencastify 

o Cursos do Screencastify 

● Flipgrid: feedback dos alunos 

o Introdução para professores 

o Guia do professor para o Flipgrid 

● Feedback dos alunos: incorporar comentários nos trabalhos dos alunos 

● Colaboração: EdPuzzle 

o Guia para o EdPuzzle 

o Lumio (designada anteriormente por SMART Learning Suite Online) 

● Plataforma OTIS PD 

https://teachfromhome.google/intl/en/
https://support.google.com/a/users/topic/9945585?hl=en&ref_topic=9247638
https://my.teachingstrategies.com/
https://drive.google.com/file/d/1wBurvPwb4kKot3gJ4xy1Hujv_0Nr5nL_/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://youtu.be/UEFgW--0094
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=en&topic=6020277
https://www.webex.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1cBErSqKv1gATBRKk81ZxKe1prQ6AAAXlDdkuJ5zwJuU/edit?usp=sharing
https://www.webex.com/webexremoteedu.html
https://www.classdojo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OAEkfrwtAOI
https://support.texthelp.com/help/lets-get-started
https://www.screencastify.com/
https://www.screencastify.com/
https://drive.google.com/file/d/1g5H7FmiHIvoHxXDpIDWeRwYZP3XYLX2h/view
https://www.screencastify.com/courses
https://auth.flipgrid.com/educator
https://auth.flipgrid.com/educator
https://education.microsoft.com/en-us/course/45068800/1
https://static.flipgrid.com/docs/Flipgrid_eBook_2nd_edition.pdf
https://support.google.com/docs/answer/65129?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/docs/answer/65129?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1E0PCqSOve1d-XxP88l7a38LDxJxfojPQ7ks6mFmQGz8/edit?usp=sharing
https://www.smarttech.com/en/lumio
https://otis.teq.com/
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Anexo B: Recursos e ferramentas online de alunos/família para apoiar a aprendizagem 

 

● Código da conduta de aluno para ensino remoto 

● Normas de ensino remoto, níveis pré-K-2 

● Normas de ensino remoto, níveis 3-5 

● Normas de ensino remoto, níveis 6-12 

● Clever Student Portal 

o Como iniciar sessão no Clever Student Portal 

o Se estiver a usar o Chromebook NBOE, o Clever Student Portal irá carregar 

automaticamente quando inicia sessão pela primeira vez no Chromebook e escolhe a opção 

Iniciar sessão com Google. 

o Para voltar ao Clever Student Portal, pode, em qualquer momento, escolher os marcadores 

nps.k12.nj.us no canto superior esquerdo e clicar em Student Portal 

● Google Classroom 

o No Clever Student Portal, clique na ligação para o Google Classroom. Desta forma, irá 

abrir a lista de salas de aula do Google Classroom. Clique na sala de aula para entrar. 

o Para se juntar a uma nova sala de aula: 

▪ Clique no sinal de adição 

▪ Clique em Aderir à turma 

▪ Introduza o código da turma disponibilizado pelo professor 

▪ Clique em Aderir 

● Materiais acessíveis através do Clever Student Portal 

o Ligações para língua inglesa 

▪ eBook escolar HMH para nível K-8 

● Aceder aos eBooks HMH 

● Aceder aos eBooks HMH 

▪ Recursos suplementares 

● Nível pré-K-5: Lexia Core 5 

● Níveis 6-8: Lexia Power Up 

● Níveis 6-12: NoRedInk 

o Matemática 

▪ Nível K-8: eBook de matemática Great Minds/Eureka! 

▪ Níveis 9-12: Saavas/Easybridge 

● Instruções de início de sessão para Saavas Easybridge 

▪ Recurso suplementar 

● Níveis 3-12: ALEKS 

o Ciência 

▪ Nível K-5: McGraw Hill Science 

▪ Níveis 6-8: IQWST Teacher Portal 

▪ Discovery Education 

o Ensino secundário 

▪ McGraw Hill 

o Educação física 

▪ Ensino secundário: McGraw Hill 

https://www.nps.k12.nj.us/wp-content/uploads/2020/10/NBOE-Remote-Learning-Codes-of-Conduct-Students-min.pdf
https://www.nps.k12.nj.us/wp-content/uploads/2020/10/NBOE-Remote-Learning-Norms-Prek-2-min.pdf
https://www.nps.k12.nj.us/wp-content/uploads/2020/10/NBOE-Remote-Learning-Norms-3-5-min.pdf
https://www.nps.k12.nj.us/wp-content/uploads/2020/10/NBOE-Remote-Learning-Norms-6-12-min.pdf
https://clever.com/in/newark
https://drive.google.com/file/d/1EEKch31_jvCC34_6N-YkzT8O0wxgGB5f/view
https://classroom.google.com/h
https://clever.com/in/newark
https://www.hmhco.com/ui/login
https://docs.google.com/presentation/d/1gsedegtqgGws6nSn-S0BLV8MDrrFhXyp9JB23_1ZTGA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpLwjE30AGoOwlrim6b_wZXCT3XfyUOV/view
https://www.lexialearning.com/products/core5
https://www.lexialearning.com/products/core5
https://www.lexialearning.com/products/powerup
https://www.lexialearning.com/products/powerup
https://www.noredink.com/
https://www.noredink.com/
https://drive.google.com/file/d/1u5p4HQc0O9SibJ4e6cckxMHU_4YQja3E/view?usp=sharing
https://www.aleks.com/login
https://www.aleks.com/login
https://my.mheducation.com/login
https://www.iqwst.com/webapp/#início de sessão
https://www.discoveryeducation.com/
https://accounts.mheducation.com/login?app=connect.mheducation.com&redirectUrl=https%3A%2F%2Fcaas.mheducation.com%2Fcaas%2Fheclr%2FlaunchConnectcc09e7d1d1&confirmed=true&district_id=5432eabfd4f601742400072f&redirect_uri=https%3A%2F%2Flogin.mhcampus.com%2FSSO%2FDI%2FClever%2FLTIHandler.ashx%3Ftool_id%3Dconnected&response_type=code
https://accounts.mheducation.com/login?app=connect.mheducation.com&redirectUrl=https%3A%2F%2Fcaas.mheducation.com%2Fcaas%2Fheclr%2FlaunchConnectconfirmed%3Dtrue&district_id=5432eabfd4f601742400072f&redirect_uri=https%3A%2F%2Flogin.mhcampus.com%2FSSO%2FDI%2FClever%2FLTIHandler.ashx%3Ftool_id%3Dconnected&response_type=code

