
 

Elementary School Priorities & Considerations 

● After receiving notice from the Executive Director about school closure and timelines,            

families will receive an email from the Elementary Principal with section-specific           

information.  

● The primary tools for communication between teachers and families will be Email, GSuite,             

and Google Classroom. Teachers will share materials directly in each student’s Google            

Classroom.  

● Students will have both off- and on-screen learning activities designed to engage elementary             

students in experiences that connect to the current curriculum.  

● Learning tasks and activities will provide direction to families on how best to support student               

learning and the expected level of adult involvement.  

● Students and parents are encouraged to be proactive in reaching out to teachers when they               

have questions or if an assignment is not clear.  

● The Elementary Principal and Counselor are available to support students with academic,            

social, and emotional needs.  

● Students in Elementary School will be able to take a Chromebook and charger home for the                

duration of the school closure. 

School Closure  

In the event that school is closed for more than two days, the first day will be a faculty planning                    

day. On the second day, students are asked to: 

● Follow the School Closure Daily Schedule for Elementary Students (Grades 2-5) that is             

embedded below. 

● Check Google Classroom regularly for posted activities, tasks, and resources.  

● Check in with their teachers as needed through Google Hangouts. 

● Show teachers that they are engaged by adding to discussion threads and submitting             

completed tasks (meeting deadlines).  

● Collaborate with students online as requested and with teachers during and after the lessons              

when possible. 

● Complete readings and other homework that may be assigned.  

 

 
 
 
 



 

School Closure - Daily Schedule for Elementary Students (2-5): 

Grades 2-5 

15-30 minutes Morning Greeting Video by teachers and 
explanation of tasks for the day 

45 minutes  English - Reading/Writing Workshop (Mini-Lesson 
videos posted as needed by teachers) 

45 minutes  Portuguese - Reading/Writing Workshop 
(Mini-Lesson videos posted as needed by teachers) 

30 minutes  Mathematics (Mini-Lesson videos posted as needed 
by teachers) 

30 minutes  Science/Social Studies related experiences and/or 
integrated projects 

10-15 minutes Physical Education activity 

Approx 30 minutes every 3 days Art, Music, VFL, and Computer teachers will 

provide a range of activities that continue to 

support the current programs 

30 minutes Flex Learning - Independent reading (Raz Kids for Grades 2 
and 3) 

- Independent learning time: Passion Learning 
- Project challenge (design, creation, 

community connection) 

Daily Questions  Teachers are available for student questions if 
needed through Google Classroom, Google 
Hangouts, or Email. 

 

Tools used to facilitate learning will include: Google Drive, Google Classroom, and Google             

Hangouts. Email may be used by families as needed to reach the Principal, Counselor, or Teacher.                

The school may also use email as needed to reach families. 

 

  



 

Prioridades e Considerações - Ensino Fundamental 1 

 
● Depois do comunicado inicial da diretora sobre o fechamento da Escola, as famílias vão 

receber um e-mail do coordenador do Ensino Fundamental 1 com informações específicas 

para o segmento.  

● As principais ferramentas de comunicação entre os professores e as famílias serão e-mail, 

GSuite e o Google Classroom. Os professores vão compartilhar materiais diretamente no 

Google Classroom de cada aluno.  

● Os estudantes terão atividades de aprendizado com e sem uso do computador, projetadas 

para envolvê-los em experiências conectadas ao currículo atual.  

● As atividades fornecerão direcionamentos à família sobre como auxiliar o filho na 

aprendizagem e o nível esperado de envolvimento do adulto.  

● Alunos e pais serão encorajados a serem proativos e entrarem em contato com os              

professores, quando tiverem perguntas, ou se as tarefas não estiverem claras. 

● O coordenador do Ensino Fundamental 1 e a orientadora educacional estão disponíveis para             

oferecer suporte às necessidades acadêmicas, sociais e emocionais. 

● Os alunos do Ensino Fundamental 1 poderão levar para casa um chromebook e um              

carregador para uso durante o período em que a Escola estiver fechada. 

Fechamento da Escola 

Caso a Escola seja fechada por mais de dois dias, o primeiro dia será de planejamento para o corpo                   

docente. No segundo dia, os alunos deverão proceder ao seguinte.  

● Seguir a programação diária do fechamento da Escola - estudantes do Ensino Fundamental 1              

(Grades 2-5), que segue abaixo. 

● Checar o Google Classroom regularmente para verificar atividades, tarefas e recursos           

publicados.  

● Entrar em contato com seus professores, caso necessário, pelo Google Hangouts. 
● Mostrar aos professores que estão envolvidos, participando das discussões e enviando           

tarefas concluídas (cumprir os prazos). 

● Colaborar on-line com os alunos, quando requisitados, e com os professores durante e após              

as aulas, sempre que possível.  

● Completar leituras e demais atividades que sejam atribuídas como tarefas de casa.  



 

 

Fechamento da Escola - Programação diária para os alunos do Ensino           

Fundamental 1 (Grades 2-5) 

Grades 2-5 

15-30 minutos Vídeo de saudação da manhã dos professores e 
explicação das tarefas do dia 

45 minutos Ingês  - Oficina de Leitura/Escrita  (vídeos de 
minilição postados pelos professores, conforme 
necessário) 

45 minutos  Português - - Oficina de Leitura/ Escrita  vídeos de 
minilição postados pelos professores, conforme 
necessário) 

30 minutos  Matemática - (vídeos de miniição postados pelos 
professores, conforme necessário) 

30 minutos  Ciências/Estudos Sociais - experiências relacionadas 
e/ou projetos integrados 

10-15 minutos Atividade de Educação Física 

Aproximadamente 30 minutos, a cada 3 
dias 

Os professores de Artes, Música, Virtudes para a 

Vida e Informática fornecerão uma série de 

atividades para continuar apoiando os programas 

atuais 

30 minutos - Aprendizado Flexível - Leitura independente (Raz Kids for 2/3) 
- Tempo de aprendizagem independente: 

Aprendizado por meio de um tópico de 
interesse do aluno 

- Projeto-desafio (design, criação, conexão 
com a comunidade) 

Perguntas diárias Professores estarão disponíveis para 
esclarecimentos de dúvidas dos alunos relativas às 
tarefas  via Google Classroom, Google Hangouts, or 
e-mail 

 



 
Ferramentas utilizadas para facilitar o aprendizado incluirão: Google Drive, Google Classroom e            

Google Hangouts. O e-mail pode ser utilizado pelas famílias, conforme necessário, para entrar em              

contato com o coordenador, a orientadora ou o professor. A Escola também poderá usar o e-mail,                

conforme necessário, para entrar em contato com as famílias. 

 


