ATUALIZAÇÃO ELEMENTAR DO FPS
Ajustando-se para atender às necessidades de nossa
comunidade
Embora nossa estrutura de educação de nossos filhos por meio de ensino
à distância tenha evoluído e, portanto, tenha sido alterada, nosso
compromisso em seguir o que é mais importante não o fez. Você
provavelmente já viu o documento “Just for Fun Sextays”, enviado via
Infinite Campus na semana passada, bem como as recentes mudanças no
Plano de Aprendizado Flexível. À medida que crescemos em nosso
entendimento sobre a melhor forma de ensinar em um modelo de ensino à
distância, estamos de acordo com o que foi relatado por especialistas de
diferentes partes da comunidade educacional; as prioridades no ensino a
distância devem ser segurança, equidade e conexão.
Segurança
Isso não é apenas o óbvio da segurança on-line, mas também a segurança
social e emocional na aprendizagem. Nenhuma criança deve se sentir
abandonada ou sozinha em seu aprendizado; nenhuma criança deve
chorar ou se estressar com a pressão de qualquer modelo de educação.
Equidade
Não é apenas em termos de acesso a dispositivos, mas também de
suporte a adultos. Não é prático ou justo pedir aos pais que substituam um
professor profissional certificado. Também não é justo pedir aos pais que
trabalham em casa que tenham que sacrificar indevidamente as
obrigações de trabalho para instruir seus filhos.
Conexão
Talvez o mais importante; não é justo exigir uma quantidade intensa de
novos aprendizados em um modelo que não tem conexões pessoais,

colaboração e aprendizado cooperativo que nossos alunos estão tão
acostumados a ter com seus colegas de classe e professores.
Algumas mudanças foram feitas para encontrar maneiras criativas de
acomodar um modelo de ensino à distância capaz de continuar focando
em nosso currículo de FPS, mas também alcançar objetivos como
envolver os alunos em projetos pelos quais são apaixonados e celebrar o
que aprenderam a cada um. semana. A intenção é priorizar os resultados
para os alunos durante cada área, para que eles se concentrem nos
principais objetivos de aprendizagem. Validaremos nosso compromisso
com o currículo, concentrando-nos nas partes mais importantes de cada
unidade.
Não deve ser ignorado em tudo isso o aprendizado socioemocional (SEL),
que desempenha um papel ainda maior considerando o estado atual das
coisas. É por isso que nossas sextas-feiras após as férias de primavera
serão dias principalmente para comemoração, conclusão semanal do
trabalho, atenção plena e aprendizado socioemocional. Os pais podem
esperar que as sextas-feiras incluam lições postadas como de costume,
mas essas lições estarão enraizadas na celebração do aprendizado e do
bem-estar social e emocional.
Por favor, fique seguro e cuide um do outro.

