
 
 
 

22 de abril de 2020 

 
Em relação a: Oportunidades de ensino à distância em educação especial e serviços 
relacionados durante o fechamento da escola 
 
Prezadas Famílias, 
 
Em 21 de abril de 2020, o Governador anunciou que o fechamento obrigatório de todas as operações 
educacionais presenciais para escolas públicas de ensino fundamental e médio para a saúde pública se 
estenderia até o final do ano letivo. Infelizmente, isso significa que a Escola Técnica Keefe não poderá 
fornecer nenhum serviço ou avaliação educacional durante o fechamento da escola. Entendemos que o 
fechamento prolongado para a saúde pública apresenta desafios complexos para todas as famílias, 
especialmente aquelas com estudantes com necessidades especiais. Em resposta ao fechamento 
prolongado da escola e de acordo com as orientações estaduais e federais atualizadas, a Keefe Technical 
School desenvolveu um modelo de ensino à distância. O modelo de ensino à distância visa incluir, sempre 
que apropriado e viável, instrução direta e orientada por educadores à distância e feedback focado em 
reforçar e aprofundar o conhecimento e as habilidades de conteúdo já ensinados durante este ano letivo. 
Como parte desse modelo, e na medida do apropriado, a Escola Técnica Keefe planeja fornecer instruções 
especializadas e orientadas por educadores à distância, em consonância com as metas e necessidades de 
educação especial individualizadas dos alunos, também focadas em reforçar as habilidades aprendidas 
anteriormente. 
 
Entendemos que este é um empreendimento monumental para toda a comunidade escolar e que nada pode 
substituir a experiência escolar presencial. No entanto, a Keefe Technical School procura garantir que os 
alunos recebam oportunidades significativas e envolventes de aprendizado contínuo durante o fechamento 
da escola e garantir que os alunos com necessidades especiais recebam oportunidades significativas de 
trabalhar nas áreas-alvo do IEP, consistentes com a necessidade de proteger a saúde e a segurança da 
comunidade escolar . Agradecemos sua paciência e compreensão contínuas neste processo. 
 
Esteja ciente de que, de acordo com as recomendações do estado, a Escola Técnica Keefe não está 
avançando no currículo de educação geral com oportunidades gerais de aprendizado remoto; Em vez 
disso, a Keefe Technical School está oferecendo a todos os alunos oportunidades de reforço e feedback 
liderados por educadores sobre as habilidades e conhecimentos aprendidos anteriormente no início do ano 
letivo. Embora o feedback seja fornecido aos alunos na medida do possível para enriquecer o 
envolvimento no aprendizado, a classificação do terceiro trimestre foi ajustada pela comunicação da Dra. 



Snow às famílias em 4 de abril de 2020. Durante o restante do encerramento da escola, o foco da equipe 
da educação especial da Escola Técnica Keefe será nos apoios e serviços e se concentrarão em oferecer 
oportunidades iguais para alunos com necessidades especiais. Essas oportunidades permitirão que todos 
os alunos participem de instruções e feedback de reforço. Isso também fornecerá oportunidades para 
instrução especializada nas áreas de objetivos atuais do IEP, em um esforço para manter os atuais níveis 
de desempenho. 
 
Os professores e especialistas publicaram sua disponibilidade de horário comercial, que pode ser 
encontrada no site da Escola Técnica Keefe, juntamente com os detalhes do programa de ensino à 
distância. A equipe de educação especial está prestando consultoria e participando de oportunidades de 
aprendizado virtual em todo o currículo e executando experiências de aprendizado virtual em pequenos 
grupos para enriquecimento. Esta é uma oportunidade adicional para demonstrar progresso em relação às 
metas do IEP. 
 
Se houver perguntas adicionais sobre o acesso a recursos, entre em contato com o contato de Educação 
Especial do seu filho ou com o Michael Dolan, Diretor de Educação Especial. As informações de contato 
podem ser encontradas na primeira página de todos os IEPs. O contato do seu aluno pode revisar o plano 
de ensino à distância específico do seu filho. 
 
 
 
A equipe de educação especial e os provedores de serviços relacionados para os alunos estão 
determinando como atender às necessidades individualizadas de cada aluno e entrarão em contato 
diretamente com as famílias sobre como cada provedor planeja fornecer oportunidades de ensino à 
distância. De acordo com a orientação do estado, a Keefe Technical School não é obrigada a realizar 
reuniões do IEP antes de implementar a educação especial à distância e oportunidades de serviços 
relacionados. Esteja ciente de que haverá colaboração para fazer alterações individualizadas, conforme 
necessário, se os alunos precisarem de mais ou menos ajuda para ter a oportunidade de manter habilidades 
em áreas de necessidade individualizadas e acessar currículo e instrução de reforço. 
 
Entendemos que essas não são circunstâncias ideais e esperamos continuar a colaborar com as famílias de 
maneira positiva e produtiva com as famílias no que diz respeito ao fornecimento de oportunidades de 
ensino à distância. A equipe de Educação Especial terá prazer em se conectar com você sobre idéias sobre 
como garantir instruções acessíveis e garantir que os materiais estejam disponíveis para todos os alunos. 
Os professores e provedores também estão disponíveis para resolução de problemas tecnológicos e para 
responder perguntas sobre materiais de oportunidades de aprendizado educacional e tarefas de reforço. 
 
Além disso, observe o seguinte com relação às reuniões e avaliações do IEP: 
 
Reuniões de IEP: 
Dado o fechamento prolongado, a Escola Técnica Keefe planeja oferecer oportunidades para as equipes 
do IEP participarem de reuniões de IEP à distância, quando apropriado. A Escola Técnica Keefe entrará 
em contato com as famílias que o distrito planeja realizar reuniões da Equipe do IEP com detalhes 
adicionais quando os processos e procedimentos do distrito forem finalizados. 
 
A Escola Técnica Keefe priorizará as reuniões de IEP com prazos determinados (por exemplo, revisões 
anuais). Não há cronogramas obrigatórios para reconvenção de IEPs rejeitados ou reuniões de IEP 



solicitadas pelos pais. Embora a Escola Técnica Keefe normalmente agende o mais rápido possível, essas 
reuniões provavelmente não serão agendadas até depois da reabertura da escola.  
 
Avaliações: 
A grande maioria das avaliações padronizadas, de acordo com o protocolo, tem a exigência que certos 
componentes sejam realizados presencialmente. Devido ao fechamento prolongado da escola, os alunos 
não estão disponíveis para avaliações presenciais. De acordo com as diretrizes federais, os cronogramas 
de avaliação não continuarão sendo executados se os alunos estiverem indisponíveis e estiverem 
efetivamente em pausa. Os cronogramas começarão a funcionar novamente quando as restrições de 
operações educacionais presenciais forem levantadas. Conforme possível, as equipes podem tentar 
concluir alguns componentes não pessoais das avaliações durante o fechamento da escola (por exemplo, 
escalas de classificação, entrevistas por telefone). 
 
Agradecemos sua paciência, compreensão e colaboração contínuas durante este período sem precedentes 
para a nossa comunidade escolar. 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
Michael Dolan 
Diretor de Educação Especial 
 


