
 
Regulamentos de classificação de aprendizagem à distância da Atlantis Charter School 

 
Devido ao encerramento prolongado da escola para o restante do ano letivo de 2019-2020, a Atlantis 
Charter School levou em consideração as orientações fornecidas pelo DESE na criação de 
regulamentos de classificação para o quarto trimestre deste ano acadêmico. Com estes 
regulamentos, queremos honrar e reconhecer o trabalho árduo que os alunos dedicaram ao 
aprendizado acadêmico antes e durante o encerramento da escola, levando em consideração a 
grande variedade de fatores que afetaram a capacidade do aluno e da família de acessar e concluir 
o aprendizado em casa  
 
Kindergarten Grading Policy:  

● Não haverá relatórios baseados em padrões para o quarto trimestre, e todos os padrões do 
quarto trimestre serão relatados como "não avaliados". Embora as atividades de aprendizado 
remoto do jardim de infância tenham fornecido instruções e práticas diretas nos padrões do 
quarto trimestre, os professores normalmente avaliam individualmente os alunos nos padrões 
para relatar pontuações e isso não foi possível no formato de aprendizado remoto. 

● Com base nas avaliações dos alunos durante o Q1-3 e no envio de tarefas durante o Q4, os 
professores usarão a seção de comentários para compartilhar os pontos fortes e as áreas de 
trabalho contínuo dos alunos. 

 
Grades 1-6 Grading Policy: 

● As notas de final de ano serão baseadas na média ponderada das notas acumuladas obtidas 
antes do fechamento da escola (75%) e nas notas de aprendizado remoto obtidas após o 
encerramento (25%). 

● As notas do aprendizado remoto serão determinadas com base na conclusão da tarefa 
durante o aprendizado remoto e serão marcadas no quarto trimestre como Aprovado ou 
Incompleto.  

○ Aprovado aumentará a nota final do ano  
○ Incompleto não terá impacto na nota final do ano 

 
Grades 7-12 Grading Policy: 

● As notas de final de ano serão baseadas na média ponderada das notas acumuladas obtidas 
antes do encerramento da escola (90%) e nas notas de aprendizado remoto obtidas após o 
encerramento (10%). 

○ 9-12: Para estudantes em risco de reprovação num curso do ano, pesos diferentes 
podem ser atribuídos caso a caso e apenas para estudantes em risco de reprovação. 

● As notas de aprendizagem à distâcia serão determinadas com base na conclusão da tarefa 
durante o aprendizado remoto e serão marcadas no quarto trimestre.  



○ 100% por trabalho completo e submetido a tempo 
○ 85% por trabalho completo e submetido depois do prazo (na sexta-feira da semana em 

que o trabalho foi atribuído 
○ 60% por trabalho que não foi completado, não foi submitido, ou completado tão ruim 

que não obtém uma nota de aprovação (ou seja, um aluno responde metade das 
perguntas numa tarefa ou erra todos os problemas numa tarefa)  

Promoções para os graus K-8: 
● Espera-se que todos os alunos sejam promovidos para a próxima série escolar.  
● No entanto, os casos de retenção de alunos que foram discutidos após o segundo trimestre 

ainda podem estar em consideração e os pais / responsáveis dos alunos afetados foram 
contatados. As decisões finais serão tomadas em colaboração com as famílias. 

 
Promoções para os graus 9-12: 

● Os alunos que reprovaram no Q 1-3 terão reuniões com seus orientadores para discutir a 
promoção para o próximo nível nessa classe específica. As decisões finais serão tomadas em 
colaboração com as famílias. 


