
 

Anúncio   para   pais/responsáveis  

dos   alunos   da   6ª      à   12ª   Séries 

Sistema   de   gestão   de   aprendizagem:   Canvas 

 

Janeiro   de   2017 

Prezadas   Pais/Responsáveis, 

Os   famílias   dos   alunos   da   6ª   à   12ª   série   já   devem   ter   ouvido   falar   sobre   o   sistema   de 

gestão   de   aprendizagem   Canvas,   um   sistema   de   gerenciamento   que   foi   adotado   no 

primeiro   dia   de   aula.   A   expectativa   deste   outono   foi   que   os   professores 

estabelecessem   seus   perfis   e   se   familiarizassem   com   as   características   deste   novo 

sistema.   Alguns   professores   do   distrito   começaram   a   usar   este   recurso   imediatamente 

ao   postar   programas,   fazer   anúncios,   dar   lições   de   casa   ou   questionários   e   avaliações. 

O   distrito   estará   extendendo   o   uso   desse   programa   para   estudantes   até   final   de 

janeiro.      Professores   do   ensino   médio   vão   postar   seus   cronogramas   no   dia   23   de 

janeiro   de   2017.   Os   cronogramas   serão   postados   por   unidades   (como   por   exemplo, 

Para   Matar   um   Mockingbird   ou   Civilizações   Antigas).      Em   fevereiro,   março   e   abril,   os 

professores   usarão   o   sistema   para   melhorar   a   comunicação   e   promover   o   aumento   da 

participação   e   responsabilidade   dos   alunos   em   sua   aprendizagem.   Alguns   professores 

podem   optar   por   usar   recursos   adicionais.      As   notas   poderão   estar   disponíveis   no 

programa   (mesmo   não   sendo   as   notas   finais   e   oficiais).       As   notas   oficiais 

continuarão   a   serem   publicadas   no   Aspen   X2. 

No   início   de   fevereiro   de   2017,   os   pais/responsáveis   poderarão   usar   o   aplicativo 

Canvas   Canvas   Parent   App   em   dispositivos   como   Android   ou   iOS   para   ver   os 

programas   de   estudo,   anúncios   e   datas   de   entrega   de   trabalhos.   Da   mesma   forma   que 

fizemos   nos   primeiros   meses   de   programa   nas   salas   de   aula,   você   verá   informações 

variadas   sobre   o   sistema   de   aprendizagem   e   como   professores   desenvolvem      e 

aprimoram   suas   aulas   usando   o   Canvas. 

No   final   de   abril,   funcionários,   alunos   e   pais/responsáveis   irão   preencher   um   feedback 

sobre   o   novo   sistema   para   que   assim   possamos   atender   as   necessidades   de   cada 

grupo.  
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