
Prezados pais e responsáveis: 

Como parte de nossos modelos de retorno a escola no modelo híbrido e de aprendizagem 

Remota, o distrito estará utilizando o google meet para se conectar com os alunos de uma 

forma síncrona. É importante para a nossa equipe se conectar com os alunos em reuniões 

presenciais ao vivo para estabelecer uma comunidade dentro de suas salas de aula. 

Há algumas coisas que gostaríamos de lembrar aos pais e alunos antes que os funcionários 

realizem a sua primeira reunião no google na quarta-feira, dia 16 de setembro.  A equipe 

continuará lembrando os alunos sobre as expectativas no início de cada reunião, assim como 

fazemos na escola. Essas expectativas garantem que todos os membros da comunidade 

possam ouvir bem e novas informações também. 

O distrito ainda está utilizando a declaração de isenção de responsabilidade para as reuniões 

do Google que foi criada em março de 2020. Pedimos que os alunos e as famílias respeitem 

essas declarações. Os funcionários não irão ler isto no início de cada reunião pelo google. 

Na medida em que esta atividade de ensino à distância revele informações 

confidenciais dos alunos, todos os participantes concordam, ao participar desta 

atividade de ensino a distância, em abster-se de processar, divulgar ou compartilhar 

quaisquer informações confidenciais sobre os alunos participantes, com qualquer 

terceiro. 

Ao participar desta experiência de aprendizagem à distância, o seu consentimento para 

esta solicitação é fornecido por meio deste documento. Qualquer pessoa que não 

cumprir as condições deste acordo estará sujeita a ações disciplinares, como perder o 

acesso a participação no aprendizado a distância. 

Seria de extrema importância se você: 

1. Checar para ter certeza que o aparelho que o seu filho está usando está completamente 

carregado ou conectado a tomada antes das reuniões começarem. 

2. Assegurar que o aparelho esteje conectado a internet. 

3. Ajudar o seu filho a estar pronto para as reuniões. Tenha certeza que a “câmera está 

pronta” e que o seu filho esteja em um lugar quieto, sem distrações, prontos para ouvir 

e participar. 



4. Faça com que o seu filho feche outras janelas que possa estar abertas no computador. 

Isso pode sobrecarregar o computador e também distrair os alunos enquanto estiverem 

na reunião. 

5. Os fones de ouvido pode ser uma opção para a sua criança enquanto estiver no seu 

aparelho. Isso é uma preferência pessoal. 

Aqui estão algumas coisas que o seu filho deve saber e que ajudarão a promover uma reunião 

produtiva. Por favor, revise esta lista com seu(s) filho(s). A equipe lembrará os alunos destas 

expectativas. 

● Os alunos que utilizam o Google Meet devem:  

o Verificar o email @student.hudson.k12.ma.us ( aluno) para o convite com o Google Meet 

convidar OU utilizar o link fornecido pelo Google Classroom. 

o Junte-se a nós pelo menos 5 minutos antes do início da reunião. 

o Teste o vídeo e o microfone, se necessário. 

o Silencie o microfone e fique no vídeo durante todo o tempo. 

o Vista-se para a escola. Certifique-se de que sua aparência seja apropriada como seria se 

você estivesse em sala de aula. 

o Verifique o ambiente em busca de qualquer material impróprio. Esteja atento ao seu ambiente  

sem camas ( arrumadas ou não arrumadas) no fundo, quartos desarrumados, armários 

abertos, obras de arte que não sejam seguras para o trabalho/escola (NSFW). 

o Ouça e preste atenção (sem podcasts, música, vídeos ou jogos). Gerencie os aparelhos e 

elimine as possíveis distrações. 

o Certifique-se de que a sua webcam esteja posicionada em um ângulo e distância apropriada. 

o Certifique-se de que todos os materiais físicos estejam ao seu alcance. 

o Sente-se (e não se deite) 

o Não distraia o professor, os outros e a si mesmos com comportamento fora do horário 

escolar. 



o Não trazer outros objetos, animais de estimação e cobertores à vista. 

● Os membros da equipe estarão trabalhando com os alunos e famílias para se tornarem bons 

cidadãos digitais ao participar do Google Meets. 

● A participação no Google Meets fará parte da frequência de um aluno. 

Obrigado por seu apoio contínuo ao iniciarmos o novo ano letivo.  Se você tiver alguma dúvida, 

entre em contato com seu professor de sala de aula ou administrador do prédio. 


