
Orientação para a Comunicação com o Professor e a Escola do seu Filho Durante o Ensino a Distância 

Covid-19 

Durante esse período, o BCPS desenvolveu materiais impressos e online para continuar a aprendizagem 

de seu filho. É tão importante como sempre que você permaneça em contato com a escola e o professor 

de seu filho para garantir que ele continue aprendendo. A seguir, estão alguns recursos que você pode 

usar para comunicar suas necessidades e perguntas durante esse período. 

 

• E-mail: Se você tiver um endereço de e-mail para a pessoa com quem você precisa entrar em 

contato, envie um e-mail para a pessoa. No email, forneça seu nome, número de telefone, um 

horário em que você estará disponível e o idioma que você fala. Solicite que a pessoa ligue para 

você usando o Language Line. 

o Exemplo de email: My name is ____________ and my phone number is 

_______________.   I speak Portuguese.  Please return my message using Language 

Line.  I will be available on Monday between 1-4pm. 

 

• Linha do Idioma: Se você tiver alguma dúvida ou preocupação geral e precisar de ajuda em 

outro idioma a nao ser o inglês, use o número de telefone a seguir para obter ajuda no seu 

idioma. 

o Ligue 1-866-874-3972 

o Forneça o ID do Cliente 530771 

o Indique o Idioma que você fala  

o Forneça Código de Acesso 505171 

o Dê ao tradutor o número de telefone para o qual você gostaria de ligar. 

• Pessoal do Escritorio de ESOL: O Escritorio de Inglês para Falantes de Outras Línguas terá 

pessoal disponível para ajudar com perguntas adicionais, conforme necessário. Embora essas 

pessoas não consigam responder a perguntas específicas sobre os estudos do seu filho, elas 

podem ajudar a facilitar o contato com o professor ou a administração. O pessoal responderá à 

sua mensagem dentro de 48 horas. 

o Para obter ajuda em português, ligue para Alicia Freeman no número 443-809-6752 

entre as 23:00 e as 14:00, ou envie um e-mail a qualquer momento para 

afreeman6@bcps.org. 

• Google Tradutor: Se você deseja enviar um email para o professor de seu filho, o Google 

Tradutor é um recurso para traduzir uma mensagem do seu idioma para o inglês. Por favor, 

escreva sua mensagem da maneira mais simples possível, a fim de garantir a tradução mais 

precisa. No entanto, lembre-se de que o Google Tradutor nem sempre pode ser preciso, 

dependendo da mensagem; portanto, se houver alguma confusão, considere reformular sua 

mensagem ou pergunta. 

• Google Meet: O professor do seu filho terá horários semanais de escritorio para seu filho 

através do Google Meet. Os professores também usarão o Google Meet para realizar reuniões 

com os pais. Você receberá um convite para se encontrar com o professor de seu filho por e-

mail. Você receberá um link com o horário da reunião. Você pode usar o link para ingressar na 

reunião no momento determinado.  

mailto:afreeman6@bcps.org


• Atualizações do Coronavírus: Verifique em  https://www.bcps.org se há atualizações contínuas 

sobre o BCPS, materiais de ensino a distância e decisões sobre o sistema escolar durante esse 

período. Você pode encontrar as atualizações traduzidas disponíveis na parte inferior ou no lado 

direito da página. Siga-nos no Twitter @BCPSESOL e @BCPSESOLWELCOME para atualizações 

adicionais. 

 

https://www.bcps.org/

