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Bem-vindos ao 4º e último boletim do ano letivo 2020-2021. Estamos começando a "temporada de testes" em abril e seus alunos têm trabalhado
duro para estes testes finais-de-ostestesdo ano doestado. Lembre-se que muitos desses testes exigem uma nota de aprovação para fins de
graduação. Todos os professores do seu filho têm tutoria, então faça com que seu filho entre em contato com seu professor ou verifique o site da
escola para ver quando eles podem ficar depois da escola para sessões de tutoria. Tutoria é para ajuda extra, não para os alunos completarem o
trabalho/lição de casa. Muitos alunos não têm frequentado suas aulas de Sexta Virtual. Essas ausências estão aumentando e afetando a nota do seu
filho nas aulas. Cada professor atribuiu o trabalho de Edgenuity ou Google Classroom para que os alunos completem às sextas-feiras. Muitos alunos
não entram em sua plataforma para completar suas questões de atendimento ou para concluir o trabalho. As sextas-feiras não são opcionais. Se
você tiver alguma dúvida sobre o trabalho de sexta-feira, então, por favor, entre em contato com o professor do seu filho. Lembre-se que existe
uma política "No Lcomeu Work" para muitos professores (excluindo acomodações). Os alunos não podem submeter o trabalho após o prazo e
receber crédito. Como lembrete, o aluno deve estar alcançando o professor primeiro com quaisquer questões relativas a notas ou atribuições.

Uma mensagem doreitor...
Um homem é apenas o produto de seus pensamentos; o que ele pensa, ele se torna. ~Ghandi
Sendo o novo Reitor de Estudantes, ouvi falar tanto sobre o que as pessoas pensam, sobre uma infinidade de itens, do código de vestimenta ao
trabalho de classe. O que eu encontrei como comum entre todas essas coisas é que aqueles que vieram até nós com pensamentos e soluções
ficaram felizes em ver a mudança acontecer. Sim, nós, educadores, mudamos de ideia e estamos dispostos a fazer algumas mudanças. Pergunte a
qualquer um de nossos estudiosos que estão felizes vestindo jeans preto escuro! Podemos nem sempre concordar com todos os pontos finos, mas
concordamos que San Jose Prep é uma grande escola, com grandes pessoas, e todos nós queremos ter sucesso enquanto estamos aqui. Eu disse a
muitos alunos para vir em mim, eu vou ouvir.
A temporada de testes está chegando e com isso apresenta um desafio que normalmente não é falado nas escolas. O estresse e a dúvida que os
estudiosos sentem durante este tempo. Lembre os alunos que seus talentos musicais, seu senso de humor, a maneira como eles podem consertar
qualquer computador, ou a maneira como eles têm a capacidade de encontrar soluções, ou a bela arte que eles criam não são medidos no teste.
Lembre nossos alunos; "Sabemos que esses talentos especiais existem e vemos você! Nós vemos a grandiosidade que você é! Faça o seu melhor
nestes testes, mas não deixe que eles o definam. Você é muito maior do que um número.
Tenha ótimas nove semanas, eu sou apenas um telefonema, e-mail ou visitar fora!
Ms. Boyce

INFORMAÇÕES DO CURSO 2021-2022
Os alunosdo 9º ano tiveram uma assembleia hoje para discutir as seleções do curso para o próximo ano. Por favor, certifique-se de que você e seu
filho leiam as seleções do curso e façam seu filho entregar seu trabalho (assinado por você) até quinta-feira para seuprofessor de 6º período.
Quaisquer dúvidas sobre os cursos precisam ser enviadas ao Serviço Estudantil. Existem cursos que são necessários para a graduação e há cursos
que seu filho será colocado com base em suas notas de Inglês e Matemática FSA este ano. Por exemplo, se seu filho receber um 1 ou 2 no EOC de
Leitura e/ou Álgebra 1 do FSA, então ele será colocado em um curso intensivo de leitura/matemática no próximo ano, em vez de uma eletiva de sua
escolha.
Existem alguns cursos para os cursos para os cursos que os alunos precisarão de recomendações de professores, por isso, leia as descrições do curso,
bem como os pré-requisitos no catálogo do curso. O catálogo do curso será enviado pela Sra. Knapp em um e-mail mais tarde esta noite.
Novamente, se você tiver alguma dúvida sobre seleções de cursos ou requisitos de graduação, entre em contato com os Serviços Estudantis.
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Álgebra pré-AP 1-

Sr. Johnson (eric.johnson@sanjoseprep.org)

Envie um e-mail para o Sr. Johnson para quaisquer perguntas ou preocupações que você possa ter.

Biologia Pré-AP- Sra. O'Connor

(kari.oconnor@sanjoseprep.org)

Este trimestre de alunos estará focado na preparação unit 4- Genética e FSA. O estado da Flórida ainda insiste que os alunos
completem os exames de fim do curso este ano. Dentro do material Pré-AP, os alunos estarão praticando padrões de CEO para
prepará-los para o exame em maio. A unidade de Genética é muito difícil e há perguntas sobre o CEO desta unidade,por isso é
importante que seu aluno esteja na aula de Biologia todos osdias. Como a escola está em um horário de bloqueio agora, perder um
dia resulta em faltar 2 períodos de aula. Lembre-se que os alunos com faltas de desculpa só poderão compor o trabalho. Envie um email para o professor com todas as perguntas que você possa ter.

Pré-AP Inglês 1- Sra. O'Connor

(kayla.oconnor@sanjoseprep.org)

O restante do ano será focado na preparação da FSA. O Estado não tem planos de mudar ou ajustar o cronograma de testes do FSA
para este ano, apesar dos desafios devido ao COVID. Embora a FSA seja o que determina nossa série escolar, também conta como
um requisito de graduação para alunos do 10º ano. O 9º ano da FSA é o "aquecimento" para satisfazer esse requisito de graduação
no próximo ano. Estudos mostram que os alunos que passam pela FSA no 9º ano estatisticamente têm maior chance de passar no
exame de FSA exigido do 10º ano.
Começaremos com a análise de textos informativos com foco na escrita baseada em evidências. Os padrões que serão cobertos são
alguns dos mais testados no FSA e no SAT. Meu objetivo é trabalhar para preparar cada aluno para sua carreira no ensino médio na
San Jose Prep, introduzindo habilidades e técnicas de AP para os alunos aprimorarem os próximos quatro anos.

História mundialpré-AP-

Ms. Percy (lauren.percy@sanjoseprep.org)

Caramba! Como estamos no 4º trimestre? Neste trimestre, nos concentraremos nos impactos duradouros das revoluções modernas,
da Segunda Guerra Mundial, dos conflitos ocidentais no Oriente e da Guerra Fria na sociedade global moderna. A partir desta
semana, estamos trabalhando em nossa primeira nova unidade do ano com a Animal Farm, que éuma alegoria para a Revolução
Russa. Continuaremos na próxima semana com a Revolução Chinesa e a ascensão do fascismo na Europa. Então, mergulharemos na
Segunda Guerra Mundial (vamos ler A Noite de Elie Wiesel). Terminaremos o trimestre com os conflitos ocidentais no Oriente
(Coreia e Vietnã) e na Guerra Fria. Por favor, verifique a sala de aula e o foco do seu aluno para ter certeza de que eles estão
mantendo a lição de casa e tarefas, já que alguns de nossos amigos estão começando a sentir essa queda no 4º trimestre. Como
sempre, por favor, envie um e-mail se você tiver alguma dúvida.
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•
•

•

NENHUMA ESCOLA
o 4/2, sexta-feira
Último Dia de Aula
o 21de maio (sexta-feira)

•

Informações sobre FSA e EOC
o

Informações da FSA.

o

Informações do CEO.

Conselho Universitário
o

•

Testes de FSA e EOC
o Como informações de teste estão na próxima
página

•

Site da Escola (Manual, Políticas, Código de
Conduta, etc.)
o

•

•

Clubes
o Como reuniões começaram. Por favor, verifique o
site de cada clube e patrocine para obter mais
informações.
Footloose: O Musical
o O Musical de Primavera de 2021 do Drama Club é
Footloose. Os alunos têm trabalhado duro para
montar isso desde que seu musical no ano
passado foi cancelado devido ao COVID. Por favor,
por um ingresso no site abaixo e venha apoiar as
Artes em San Jose Prep. Os ingressos serão
reservados rapidamente, então não perca o show
deste ano!!!
o Venda de ingressos:
https://www.ticketsource.us/sjpfootloose?fbclid=I
wAR0sNCnMpy3aKY13PiVysah1eExsm5aXtllOu87L6EJVWcWpfVfJncH18s
o Dados mostram: 9 a 10 de abril às 19:00, e 16 a 17
de abril @ 17:00pm

Kari O'ConnorLauren Percy
Patrocinadores do 9º ano

www.collegeboard.org

•

https://www.sanjoseprep.org/

Portal de Grau FOCO
o

https://duval.focusschoolsoftware.com/f
ocus/

•

Informações pré-AP
o

https://preap.collegeboard.org/?navId=gf-preap
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sobre testes de fim de ano

Os testes estão chegando! Todos os professores de seus filhos estão trabalhando duro para garantir que seus
filhos estejam prontos para dar o melhor de si para os exames da 9ª série.
• O exame de redação do FSA é no dia 7de abril (quarta-feira). Confira o link abaixo para um teste prático.
https://fsassessments.org/assets/documents/practice-tests-paper/FSA_9W_Practice-Test_approved.pdf
• O exame de Álgebra 1 da FSA é nos dias4 e 5 demaio. Confira o link abaixo para um teste prático.
https://fsassessments.org/assets/documents/practice-tests-paper/FSA_ALG1_Practice-Test_approved.pdf
• O exame de leitura do FSA é nos dias10 e 11de maio. Confira o link abaixo para um teste prático.
https://fsassessments.org/assets/documents/answer-keys-computer/FSA_9R_Practice-Test_Answer-KeyCBT_Updated-Nov_2017.pdf
O EOC de Biologia é no dia 17de maio (segunda-feira). Confira o link abaixo para um teste prático. Seu
filho também recebeu um Pacote de Teste (que contará como sua nota final do Exame) em sua aula de
Biologia.
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/5662/urlt/Biology1-EOC.pdf
•

Lembrar... muitas dessas avaliações são necessárias para a graduação e exigem uma pontuação de 3 ou mais.
Além disso, se seu filho não passar no EOC de biologia, eles serão obrigados a fazer Biologia AP. Se seu filho
marcar um nível 1 ou 2 na leitura, escrita ou álgebra do FSA (ou uma combinação dos três); em seguida, eles
serão colocados em um curso intensivo de Leitura ou Matemática no próximo ano, em vez de uma de suas
aulas eletivas.
Por favor, certifique-se de que seu filho tenha uma boa noite de sono e café da manhã todos os dias...
especialmente em dias de exame!
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de aprendizagem virtual

O que saber sobre aprendizagem virtual e responsabilidades do seualuno...
Apenas como um lembrete, vocêestá escolhendo para seu filho permanecer no cenário virtual para o segundo

semestre (janeiro-maio); então há algumas coisas que você vai precisar saber. Se você optar por seu filho para retornar ao
tijolo e argamassa, então você deve primeiro entrar em contato com os Serviços Estudantis antes de apenas enviá-los para a
escola.
1.

Aulas: Todas as aulas do aluno serão através do portal online Edgenuity (assim como sua aula HOPE atualmente é).
Seu aluno será responsável por concluir seu trabalho online em cada aula, todos os dias, a fim de permanecer no
ritmo com o guia curricular para as avaliações de final de ano em cada turma. Todas as aulas espelharão o que os
alunos "presenciais" estão aprendendo ao mesmo tempo e ajudarão a prepará-los para seus FSAs e EOCs.

2.

Políticade classificação: A nota do seu aluno vai espelhar a da nota real do Edgenuity. Os professores só
colocarão notas durante relatórios de progresso e boletins no FOCUS,mas atualizarão o livro de notas todas as sextasfeiras durante a semana. Você pode ter seu login de aluno em sua conta na Edgenuity para ver suas notas para seus
cursos (você também vai ver se eles estão no alvo com a conclusão do curso antes do final do ano em maio).

3.

Ajuda com as aulas de Edgenuity: Seu aluno é responsável por alcançar o professor se precisar de ajuda com as aulas
na Edgenuity. Por exemplo, em Biologia, os alunos precisarão entrar em contato com a Sra. O'Connor (Ciência) se
tiverem uma pergunta ou precisarem de ajuda com o trabalho de Biologia em Edgenuity. Os alunos saberão quem é
seu professor designado para cada aula através de sua conta FOCUS.

4.

Notas de reprovação: Se seu aluno está reprovando suas aulas virtuais, então o professor e os Serviços estudantis
entrarão em contato com os pais e sugerirão que seu aluno faça a mudança para o aprendizado presencial. Uma
reunião será montada com os serviços dos pais e alunos para fazer os ajustes necessários aos seus horários no FOCUS,
etc.

5.

Registros de sessão no Edgenuity: Cada professor pode puxar o registro de sessão para cada uma das aulas de seu
aluno no Edgenuity. É assim que os professores saberão quando e por quanto tempo seu aluno foi logado em sua
classe e completou o trabalho. Nos registros de sessão, há um tempo ocioso listado. Este é considerado tempo
(Participação) que seu aluno entrou na aula, mas não completou nenhum trabalho/aula. Se você tiver alguma dúvida
sobre o tempo de aula do seu aluno, então, por favor, entre em contato com o professor apropriado para uma
impressão de seu histórico de sessão para essa aula.

6.

Atendimento: A frequência para todas as aulas virtuais será feita até o final de cada dia letivo. O aluno deve estar
logado nesse período de aula para ser contado como presente. Ou seja, se o aluno estiver concluindo um dia de aulas
em um dia B, então eles serão marcados ausentes da aula. Eles devem estar seguindo o cronograma do sino e suas
rotações de blocos para serem marcados presentes.
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7.

Exames de fim de ano e FSAs: Seu aluno ainda é obrigado a completar seus exames de fim de ano
(Álgebra/Geometria, Inglês e EOC de Biologia). Os alunos precisarão vir à escola nesses dias. Mais informações da
Srta. Campbell sairão em um e-mail separado.

As horas para o horário do bloco A e B no segundo semestre estão abaixo.

Segunda-feira- Quintafeira

Hora

1/4

8:00-9:50am

Sala

9:53-10:05am

2º/5th

10:08-12:30pm

**Almoços A, B, C, D**

3/6

•
•
•

12:33-14:30pm

Segundas e quartas-feiras são dias
Terças e quintas-feiras são dias B
Toda sexta-feira vai girar entre um dia A e um dia B.

Sexta-feira
(dia A ou B)

Hora

1/4

8:00-9:50am

2º/5th

10:08-12:30pm

Almoço

Horários normais de
almoço de classe

3/6

12:33-14:30pm

