
 

 

 

Não se pode dizer o suficiente sobre o enorme esforço que a semana passada teve com a 

Comunidade Escolar Intermediária de Delran. O nível de louvor que deve ser concedido às 

famílias, professores e funcionários de nossos alunos não pode ser expresso em palavras. 

Refletindo sobre as realizações, somos humilhados por sua tenacidade, flexibilidade e coragem. 

Obrigado! Esta foi a nossa primeira semana de aprendizado e instrução remota e nos 

esforçamos para atender as próximas semanas da mesma maneira. Embora tenha havido muito 

aprendizado em tempo real para nossas famílias e funcionários, queremos garantir que seu 

filho entre em contato com o professor com frequência. Enviar tarefas e fazer perguntas na sala 

de aula do Google garantirá que as linhas de comunicação permaneçam abertas. Continue em 

contato com o professor do seu filho sobre o processo de acessar recursos e entregar tarefas 

virtuais. Os comentários dos professores sobre as tarefas serão apresentados de várias formas, 

incluindo discussões no Google Meet, comentários escritos sobre tarefas e mensagens na classe 

DoJo. Tenha certeza de que os professores estão empenhados em fornecer feedback contínuo 

aos alunos sobre seu progresso.  

 

Confiamos que você e sua família são saudáveis e permanecerão bem. Confie em nós, caso 

tenha alguma circunstância que precise de atenção especial. Mais uma vez obrigado por tudo 

que você fez para apoiar seu filho durante esse período e continuar a fazê-lo à medida que 

avançamos. 

#DISStrong #GoBears 

 

Abaixo estão alguns pontos a serem observados: 

Seu filho gosta de cantar? O Philadelphia Boys and Girls Choirs está fazendo audições virtuais: 

Clique nos links abaixo para obter mais informações. Mesmo que tenhamos cancelado as 

audições aqui no DIS devido ao fechamento da escola, esperamos que todos os alunos 

interessados experimentem! 



 

Clique aqui para descobrir detalhes sobre o upload de uma audição em vídeo para os programas de 

treinamento do Philadelphia Boys Choir (a partir de 7 anos). 

  

Clique aqui para descobrir detalhes sobre o upload de uma audição em vídeo para os coros mais 

jovens do Philadelphia Girls Choir (de 6 anos ou mais). 

 

Por falar em música, alguns alunos ainda não fizeram login na Sala de aula de música do Google 

de Finnan. Lembre seu filho a fazê-lo. Finnan desenvolveu lições interessantes em todos os 

níveis de ensino.  

 

O projeto do departamento de arte do DIS nesta semana foi reconhecer o Dia da Terra. Os 

alunos desenharam imagens da Terra com cores e formas vibrantes usando vários materiais. Os 

alunos foram instruídos a colocá-los nas janelas de suas casas. Enquanto suas famílias vão 

passear e dirigir nesta semana, conte quantas você pode ver em seu bairro. 

http://phillyboyschoir.org/wp-content/uploads/_mediavault/2020/04/Video-Auditions-PBCC-2020.pdf
https://phillygirlschoir.org/wp-content/uploads/_mediavault/2020/04/Video-Auditions-PGC-2020.pdf

