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28  de  junho  de  2021 

Prezadas  famílias/responsáveis  dos  alunos  da  8ª série, 

Esperamos  que  vocês  e  suas  famílias  estejam  bem,  fisicamente e  emocionalmente. 

À  medida  que  os  alunos  estão  próximos  de  concluir a  8ª  série  e  já  começam  a  se  preparar  para  o  início da  jornada  no 

segundo  grau,  gostaríamos  de  aproveitar  este  momento para  apresentar  o  departamento  de  matemática  da 

Cambridge  Rindge  and  Latin  School  (CRLS)  e  oferecer informações  sobre  o  programa  de  matemática  fornecido aqui. 
O  departamento  de  matemática  se  orienta  pela  missão da  escola  e  pela  própria  visão  dele,  elementos  nos quais  se 

baseiam  as  decisões  que  tomamos  em  relação  a  cursos, currículo  e  métodos  pedagógicos. 

Visão  do  departamento  de  matemática: 
Criar comunidades igualitárias de matemática que estimulem os alunos a entender a disciplina, garantir o acesso a um 
currículo desafiador e incentivar os alunos a participar de discussões com propósito sobre a matemática. (Conselho 
Nacional  de  Professores  de  Matemática) 

Como todos sabemos, este ano letivo trouxe desafios inéditos que requerem ajustes de políticas, procedimentos e 
comunicação. Isso nos força a reimaginar e redefinir as escolas, preservando o compromisso dos distritos com 
acessos e práticas igualitárias. Para apoiar a meta coletiva da CPS de ser um distrito antirracista, o departamento de 
matemática da CRLS adota uma abordagem holística para avaliar o nível de matemática de cada aluno e a 
elegibilidade  dele  à  dispensa  da  matéria,  exigindo as  seguintes  condições: 

A.  Conclusão  bem-sucedida  dos  módulos  necessários da 8ª  série → Programa  ‘Algebra  CAMBridge’ 
(Módulos  abrangentes  de  álgebra) oferecido  neste  ano pela  CPS. 

OU 

B.  Comprovação  de  conclusão  bem-sucedida  de  um  programa de  verão  relevante,  cobrindo  o  conteúdo  da 
matéria  da  qual  o  aluno  está  pedindo  dispensa. 

OU 

C.  Recomendação  (veja  as  opções  abaixo) 
● Recomendação  do  professor  - Uma  recomendação  do professor  de  matemática  do  aluno  do  último 

ano,  indicando sua  opinião  de  que  o  aluno  pode  concluir uma  disciplina  de  matemática  específica 
com  base  na performance,  notas  e  esforços  anteriores. 

● Recomendação  do  programa  de  verão  - Uma  recomendação do  instrutor  de  um  programa  de  verão 
frequentado  pelo  aluno, cobrindo  o  conteúdo  pré-requisitado do  curso. 

● Recomendação  familiar  - Uma  recomendação  da  família do  aluno  solicitando  que  ele  seja dispensado 
do  curso  de  matemática  atual,  atestando  que  ele  está preparado  para o  próximo  nível  do  curso 
padrão  de  matemática  da  CRLS. 

● Recomendação  própria  - Uma  recomendação  do  próprio aluno  solicitando  que  ele  seja dispensado 
do  curso  de  matemática  atual,  atestando  que  ele  está preparado  para o  próximo  nível  do  curso 
padrão  de  matemática  da  CRLS. 

E 

1.  Evidência/Documentos  de  comprovação  (1  dos  seguintes, para  suportar  a  opção  “C”) 
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● Nota final ou relatório de progresso recebido do curso de matemática do último ano 
● Nota final ou relatório de progresso recebido do programa de verão 
● Descrição do nível de preparo do aluno, feita por um familiar adulto e/ou mentor adulto com 

base na observação 
● Relatório de progresso/desenvolvimento de um curso on-line, comparando avaliações “pré" e “pós" 

● Portfólio de anotações e trabalho individual de autopreparação 

Para fazer esta solicitação: 
● Acesse a sua conta da CPS 
● Preencha este formulário 
● Envie por e-mail todas as referências e documentos de comprovação para o orientador educacional do aluno, 

colocando em cópia a reitora do currículo de matemática, Siobahn Mulligan. 

Após revisar a solicitação e os documentos de comprovação, a reitora, o orientador educacional ou um professor de 
matemática entrará em contato com o aluno ou familiar para mais informações. Os alunos considerados elegíveis à 
dispensa da matéria serão notificados por e-mail, telefone ou por uma mudança direta de calendário. 

Observe que todos esses alunos estarão em um “período de testes”. Isso permitirá que os professores avaliem se a 
medida foi ideal para o sucesso deles. 

Obrigado. Esperamos que o seu filho tenha um ótimo desempenho no curso de matemática aqui na CRLS. 

Atenciosamente, 

Juli� War� Siobah� Mulliga� 

Julie Ward Siobahn Mulligan 
Coordenadora de matemática do K-12 Reitora do currículo e do programa de matemática Cambridge Public 

Schools Cambridge Rindge & Latin School jward@cpsd.us smulligan@cpsd.us 

617. 349. 6683 617. 349. 6650 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs1NunyI35L7t9e0HKp4yHMlmLxiSlZdYhBXy5EDyjvQJy1A/viewform
mailto:smulligan@cpsd.us
mailto:jward@cpsd.us

