
 

 

 

 

 

ACooperativa Educacional (TEC)  
Protocolo de Clima de Inverno da2020-2021 

orientação doDESE para este ano afirma que os dias de neve e de mau tempo podem ser dias de 
aprendizagem remota. O TEC decidirá se os dias de neve são dias de aprendizagem remota, caso a 
caso, levando em consideração as condições de ensino e aprendizagem para funcionários e alunos. 
Quedas de energia, disponibilidade de materiais educacionais e prontidão geral dos alunos e 
funcionários são fatores que serão considerados. 
 

 

COMO VOCÊ SABERÁ SE O TEC FECHOU, UMA ABERTURA ATRASADA OU UM DIA DE 
APRENDIZAGEM REMOTA? 
 
Uma mensagem telefônica gravada da The Education Cooperative  será enviada ao contato 
telefônico principal de cada família por meio de nosso sistema de notificação por telefone, Alertas
K-12. 
Você pode adicionar nosso número aos seus contatos: 781-352-5700.  
 
Além disso, para fechamentos climáticos de emergência, siga os anúncios de fechamento / 
atraso da escola nas estações de notícias locais. 
 
1. Se todos os programas TEC em cada comunidade forem fechados, atrasados ou remotos, 

você verá um aviso de fechamento ou atraso da Cooperativa Educacional. 
 

2. Em raras circunstâncias, o Diretor Executivo pode determinar que o tempo inclemente 
que ameaça tornar o deslocamento da tarde inseguro requer uma dispensa antecipada 
da escola. Se tal decisão for tomada, o TEC notificará as famílias usando nosso sistema de 
notificação por telefone, Alertas de Jardim aoMédio. 

 
EnsinoTransporte: 
Nós encorajamos as famílias a contatar o motorista da Van de seus filhos para ter certeza de 
que estão cientes de quaisquer atrasos ou fechamentos. Observe que se sua comunidade local 
cancelar ou atrasar as aulas, o transporte de van para o TEC pode não estar disponível para 
transportar seu filho ou pode operar no horário de atraso do distrito de envio. 
 
Questões? Entre em contato com a Diretora do Programa do seu filho: 

Meredith Faletra, Diretora, TEC Campus School - 781-352-5726 
Deborah Caligaris, Diretora, TEC High School - 781-352-5745 
Sheila Thomas, Diretora, TEC Phoenix Academy- 781-352-5703 


