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Inscrição para a Academia Virtual 
Academia Virtual de Montgomery 

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
Rockville, Maryland 20850 

 
INSTRUÇÕES: Preencha um formulário para cada aluno que você queira inscrever na academia virtual. Os alunos devem atender aos 
requisitos de elegibilidade para se inscrever no programa. 
 

VISÃO GERAL DO PROGRAMA 
● No ano escolar de 2021-2022, o programa atenderá alunos do Kindergarten à 12ª série com circunstâncias atenuantes 

qualificantes. Documentação, que possa ser verificada de forma independente, deve acompanhar todas as solicitações de 
inscrição. Na ausência de tal documentação, evidências de tais circunstâncias atenuantes podem ser obtidas através de 
consulta com funcionários de MCPS. 

● O programa é instrucional, on-line, abrangente e de cinco dias por semana. 
● Os alunos devem participar do programa utilizando um computador e Internet de forma síncrona e assíncrona cinco (5) dias 

por semana para participar totalmente da academia virtual e devem seguir a política de uso aceitável de MCPS, IGT-RA. 
● Os alunos com menos de 12 anos de idade devem ser supervisionados por um adulto durante o horário escolar para 

participar do programa. 
● A inscrição na academia virtual deve ser um compromisso de ano inteiro para o ano letivo de 2021-2022. No entanto, os 

alunos podem solicitar transferência de volta para sua escola designada durante as janelas indicadas de transferência. As 
transferências dependem da disponibilidade de espaço, pessoal e programa. 

○ Ensino Fundamental I e II (Séries K-8): As janelas de transferência ocorrem no final de cada período de avaliação 
(marking period). 

○ Ensino Médio (Séries 9-12): As janelas de transferência ocorrem no final de cada semestre. 
● Os alunos deverão fazer novamente a inscrição no programa a cada ano.  
● Dispositivos tecnológicos estarão disponíveis para os alunos conforme a necessidade. 

ELEGIBILIDADE PARA O PROGRAMA 
● Os alunos podem se inscrever para a academia virtual quando: 

○ O aluno ou a família do aluno estiver passando por circunstâncias atenuantes relacionadas à saúde ou por outros 
motivos que podem ser amenizadas por meio da aprendizagem virtual. Um avanço comprovado ou sucesso nas 
aulas virtuais podem ser considerados circunstâncias atenuantes. Documentação acadêmica, de presença e de 
envolvimento do aluno devem ser fornecidas. Clique em “Outro” na seção abaixo se essa for a razão pela qual você 
está fazendo essa inscrição. 

■ Os pais/responsáveis/alunos aptos que desejam fazer inscrição na Academia Virtual devem fornecer 
documentação de circunstâncias atenuantes que que demonstrem a necessidade da participação no 
aprendizado virtual em vez do aprendizado presencial. 

■ A documentação de circunstâncias atenuantes pode incluir evidências de tratamento em andamento, por 
um provedor de saúde, de problemas relacionados à saúde de um aluno, ou de um membro da família 
imediata do aluno, que podem ser significativamente afetados pela potencial exposição à COVID-19 e que 
podem ser amenizados pela participação do aluno na aprendizagem virtual. A documentação também pode 
incluir qualquer material de apoio que possa dar suporte ao processo de inscrição e revisão, incluindo, mas 
não limitado a notas, frequência, envolvimento do aluno e outras informações. Na ausência de tal 
documentação, evidências de tais circunstâncias atenuantes podem ser obtidas através de consulta com 
funcionários MCPS depois que a inscrição for enviada.  

○ Apenas para o Ensino Médio - Uma programação modificada é necessária para atender às necessidades de ensino, 
incluindo, mas não exclusivamente, recuperação de crédito, estágio ou experiência de trabalho, horário flexível 
para complementar o programa CTE ou inscrição no Montgomery College, ou em cursos além de um horário de dia 
inteiro. 

● Os alunos devem manter residência legítima em Montgomery County, MD  
● Os alunos devem estar ativamente matriculados em uma escola MCPS para serem elegíveis. Alunos matriculados em aulas 

em casa ou em uma escola particular/não pública devem se inscrever na escola MCPS local antes de se inscreverem na 
academia virtual.  (Encontre sua Escola- https://gis.mcpsmd.org/SchoolAssignmentTool2/) 

https://ww2.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/pdf/igtra.pdf


INFORMAÇÃO DO ALUNO 
 
Nome do Aluno: __________________________________________  No. de ID do Aluno: _______________________ 
 
Data de Nascimento do Aluno: ______/_______/______   Série do Aluno em 2021-2022: ______________ 
 
Escola MCPS em 2021-2022: _________________________________________________________________________ 
 
 
OPÇÕES DE MATRÍCULA 
Séries K-8 
Alunos das séries K-8 que forem aceitos no programa serão 
matriculados na Academia Virtual em tempo integral. 
 
Razão para Inscrever-se: 
Qual das seguintes opções descreve melhor os motivos pelos 
quais você está se inscrevendo na Academia Virtual? Marque 
todas as opções aplicáveis. 

● Motivo para Inscrição em Tempo Integral 
 Preocupações com a saúde do aluno (incluindo 

saúde mental) 
 Preocupações com a saúde da família  
 Outro; Explique:________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Médio 
●  ▢ Período Integral -OU- ▢ Período Parcial 

 
Razões para inscrever-se: 
Qual das seguintes opções descreve melhor os motivos pelos quais 
você está se inscrevendo na Academia Virtual? Marque todas as 
opções aplicáveis. 

● Motivo para Inscrever-se em Período Integral 
 Preocupações com a saúde do aluno (incluindo saúde 

mental) 
 Preocupações com a saúde da família 
 Outro; Explique:__________________________ 
 

● Motivo para Inscrever-se em Período Parcial 
 Necessidades de programação modificada devido ao 

Montgomery College/CTE 
 Cronograma abreviado aprovado  
 Cursos adicionais além do dia escolar 
 Melhoria de série além do dia escolar 
 Recuperação de Crédito 
 Outro; Explique:__________________________ 

 

ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA 
Ao me inscrever na academia virtual, eu entendo:  

● A disponibilidade e as ofertas de programas na academia virtual dependem do orçamento e das alocações de pessoal. 
● As tarefas atribuídas não são baseadas nas atribuições de tarefas da escola local. Os alunos podem não estar em turmas com alunos 

de sua escola de local e em vários níveis de série com base na programação e pessoal. 
● Para alunos com um Programa Individualizado de Educação (sigla em inglês, IEP) ou plano 504, o processo de inscrição incluirá 

um IEP ou reunião 504. O objetivo é revisar, discutir e determinar quais apoios, serviços e acomodações podem ser 
disponibilizados em uma escola virtual. Acomodações e serviços de educação especial fornecidos por um provedor de serviços 
licenciado não serão fornecidos para alunos que residam fora do condado de Montgomery, em Maryland. 

● Certos aspectos do programa exigirão envolvimento presencial, incluindo, mas não se limitando à administração de avaliações em 
alinhamento com os requisitos estaduais e locais (Regulamento ILA-RA, Avaliações com Requisitos de Segurança e Relatórios). 
Nessas circunstâncias, os alunos deverão providenciar seu próprio transporte. 

● O programa oferecerá um conjunto limitado de cursos básicos para fornecer caminhos para a graduação.  
● Os alunos atualmente matriculados em um programa de especialização/programa “signature” de MCPS serão cancelados nesse 

programa e matriculados na academia virtual. Os alunos seriam obrigados a se inscrever novamente no programa de 
especialização/programa “signature” caso desejem se reinscrever em tal programa. 

● Os pedidos de transferência antes do compromisso de um ano dependerão de pessoal, espaço e disponibilidade de programa na 
escola designada e só serão analisados em janelas de transferência selecionadas que se alinham ao período de notas e às transições 
do semestre. 

CONSENTIMENTO PARA O PROGRAMA 

❏ Eu autorizo a participação deste aluno na academia virtual. 

ASSINATURAS 
Certifico que todas as informações fornecidas neste formulário são precisas e que tenho autoridade para fornecer esse consentimento. 
 

Nome do Pai/Responsável/Aluno Apto (letra de fôrma): ___________________________________ Data: ____/_____/_____ 
 

Assinatura do Pai/Responsável/Aluno Apto: _____________________________________________ Data: ____/_____/_____ 
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