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Informações Atualizadas do Coronavírus
20 de março de 2020
À medida que a nossa comunidade toda passa por uma situação sem precedentes causada pelo
coronavírus, as Escolas Públicas do Condado de Broward (BCPS) continuam empenhadas em apoiar
as necessidades educacionais de nossos alunos e famílias.
Nessa última semana, a BCPS forneceu muitas informações importantes, entre elas o plano de
continuidade de aprendizado do Distrito, a distribuição de computadores para apoiar o aprendizado
on-line, café da manhã e almoço gratuitos para alunos e famílias, atualizações sobre os requisitos
estaduais de testes anunciados pelo Departamento de Educação da Flórida, e muito mais.
Essas informações podem ser encontradas na página browardschools.com/coronavirus, mas para
sua conveniência, incluímos um resumo abaixo:
Informações Gerais para Famílias
• TODAS as escolas estarão fechadas até 15 de abril de 2020.
• O ensino on-line para todos os alunos começa na segunda-feira, 30 de março de 2020.
browardschools.com/learningnevercloses
• Impacto do fechamento das escolas no ensino acadêmico dos alunos: bit.ly/3a9AX6n
• Atualização sobre testes estaduais e outros requisitos: bit.ly/33Bm6zu
• Informações sobre como obter dois meses de acesso gratuito à internet pela COMCAST:
Visite internetessentials.com ou ligue gratuitamente para 1-855-846-8376
Recesso de primavera, 23 a 27 de março de 2020
• Todos os escritórios do Distrito estarão FECHADOS durante o recesso de primavera, de 23 a 27
de março. Continue a acompanhar browardschools.com/coronavirus para se informar das
últimas atualizações
• Todos os acampamentos do recesso de primavera estão CANCELADOS; bit.ly/2UrI7fR
• O Distrito não fornecerá refeições durante o recesso de primavera. O serviço de café da
manhã e almoço será retomado na semana de 30 de março de 2020, incluindo várias
novas localidades escolares
Semana de 30 de março de 2020
• As escolas permanecem fechadas. Os alunos se apresentarão às aulas através do site
sso.browardschools.com
• Participe de sua aula clicando no aplicativo do Canvas em seu painel do Clever
• Você encontrará instruções na sua "sala de aula do Canvas", inclusive quando seu
professor vai estar on-line.
• Os alunos do ensino fundamental encontrarão um curso Canvas separado para suas
classes especiais
• Os alunos do ensino intermediário e médio encontrarão um curso Canvas separado
para cada classe
• O Distrito retomará a distribuição de café da manhã e almoço na segunda-feira, 30 de
março. Quando os locais e horários forem anunciados, você poderá encontrar todos os
detalhes na página browardschools.com/coronavirus.

Para mais informações e atualizações, visite a página
browardschools.com/coronavirus.
Observe que as informações estão sendo sempre atualizadas e forneceremos as
atualizações mais recentes logo que possível.
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