Portuguese

Informações Atualizadas do Coronavírus
Revisado em18 de março de 2020
Atualizações sobre Questões Acadêmicas durante o Fechamento de
Escolas Devido ao Coronavírus (18 de março de 2020)
As Escolas Públicas do Condado de Broward (BCPS) continuarão a fornecer atualizações
frequentes sobre questões operacionais, acadêmicas e outros assuntos de preocupação
relacionados ao fechamento de escolas devido à pandemia de coronavírus. Este
documento é específico ao impacto causado no ensino acadêmico estudantil.
Informações adicionais sobre quaisquer tópicos relacionados à resposta do Distrito à
pandemia de coronavirus/COVID-19 estão disponíveis na página
browardschools.com/coronavirus.
Questões abordadas neste documento
1.

Quando termina o terceiro bimestre?

2.

Isso significa que o ensino está suspenso até voltarmos?

3.

O que os alunos e famílias devem fazer agora?

4.

E se meu(s) filho(s) precisar(em) de um computador?

5.

E se eu precisar de acesso à internet em casa?

6.

E se o meu filho necessitar de serviços de Educação de Estudantes Excepcionais
(ESE)?

7.

E se meu filho precisar de serviços de Educação Bilíngue/ESOL?

8.

E os testes exigidos pelo estado, como as Avaliações de Padrões da Flórida
(FSA) e os exames de fim de curso?

9.

E os exames de Colocação Avançada (AP), Cambridge (AICE) e Bacharelado
Internacional (IB)?

10. E os exames SAT e ACT que estão agendados ainda este ano?
11. E quanto aos cursos de matrícula dupla (dual enrollment) em faculdades e
universidades?
12. E meu estágio ou curso de aprendizagem?
13. Como posso solicitar um histórico escolar para candidaturas a faculdades,
bolsas de estudo ou outros fins?
14. E quanto aos requisitos de horas de serviço comunitário?
15. Como podemos apoiar as crianças menores (até os 5 anos de idade)?
16. O ano letivo terá que ser prorrogado?
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1.

Quando termina o terceiro bimestre?
• O terceiro bimestre, que estava programado para terminar na quinta-feira, 19 de
março, será prorrogado até o final do terceiro dia de ensino após o retorno dos
alunos à escola. Isso se aplica a todas as escolas de ensino fundamental,
intermediário, médio, centros e programas de ensino médio em faculdades
técnicas.
• Os professores não precisam entregar as notas até quinta-feira, 19 de março. O prazo
para entrega das notas será no final do terceiro dia de ensino após o retorno dos alunos.
• Professores em equipes específicas por curso e nível escolar irão trabalhar em colaboração
para determinar se há necessidade de ajustes nos critérios de notas publicados
anteriormente.
• Os alunos serão informados de quaisquer ajustes na data de seu retorno.
• O quarto bimestre começará no quarto dia de aula após o retorno dos alunos.

2.

Isso significa que o ensino está suspenso até voltarmos?
• NÃO. Oportunidades de aprendizado e apoios estão disponíveis agora.
• A BCPS recomeçará o aprendizado e o ensino na segunda-feira, 30 de março.
• Os professores receberão treinamento profissional em fornecimento de
ensino à distância em 20 de março de 2020.
• Mais informações serão fornecidas aos professores, alunos e pais nos próximos
dias.

3.

O que os alunos e famílias podem fazer agora?
• Os alunos e suas famílias devem certificar-se de que possam acessar seu BCPS
LaunchPad.
i. Vá para: sso.browardschools.com
ii. Digite o número do aluno como nome de usuário.
iii. Para alunos da 3ª à 12ª série, use a senha emitida anteriormente para o
aluno.
iv. Para alunos de K à 2ª série, use o PIN de quatro (4) dígitos do aluno como
senha.
v. Mais informações estão disponíveis em browardschools.com/sso
• Acesse o site Learning Never Closes da BCPS na página
browardschools.com/learningnevercloses, que fornece informações detalhadas
sobre como continuar o aprendizado 24 horas por dia/7 dias por semana/365
dias por ano.
i. A seção intitulada “HIGHLIGHTED LINKS” na margem direita inclui links
rápidos de recursos para pais, recursos para professores, livros didáticos e
suporte para CANVAS, o sistema de gerenciamento de aprendizagem da
BCPS.
ii. A parte inferior dessa página fornece informações específicas por nível
escolar, designação e recursos abertos.
• Baixe e instale gratuitamente até cinco (5) cópias do pacote de aplicativos do
Microsoft Office em browardschools.com/Page/38732
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4.

E se meu(s) filho(s) precisar(em) de um computador?
• Para apoiar o aprendizado de nossos alunos, as Escolas Públicas do Condado de
Broward distribuirão computadores de empréstimo para os alunos na sexta-feira,
20 de março, das 8h às 14h.
• Os pais/responsáveis devem se apresentar à escola de seus filhos para retirar os
dispositivos. Ao pegar os dispositivos, os pais/responsáveis vão precisar:
i. Apresentar o nome de usuário on-line do aluno e a senha ou PIN.
ii. Preencher uma autorização de empréstimo de equipamento/material
(Property Pass) e outros formulários antes de receber o dispositivo na escola
de seu filho. Para agilizar o processo de distribuição de computadores,
recomenda-se que os pais/responsáveis preencham os formulários
necessários online.Para obtener ios formulários visite
browardschools.com/bcpspropertypass

5.

E se eu precisar de acesso à internet em casa?
• A BCPS está trabalhando para garantir que todas as famílias tenham acesso à
internet em casa. Para alcançar esse resultado, o Escritório de Informações e
Tecnologia da BCPS está trabalhando em estreita colaboração com provedores
de serviços de internet de larga escala para reduzir ou eliminar os obstáculos
financeiros às famílias.
• A Comcast expandiu seu programa Internet Essentials para aquelas famílias que
se qualificam para refeições gratuitas ou a preço reduzido.
i. Novos clientes qualificados podem se cadastrar on-line via telefone celular,
tablet ou computador na página internetessentials.com. O site também
inclui a opção de conversar por vídeo com agentes de atendimento ao
cliente em língua americana de sinais.
ii. Como segunda opção, os clientes podem entrar em contato com o centro
de atendimento do Internet Essentials. Há dois números de telefone
exclusivos:
1. 855-846-8376 em inglês
2. 855-765-6995 em espanhol

6.

E se o meu filho necessitar de serviços de Educação de Estudantes Excepcionais (ESE)?
• Durante o período de 16 a 27 de março, quando a BCPS estiver fechada, os
serviços de ESE serão prestados aos alunos em programas de assistência infantil
patrocinados pelo Distrito para o pessoal médico e socorristas, conforme
necessário.
• Orientações, incluindo recursos e dicas para apoiar os alunos de ESE, são
fornecidas no link expansível da ESE, na parte inferior da página
browardschools.com/learningnevercloses.
• Os pais podem acessar o IEP (Plano de Educação Individualizada) de seus filhos
online a qualquer momento. A BCPS enviou um lembrete sobre esse recurso a
todos os pais que consentiram em ser contatados por e-mail ou texto. Os pais
que não consentiram anteriormente em ter este recurso, podem enviar um e-mail
para edplanconnect@browardschools.com para solicitar que este recurso seja
ativado. Serão aplicados procedimentos de verificação de identidade.
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7.

E se meu filho precisar de serviços de Educação Bilíngue/ESOL?
• Durante o período de 16 a 27 de março, quando a BCPS estiver fechada, os
serviços de Educação Bilíngue/ESOL serão prestados aos alunos em programas de
assistência infantil patrocinados pelo Distrito para o pessoal médico e socorristas,
conforme necessário.
• Orientações, incluindo recursos e dicas para apoiar os alunos de Educação
Bilíngue/ESOL, são fornecidas no link expansível de Educação Bilíngue/ESOL, na
parte inferior da página browardschools.com/learningnevercloses.
• As comunicações estão disponíveis em espanhol, crioulo haitiano e português.

8.

E os testes exigidos pelo estado, como as Avaliações de Padrões da Flórida (FSA) e os
exames de fim de curso?
• Todos os testes estaduais do ano letivo de 2019-20 foram cancelados.
• Decisões sobre graduação e promoção de nível escolar:
• Em 17 de março de 2020, o governador DeSantis fez vários anúncios relacionados
a testes, notas escolares e outros assuntos sobre educação.
• As decisões de graduação e promoção de nível escolar serão baseadas nos
critérios de avaliação local do Distrito, uma vez que os requisitos do exame do
Estado foram dispensados.

9.

E os exames de Colocação Avançada (AP), Cambridge (AICE) e Bacharelado
Internacional (IB)?
• É muito cedo para responder a essa pergunta de forma definitiva. Os alunos
receberão orientações detalhadas de suas escolas, quando disponíveis.
• Cada provedor de currículo e avaliação está emitindo um comunicado sobre
como está modificando as orientações e calendários publicados anteriormente.
i. College Board Advanced Placement (AP): bit.ly/2wcuJ70
ii. International Baccalaureate Organization (IBO): bit.ly/3d9wTFp
iii. Cambridge International (AICE): bit.ly/38Up03b

10.

E os exames SAT e ACT que estão agendados ainda este ano?
• Os exames de preparação para a faculdade são regidos pelo provedor
aplicável, seja o College Board ou o ACT. Cada um desses provedores fornece
informações sobre os locais de teste e se a administração do teste irá ocorrer.
• O SAT de 2 de maio foi cancelado e a reposição do teste de SAT de 24 de março
também foi cancelada.
• O ACT anunciou que todos os testes de abril e maio foram cancelados.
• As informações do College Board estão em: bit.ly/391OXOi
• Informações do ACT, Inc. estão em: act.org=
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11.

E quanto aos cursos de matrícula dupla em faculdades e universidades?
• A maioria das faculdades e universidades públicas que têm acordos de
matrícula dupla com a BCPS passou para o aprendizado online até novo
aviso.
• Cada instituição de ensino superior está fornecendo orientações específicas
aos alunos matriculados.
i. Broward College: bit.ly/2Wiwev6
ii. Embry Riddle Aeronautical University: bit.ly/2Wsr5Rx
iii. Florida Atlantic University: bit.ly/33kUkad
iv. Florida International University: bit.ly/38ZDyid
v. University of Florida: bit.ly/2TWZC8V
• Os dois programas de matrícula dupla de força de trabalho (Workforce Dual
Program) que o CTACE tem com a Broward College, Marinha e Aviação, não
oferecem opção remota. A Broward College anunciou que esses cursos
práticos da força de trabalho serão suspensos até que as aulas presenciais
sejam retomadas. Isso afetará apenas a South Broward High School e a
Miramar High School.
• A Embry Riddle Aeronautical University (ERAU) passou a maioria dos seus cursos,
mas não todos, online a partir de quarta-feira, 18 de março. A ERAU
permanece fechada até lá devido a uma prorrogação de seu recesso de
primavera. A BCPS e a ERAU fornecerão orientação aos estudantes na terçafeira, 17 de março, sobre seus cursos de matrícula dupla.

12.

E meu estágio ou curso de aprendizagem?
• Enquanto a BCPS estiver fechada, os alunos não participarão de nenhuma
forma de estágio ou aprendizagem. Isso inclui os programas de matrícula dupla
da força de trabalho(WDE) de Marinha e Aviação com a Broward College e o
programa de Pré-Aprendizagem de Construção (Construction Preapprenticeship) com o The Associated Builders and Contractors (ABC) Institute.
Também será suspensa a participação em experiências de aprendizagem
baseadas no trabalho, através de programas de Educação Infantil e
experiências clínicas através de programas de Saúde.
• Orientações sobre a conversão de experiências práticas, presenciais e
baseadas no trabalho para aprendizagem virtual por meio de tarefas
digitais, produção na web e/ou suporte por telefone serão fornecidas aos
alunos em 30 de março, se as escolas permanecerem fechadas além dessa
data.
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13.

Como posso solicitar um histórico escolar para candidaturas a faculdades, bolsas de
estudo ou outros fins?
• Os alunos do ensino médio podem solicitar seu histórico escolar através do
Naviance. O Naviance é acessado através da página de LaunchPad do aluno
em sso.browardschools.com. Os detalhes são fornecidos na pergunta número 3
acima.

14.

E quanto aos requisitos de horas de serviço comunitário?
• É muito cedo para determinar se os requisitos de serviço comunitário para a
graduação serão afetados pelo fechamento do Distrito.
• Os estudantes que são capazes de prestar serviço comunitário por meio de
esforços físicos ou meios digitais devem manter um registro do tempo e do
produto/contribuição para envio após o retorno A folha de registro do BCPS
Service Learning está disponível em
browardschools.com/studentvolunteerlogsheet.

15.

Como podemos apoiar as crianças menores (até os 5 anos de idade)?
• A BCPS criou um recurso dedicado para os pais na página
bit.ly/SupportingYoungLearners
• Recursos independentes foram disponibilizados por muitos parceiros da BCPS.
Muitos desses recursos também estão incorporados no currículo da BCPS no
Canvas, entre eles:
i. Learn at Home da Scholastic, Inc.:
classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
ii. Suporte de aprendizagem em casa pela Houghton Mifflin Harcourt:
bit.ly/3a5pxR2
iii. Aulas diárias da Khan Academy do pré-jardim à 2ª série:
bit.ly/3d1s5BP
iv. Storyline, livros lidos para estudantes por atores famosos: storylineonline.net

16.

O ano letivo terá que ser prorrogado?
• As escolas estarão fechadas pelo menos até 15 de abril de 2020.
• É muito cedo para saber se o ano letivo será prorrogado além da data
atualmente prevista de terça-feira, 2 de junho de 2020.
• As escolas foram orientadas a se preparar para ficarem abertas até 30 de junho
de 2020.
• A decisão sobre o prolongamento do ano letivo será tomada após a
determinação da data de retorno à escola, quaisquer alterações nas leis e
regulamentos estaduais e com orientação do Departamento de Educação da
Flórida. O Comissário da Educação foi autorizado a modificar ou dispensar os
requisitos de horas mínimas de ensino fidedigno.
• Cada escola deve cumprir os requisitos estaduais de fornecimento de ensino. O
Distrito documentou o número de horas de ensino fornecidos até 13 de março e
assegurará o cumprimento da lei estadual.
• Os requisitos do estado da Flórida para promoção de nível escolar e emissão de
créditos de ensino médio estão descritos abaixo:
i. Um mínimo de 900 horas de ensino fidedigno em cada nível escolar, da
quarta série para cima.
ii. As escolas de ensino médio com grade curricular em blocos exigem um
mínimo de cento e vinte (120) horas de ensino fidedigno para um crédito
completo e sessenta (60) horas de ensino fidedigno para meio-crédito.
iii. As escolas de ensino médio com grade curricular tradicional exigem um
mínimo de cento e trinta e cinco (135) horas de ensino fidedigno para um
crédito completo e sessenta e sete e meia (67,5) horas de ensino fidedigno
para meio crédito.

Quer mais detalhes? Outras perguntas sobre assuntos acadêmicos?
Envie um e-mail para cao@browardschools.com

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.
The School Board of Broward County, Florida Lori Alhadeff • Robin Bartleman • Heather P. Brinkworth • Patricia Good • Donna P. Korn
Laurie Rich Levinson • Ann Murray • Dr. Rosalind Osgood • Nora Rupert • Robert W. Runcie, Superintendent of Schools
O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer política ou procedimento que resulte em discriminação com base em idade, cor, deficiência, identidade de gênero, expressão de
gênero, informações genéticas, estado civil, nacionalidade, raça, religião, sexo ou orientação sexual. O Conselho Escolar também oferece igualdade de acesso aos Escoteiros e outros grupos designados
de jovens. Os indivíduos que desejam registrar queixa de discriminação e/ou de assédio podem ligar para o Diretor de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department e o Coordenador de
Equidade/Coordenador de Title IX do Distrito pelo telefone 754-321-2150, ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. Os indivíduos com deficiências que estão solicitando adaptações nos
termos da lei American with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department pelo telefone 754-321-2150, ou através de
Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. browardschools.co m

