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Prezados Pais/Responsáveis,
Os últimos dez dias trouxeram uma tremenda mudança para toda a nossa comunidade à medida que
respondemos à pandemia de COVID-19. A necessidade de distanciamento social tem colocado um peso
imenso em cada um de vocês. Quero agradecer-lhes por todos os seus esforços para proporcionar um
ambiente seguro, estruturado e feliz para os seus filhos. Este trabalho é difícil, portanto seja
compreensivo, compassivo e paciente com todos, especialmente com você mesmo, ao definir o tom para
todos.
Os pais que não puderam pegar os computadores na semana passada, poderão fazê-lo neste sábado,
28 de março. Informações adicionais sobre a distribuição serão enviadas aos pais ainda esta semana.
Os alunos das Escolas Públicas do Condado de Broward retornarão à aprendizagem, com instrução
guiada por professores, na segunda-feira, 30 de março. Infelizmente, não podemos voltar às salas de
aula de nossas escolas. Em vez disso, o aluno entrará na escola e se apresentará na sala de aula do
professor por meio de um computador conectado à internet. A interação e a instrução do professor
ocorrerão por um período mínimo de três horas por dia, e os alunos terão um dia completo de atividades
de aprendizagem. Instruções específicas estão na página 2 da presente carta.
Embora nossas escolas possam estar fechadas, o aprendizado nunca para nas Escolas de Broward. Os
alunos poderão continuar a aprender com seus professores e utilizar recursos suplementares. Acesse a
página browardschools.com/learningnevercloses para obter mais informações. Além de materiais
adicionais para todos os alunos, há também recursos adicionais de aprendizagem para níveis escolares
específicos, ESE, ensino bilíngue/ESOL e outras comunidades.
Para alunos de K-5º ano, acesse: bit.ly/SupportingYoungLearners.
Para alunos do 6º-12º ano, acesse: bit.ly/SupportingSecondaryLearners.
Caso precisar obter acesso à internet em sua casa, favor acessar http://browardschools.com/coronavirus.
Procure por “Free Internet for Students”.
Certifique-se de que seu filho faça o login na escola em sso.browardschools.com no dia 30 de março.
Durante o recesso de primavera, o distanciamento físico não significa isolamento social. Lembre-se de
apoiar a si mesmo e aos outros, contatando amigos, familiares e organizações comunitárias. Desejo-lhes
um resto tranquilo do nosso recesso de primavera
Atenciosamente,

Superintendente Robert W. Runcie

A partir de segunda-feira, 30 de março
Participe da escola
1 - Vá para sso.browardschools.com
Entre na escola
2 - Faça o login com o número de estudante &
senha/PIN, para acessar o seu LaunchPad
personalizado
Vá para a aula
3 - Clique no Canvas
4 - Use o botão “Courses” na margem esquerda
Entre na aula
5 - Leia as mensagens do seu professor no topo da
página e depois procure as suas tarefas abaixo.
Interação com o professor
6 – Será viabilizada por videoconferência ao vivo,
vídeo pré-gravado e mensagens no Canvas.
Cada professor fornecerá instruções específicas.

E quanto a outros serviços de apoio?
As Escolas Públicas do Condado de Broward estarão fornecendo serviços, com modificações,
aos estudantes e famílias durante o período de distanciamento físico, entre eles:
•
•
•
•

Educação de Estudantes Excepcionais
Ensino Bilíngue/ESOL
Aconselhamento Escolar e Assessoria do BRACE
Aconselhamento Familiar da Assistência Social, e Envolvimento Familiar e Comunitário

Serão publicadas mais informações no Canvas e em sites departamentais em
browardschools.com, e em sites individuais de escolas.
Mais atualizações serão publicadas regularmente em browardschools.com/coronavirus.

