Established 1915

BROWARD
County Public Schools

A BCPS foi o primeiro distrito escolar da
Flórida a obter o prestigioso Credenciamento
de Distrito da AdvancEd em 1962. A BCPS
recebeu com orgulho recredenciamento em
2016/17.

A BCPS foi nomeada Grande Distrito
para Grandes Mestres de 2017 pelo
Conselho Nacional de Qualidade de
Professores.

As Escolas Públicas do Condado de Broward (BCPS) oferecem com orgulho:
Programas acadêmicos, magnet e
inovadores de alta qualidade que
atendem aos interesses dos alunos
e suas necessidades individuais.

Cursos, currículo e atividades de
ciência da computação em 100
por cento das escolas do Distrito.

Escolas de ensino médio classificadas
entre as melhores e mais desafiadoras
do país, de acordo com a U.S. News &
World Report e o Washington Post.

Xadrez Escolar para todos os alunos
de segunda e terceira série.

O maior programa de debate do
país, sendo oferecido em todas as
escolas de ensino intermediário e
médio, e expandindo entre as
escolas primárias.
Aprendizagem personalizada através da
iniciativa BCPS Digital Classrooms, que
oferece um computador por aluno e
currículo individualizado.

Conecte-se com a BCPS:
@browardschools

facebook.com/browardschools

browardschools.com

Educar os alunos de hoje para ter sucesso no mundo de amanhã.

236
Escolas, centros e
faculdades técnicas.

271,000+
Diversidade de
alunos de pre-K à
12ª série.

181
Idiomas diferentes de
208 países falados por
alunos da BCPS.

175,000

32,000+

Estudantes adultos
atendidos pelas
Faculdades Técnicas e
Escolas Comunitárias do
Distrito.

Funcionários dedicados,
incluindo mais de 14.000
funcionários do corpo
docente.

School Choice

N AV I A N C E

Explore your options

FA M I LY C O N N E C T I O N

Comece a planejar o futuro do seu filho
através desta ferramenta on-line de
planejamento de faculdade e carreira,
disponível a todos os alunos de ensino
intermediário e médio da BCPS.
browardschools.com/naviance

A BCPS oferece algo para todos!
Desde programas magnet a realocações
de alunos e muito mais, conheça suas
opções de escola.
browardschools.com/schoolchoice

Student Advantage Program

O verão está quase chegando! A BCPS
oferece o Recurso On-Line de Programas
de Verão de 2017 com informações sobre
acampamentos, programas e muito mais.
browardschools.com/summerprograms

O Programa Student Advantage da
Microsoft oferece downloads gratuitos da
versão completa do Microsoft Office
(Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, OneNote, Publisher, Access, etc.)
para todos os alunos da BCPS.
browardschools.com/microsoft

BAIXE NOSSO APLICATIVO HOJE MESMO!
Veja informações do seu filho através do seu
dispositivo inteligente a qualquer momento e
em qualquer lugar.
• Transporte
• Informação Acadêmica
• Nutrição
Disponível na Apple App Store e Google Play
Store. Busque Broward County Public Schools.

O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida Robin Bartleman
Heather P. Brinkworth • Abby M. Freedman • 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, nacionalidade, estado civil, raça,
religião, sexo ou orientação sexual. Os indivíduos que desejam registrar queixa de
discriminação e/ou assédio podem ligar para o Diretor do Departamento de Equal
Educational Opportunities/ADA Compliance 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 o Departamento de Equal
Educational Opportunities/ADA Compliance pelo telefone 754-321-2150, ou através
de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. browardschools.com
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