(Portuguese)

Relatório Final de SSOS – Junho de 2014
Ao longo dos últimos meses, os funcionários do Distrito e da escola organizaram uma série de conversas e reuniões sobre as mudanças propostas para várias escolas que
seriam efetivadas no ano letivo de 2014/15. Por favor, veja abaixo uma visão geral das novas oportunidades educacionais sendo implementadas no ano letivo de
2014/15.
Nome da Escola:
Broward Estates Elementary School
Coral Springs Elementary School
Martin Luther King, Jr. Elementary School
North Lauderdale Elementary School
Annabelle C. Perry Elementary School

Pompano Beach Elementary School
Rock Island Elementary School

Royal Palm Elementary School
Westwood Heights Elementary School

Coral Springs Middle School
Henry D. Perry Middle School
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Novas Oportunidades Educacionais para 2014/15:
Escolas Primárias
Programas educacionais concentrados em STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, com integração especial de
Artes); laboratórios inovadores de aprendizagem; melhores opções de programas de ensino online.
Pré-jardim – 6ª série para o ano letivo de 2014/15; planos para Pré-Jardim – 8ª série e adiante. Ênfase em ciência; ênfase em
ambiente de aprendizagem personalizado e digital para preparar os alunos para a faculdade e/ou carreiras.
Implementação do programa Montessori; ênfase na “criança como um todo” (educação de caráter e formação de autoimagem positiva); múltiplas idades, turmas com alunos de várias séries; ênfase em envolvimento dos pais e da comunidade.
Pré-jardim – 6ª série para o ano letivo de 2014/15; planos para Pré-Jardim – 8ª série e adiante. Ênfase em ciência; ênfase em
ambiente de aprendizagem personalizado e digital, destinado a preparar os alunos para a faculdade e/ou carreiras.
Pré-jardim – 6ª série para o ano letivo de 2014/15; planos para Pré-Jardim – 8ª série e adiante. Ênfase em tecnologia e ciência,
Programa de Bacharelado Internacional para o nível escolar primário e intermediário, ambiente de aprendizagem
personalizado e digital abrangente, destinado a preparar os alunos para a faculdade e/ou carreiras.
Fortalecimento das conexões de estudantes com a comunidade local, nacional e global, com ênfase no currículo de história;
educação de caráter e envolvimento cívico; expansão dos programas de mentoreamento e parcerias com a comunidade.
Aprendizagem baseada em projetos e normas, que enfatiza o alto desempenho por meio de aprendizagem ativa e
alfabetização fundamental, e envolve os alunos em experiências significativas e autênticas de aprendizagem; abrindo a visão
dos estudantes para as opções de faculdade e carreira; parcerias com universidades e centros técnicos; Universidade de Pais
para fortalecer as conexões entre escola/casa/comunidade.
Programas educacionais concentrados em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática); laboratórios inovadores de
aprendizagem; melhores opções de programas de ensino online.
Comunidade de Aprendizagem (Pré-jardim em diante); maiores opções de aprendizagem em Educação Infantil; Universidade
de Pais para fortalecer as conexões entre escola/casa/comunidade; serviço de atendimento centralizado para famílias,
destinado a atender às necessidades de toda a comunidade da WHE; nova parceria com a Nova Southeastern University
(aperfeiçoamento profissional personalizado para professores intentos em melhorar o ensino da alfabetização); novo
programa de Aperfeiçoamento Profissional Urban Academy (estudantes de faculdade/universidade irão fornecer apoio
adicional de ensino para os alunos).
*Escolas Intermediárias
Nova Academia iScience para alunos da 6ª série; ênfase em aprendizagem personalizada e digital.
Nova parceria com a Sheridan Technical Center; programa aprimorado de Bacharelado Internacional (IB); ênfase em
aprendizagem personalizada e digital.

Silver Lakes Middle School

Coconut Creek High School

Cypress Run Education Center
Lanier-James Education Center
Pine Ridge Education Center

Concentração em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática); maiores oportunidades de aprendizagem sobre
faculdade e carreira nas áreas de informática e engenharia; ênfase em aprendizagem personalizada e digital.
Ensino Médio
A Creek Technical Academy, em parceria com a Atlantic Technical Center, oferece um currículo acadêmico básico sólido,
cursos facultativos intensos e acesso a todos os programas técnicos de estudo; A Creek Collegiate Academy, em parceria com a
University of Florida, proporciona aos alunos a opção de matrícula simultânea em período integral, onde os alunos recebem
até 75 créditos de faculdade durante os quatro anos de ensino médio.
Centros de Modificação de Comportamento
Os três Centros de Modificação de Comportamento do Distrito estão sendo reestruturados para proporcionar aos alunos
ambientes mais apropriados para a idade e para a série. O Pine Ridge Education Center atenderá alunos do condado todo, do
Jardim de Infância à 6ª série. O Programa PROMISE do Condado continuará sendo administrado através do Pine Ridge
também. Os alunos da 7ª à 12ª série serão geograficamente distribuídos para o Lanier-James Education Center ao sul e para o
Cypress Run Education Center ao norte.

A Respeito da Iniciativa Student Success Opportunities Schools (SSOS)
Lançada no ano letivo de 2012/13 e continuando em 2013/14, a iniciativa SSOS analisa e reestrutura as oportunidades educacionais dentro de um processo inclusivo
comunitário para estudantes, famílias e comunidades. No ano passado, cinco escolas foram incluídas na iniciativa SSOS. Este ano, 14 escolas fazem parte da iniciativa
SSOS. A iniciativa SSOS inclui:



Escolas identificadas pelo Estado (também conhecidas como escolas prioritárias), com base nos resultados do FCAT do ano letivo anterior.
Escolas identificadas pelo Distrito (também conhecidas como reestruturamento local), com base em uma série de fatores, que podem incluir matrícula, ambiente
escolar, ambiente, condições locais, etc.

*Escolas afetadas por mudanças de configuração de série escolar em escolas primárias das proximidades.
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