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1º Passo: Solicite um Certificado VPK on-line através do Family Portal do 
Estado:  https://familyservices.floridaearlylearning.com 
 
2º Passo: Visite o nosso site para se inscrever no programa VPK das 
Escolas Públicas do Condado de Broward: 
www.browardschools.com/headstart-vpk 
 

 SELEÇÃO DE TITLE I 
DE 

VPK/ENRIQUECIMENTO 
 

COMO SE INSCREVER 
a 

 

Este modelo VPK consiste em um dia completo (6,5 horas) e gratuito 
de ensino, disponível a crianças que moram em zonas escolares de Title 
I. As vagas são limitadas e a seleção é determinada por critérios de 
qualificação. Entre em contato com cada escola para saber mais sobre a 
disponibilidade de cuidados após o horário escolar. 
 
 
 

 SELEÇÃO ALEATÓRIA DE 
VPK/ENRIQUECIMENTO 

(Com Mensalidade Escolar) 
 

Estas escolas oferecem tanto programas de meio período como de 
período integral. As opções incluem: 

• Meio período – apenas 3 horas (VPK Gratuito). Vagas são 
limitadas. 

• Período integral – 6,5 horas (VPK com 3 horas adicionais de 
ensino pago e opcional). 

 

Para obter mais informações sobre o Programa VPK do Distrito, ligue para o Departamento Head Start/Early Intervention 
pelo telefone 754-321-1954. Caso tiver dúvidas sobre o Certificado de VPK, entre em contato com Early Learning Coalition 
of Broward pelo telefone 954-377-2188. Para localizar a escola de sua zona escolar, acesse 
https://www.browardschools.com e procure “Find my school”. 

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, informação genética, 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. 

 INFORMAÇÕES GERAIS 
SOBRE O PROGRAMA 

VPK / ENRIQUECIMENTO 
 

O VPK é um programa oferecido para crianças que tenham completado 4 
anos de idade até 1º de setembro de 2021. Oferecemos programas (VPK/ 
Enriquecimento) em regime de período integral, das 7h30 às 14h, de 
segunda a sexta-feira (o horário exato pode variar). Todas as escolas 
oferecem café da manhã gratuito. Todos os professores possuem título 
de bacharel ou superior e certificação da Flórida com especialização 
em Educação Infantil. 
  
 


