
Voce acha que a sua filha esta preparada academicamente para comecar o proximo ano escolar?  

O condado de Broward esta oferecendo ao seu filho/filha um programa totalmente gratis para ajuda-lo a adquirir 

conhecimentos necessarios para aprendar a ler durante o verao. Tudo que voce precisa e um celular (smartphone) 

e 5 minutos do tempo do seu filho/filha 2-3 vezes por semana! Uma pessoa treinada em leitura, na qual vem 

trabalhando com a seu filho/filha durante este ano letivo, vai ligar no dia e hora marcada para o numero de 

telefone que voce fornecer. Ela vai trabalhar individualmente ajudando o seu flho/filha a completar a licao de 

estudo. Ela tambem vai fornecer recursos e atividades simples para fazer em casa com os pais. 

O programa funciona com um app gratis que voce pode abaixar no seu telefone. A especialista vai ajuda-lo a 

completar este processo. A especialista tem licoes de estudo no computador dela na qual o seu filho pode ver 

simultaneamente na tela do celular. Sera como o modelo abaixo: 

 

To participate, simply click HERE to sign your child up for fun and engaging 1:1 tutoring that will help build skills 

needed to become a successful reader! Space is limited and offered on a first come - first served basis.  Please 

register your child on or before May 22, 2020. 

Para participar, simplesmente clique aqui para registrar o seu filho/filha para uma atividade agradavel e 

individualizada que vai ajudar o seu filho/filha aprender a ler. Espacos sao limitados e vao ser oferecidos aos 

primeiros alunos que responderem a este anuncio. Favor registrar o seu filho antes do dia 22 de Maio, 2020.  

To learn more about the program, feel free to contact your child’s reading specialist directly:  

Endeavour Primary:  Tiffany Forbes- tiffany.forbes@innovationsforlearning.org 

Flamingo Elementary: Hannah Murr – hannah.murr@innovationsforlearning.org 

Park Ridge Elementary: alina.cepeda@innovationsforlearning.org 

Sunland Park: Sofia Sofianos – sofia.sofianos@innovationsforlearning.org 

Thurgood Marshall: Micheala Kopecki – michaela.kopecki@innovationsforlearning.org 

Walker Elementary: Nina Lewis-Chapelle – nina.lewis-chapelle@innovationsforlearning.org 
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