Informações Atualizadas do Coronavírus
13 de abril de 2020

Aprendendo a Escrever: Letra de forma
Cursiva
Teclado
Cinco Passos para Acessar as Lições de Digitação do Nearpod
1.

Vá para o seu LaunchPad em sso.browardschools.com.

2.

Clique no ícone de Canvas.

3.

4.

Vá para Resources na barra de
navegação azul na margem esquerda de
qualquer curso de Canvas e clique em
Student Textbooks & Resources.

Use a guia Learning Never Closes para
acessar o recurso Nearpod Keyboarding.

Schools may not be open, but Learning Never Closes in BCPS
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5.

Comece a lição e pratique, pratique,
pratique!

Para mais informações e atualizações, acesse a página
browardschools.com/coronavirus.
Note que as informações estão sendo constantemente atualizadas e
forneceremos as atualizações mais recentes logo que possível.
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O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer política ou procedimento que resulte em discriminação com base na idade, cor, deficiência, identidade de gênero, expressão de gênero, informação genética,
estado civil, nacionalidade, raça, religião, sexo ou sexual orientação. 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. Os indivíduos com deficiência solicitando adaptações nos termos da lei Americans 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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