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Broward County Public Schools 
Oportunidades Ampliadas de Aprendizado para as 300 Escolas de Menor Desempenho 

Perguntas Frequentes dos Pais e da Comunidade 

Pergunta Resposta 
Por que a minha escola está ampliando a 
jornada escolar por 30 minutos? 

A Legislatura da Flórida exige que as escolas 
primárias identificadas entre as 300 com 
menor desempenho em leitura no estado 
forneçam uma hora adicional de ensino em 
leitura.  O Projeto de Lei 7055 autoriza que a 
hora adicional de ensino de leitura PODE ser 
fornecida durante o horário normal de aulas. 
Assim sendo, as Escolas Públicas do Condado 
de Broward (BCPS) irão incorporar a hora 
adicional durante o horário normal de aulas.  
A fim de satisfazer a exigência de minutos 
adicionais de ensino diário, a BCPS precisa 
ampliar a jornada escolar por 30 minutos. 
Portanto, as escolas primárias do Condado de 
Broward entre as 300 do estado com menor 
desempenho terão uma jornada de 6,5 horas.  

Por que a minha escola foi selecionada? As escolas foram identificadas pelo estado 
com base na média de três anos de taxas de 
proficiência em Inglês na Avaliação de 
Padrões da Flórida (FSA) e ganhos no 
aprendizado. 

O que os alunos farão durante esse horário 
ampliado? 

A lei estadual exige que uma hora adicional 
seja usada para fornecer ensino intensivo em 
leitura. Esse ensino intensivo será 
proporcionado por meio de atividades de 
enriquecimento alinhadas aos nossos 
recursos atuais de inglês, ciências sociais, 
ciências e matemática. 

Os alunos são obrigados a permanecer 
durante o horário ampliado? 

Todos os alunos do jardim de infância à 
quinta série das escolas identificadas, com 
exceção de alunos de quarta ou quinta série 
que tiverem obtido nível 4 ou 5 na avaliação 
de Inglês da FSA da primavera de 2019, 
devem estar presentes durante toda a 
jornada escolar. 

Qual é o impacto nos programas Pre-K e 
PLACE? 

Os alunos nesses programas não participarão 
da hora adicional de ensino. Os alunos que 
usam o serviço de transporte do Distrito 
serão transportados no horário programado 
de saída, ou permanecerão na escola em um 
programa de enriquecimento até que os 
outros alunos sejam dispensados ou 
transportados. 
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Pergunta Resposta 

O horário ampliado vai afetar os alunos que 
usam o serviço de ônibus escolar? 

O serviço de transporte do Distrito 
transportará os alunos de acordo com os 
horários de saída programados e aprovados 
pelo Conselho Escolar para cada escola. 

Qual é o impacto nos programas de cuidados 
infantis após o horário escolar? 

Os programas de cuidados infantis estão 
cientes das mudanças nos horários de 
abertura e fechamento da escola e ajustarão 
o pessoal de acordo. Não deve haver nenhum 
impacto para os pais/alunos. 

Teremos horário ampliado de aprendizagem 
nos dias de saída antecipada? 

Sim. O horário padrão para alunos nos dias 
de saída antecipada são 4 horas. Em nossas 
escolas de horário ampliado de 
aprendizagem, a jornada escolar será de 4,5 
horas nos dias de saída antecipada e o 
horário de dispensa será duas horas antes do 
horário normal de saída. 

Qual é o impacto para os estudantes de ESE? Os estudantes de ESE participarão da hora 
adicional de aprendizagem com seus colegas 
de ensino regular. Todas as adaptações de 
IEP e 504 permanecerão em vigor, conforme 
aplicáveis. 

Por quanto tempo minha escola terá este 
horário ampliado? 

A escola vai ter horário ampliado o ano todo. 
As escolas participantes são identificadas 
anualmente pelo Departamento de Educação 
da Flórida. 

 


