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1º de novembro de 2022 
 
Prezado(a) Pai/Mãe/Responsável de Aluno(a) da Terceira Série: 

 
Obrigado por fazer parte da família das Escolas Públicas do Condado de Broward. O objetivo desta é ajudá-lo a 
entender os requisitos da Flórida para promoção de alunos da terceira para a quarta série. As Escolas Públicas do 
Condado de Broward (BCPS) estão empenhadas em apoiar as necessidades únicas de aprendizagem de nossa 
diversificada população estudantil e assegurar que nossos alunos estejam preparados para o sucesso em todos os 
níveis de sua educação e além.  

De acordo com a Norma 6A-6.053, Código Administrativo da Flórida (F.A.C.), o aluno do jardim de infância à 3ª série 
é identificado como tendo uma deficiência substancial na leitura se qualquer um dos seguintes critérios for atendido:  

• O aluno recebe uma pontuação no mais baixo nível de desempenho/parâmetro, conforme identificado pela 
editora, durante o período geral de avaliação, em uma avaliação listada no Plano Abrangente de Leitura 
Baseado em Evidências e aprovado pelo Distrito para K-12 e, a partir do ano letivo de 2022-2023, os alunos 
que recebem pontuação no mais baixo nível de desempenho/parâmetro no sistema coordenado de avaliação 
e monitoramento de progresso, de acordo com o s. 1008.25(8), F.S;  

• O aluno recebe uma pontuação no mais baixo nível de desempenho/parâmetro, conforme identificado pela 
editora, durante a administração do monitoramento de progresso em qualquer momento durante o ano letivo, 
em uma avaliação listada no Plano Abrangente de Leitura Baseado em Evidências e aprovado pelo Distrito 
para K-12 e, a partir do ano letivo de 2022-2023, os alunos que recebem pontuação no mais baixo nível de 
desempenho/parâmetro no sistema coordenado de avaliação e monitoramento de progresso de acordo com 
o s. 1008.25(8), F.S; ou  

• O aluno demonstrou através de avaliações formativas consecutivas ou dados de observação do professor, 
níveis mínimos de habilidade de leitura em uma ou mais das áreas de consciência fonológica; fonética; 
vocabulário, incluindo habilidades de linguagem oral; fluência de leitura; e compreensão de leitura.  

Os alunos que atualmente apresentam uma deficiência substancial na leitura com base em seu desempenho no exame 
F.A.S.T., nas Avaliações de Unidades da Benchmark Advance, ou através de observações dos professores, receberão 
aulas intensivas de leitura e apoio na escola. O progresso do aluno na leitura será acompanhado de perto e as aulas 
intensivas continuarão até que o aluno demonstre capacidade de leitura a nível de terceira série. 

De acordo com a Seção (s.) 1008.25(4)(c), Estatutos da Flórida (F.S.), os alunos identificados com uma deficiência 
substancial na leitura devem ser cobertos por um plano estudantil exigido pelo governo federal, tal como um plano 
educacional individual (IEP), um plano de monitoramento individualizado do progresso, ou ambos, conforme 
necessário. 

Os alunos que continuam a ter dificuldade na leitura serão colocados em um Plano de Monitoramento de Progresso 
(PMP). Os pais desses alunos serão notificados por escrito do seguinte:  

• Seu/sua filho(a) foi identificado(a) como tendo uma deficiência substancial na leitura 
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• Descrição dos serviços atuais que estão sendo proporcionados ao aluno 
• Descrição das intervenções e apoios intensivos propostos que serão fornecidos ao aluno, destinados a melhorar 

a área identificada de deficiência na leitura, e 
• Estratégias, incluindo estratégias multissensoriais, através de um plano de leitura em casa que os pais podem 

usar para ajudar seus filhos a melhorar suas habilidades de leitura.  

De acordo com a lei da Flórida [seção 1008.25(5)], todos os alunos da terceira série têm pelo menos quatro oportunidades 
para cumprir os critérios de promoção do estado. O aluno pode ser promovido para a quarta série se demonstrar da leitura 
através de um dos seguintes meios: 

1. F.A.S.T. (Florida’s Assessment of Student Thinking) durante PM3 – Pontuação de Nível 2 ou acima 
2. Portfólio de trabalho estudantil demonstrando domínio dos padrões B.E.S.T. de inglês (ELA) da terceira série 
3. Desempenho na avaliação alternativa aprovada pelo estado (que não seja a F.A.S.T.) 
4. Academia de Leitura de Verão 

 
Pela lei da Flórida, os alunos com deficiência de leitura que não melhorarem seu desempenho até o final da terceira série, 
e que não atenderem a um dos critérios aqui descritos, ou não tiverem isenção por justa causa, deverão ser retidos. Os 
critérios de promoção da terceira série da BCPS por justa causa estão descritos na Política 6000.1 do Conselho Escolar. 
Para consulta, acesse https://www.browardschools.com/Page/37754. 
 
Além disso, favor observar: 

• Todos os alunos da terceira série da BCPS participam do Portfólio de Terceira Série com Base no Desempenho. 
Os pais podem solicitar, a qualquer momento, para ver o desempenho de seu/sua filho(a) no portfólio.. 

• O distrito recomenda que os alunos da terceira série que não atendam aos requisitos para promoção frequentem 
a Academia de Leitura de Verão de 2023. As informações de matrícula para a Academia de Leitura de Verão de 
2023 serão fornecidas aos pais dos alunos selecionados em maio de 2023.  

• Os alunos que não passarem no exame estadual e padronizado F.A.S.T. de inglês (ELA) com Nível 2 ou acima, 
e não atenderem a nenhum critério de promoção para a terceira série, terão a oportunidade de promoção de 
meado de ano para a terceira série, que ocorrerá em setembro de 2023.  
 

Orientações adicionais sobre requisitos de leitura para alunos da terceira série e promoção para a quarta série podem ser 
encontradas em: http://www.fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/third-grade-guidance.stml  

 
A BCPS tem orgulho de fazer parceria com o(a) senhor(a) na educação de seu/sua filho(a) e se dedica a educar todos os 
alunos para que atinjam seu maior potencial. Caso tenha dúvidas sobre o desempenho de seu/sua filho(a) na leitura ou 
sobre as informações fornecidas nesta carta, entre em contato com o professor de seu/sua filho(a).  

 
Agradecemos por seu contínuo apoio e colaboração. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
Dr. Nicole Mancini 
Chief Academic Officer 
Broward County Public Schools 

 


