
Leve-me 
para a 
escola se...
 

• Eu tiver coriza ou um pouco de 
tosse, mas sem outros sintomas.

• Eu não tiver tomado nenhum 
remédio para febre nas últimas 
24 horas e não tiver febre 
durante esse período.

• Eu não tiver vomitado ou não 
tiver diarreia por 24 horas.

BROWARD
County Public Schools

Established 1915

Quando a criança está 
DOENTE DEMAIS para ir à escola?

Deixe-me 
em casa 
se...

• Eu tiver febre acima de 100,4 
°F (38 °C), mesmo depois de 
tomar remédio. 

• Eu estiver vomitando ou tiver 
diarreia.

• Meus olhos estiverem 
avermelhados e com crostas.

Contate o 
médico se...
 

• Eu tiver febre acima de 100,4 °F (38 
°C) por mais de dois dias. 

• Eu estiver vomitando ou tiver diarreia 
por mais de dois dias.  

• Eu estiver resfriado por mais de uma 
semana e não estiver melhorando.

• Eu ainda tiver sintomas de asma 
depois de usar o meu remédio para 
asma (e ligue para 911 se eu estiver 
com dificuldades de respirar, mesmo 
depois de usar o inalador).

 

SE O SEU FILHO VAI SE AUSENTAR POR MOTIVO DE DOENÇA: UM DOS PAIS DEVE 
COMUNICAR ESTA AUSÊNCIA AO FUNCIONÁRIO ESCOLAR APROPRIADO. VISITE O SITE 
DA ESCOLA, VÁ PARA “CONTACT”, SELECIONE “REPORT AN ABSENCE” ONDE SE PODE 
ENVIAR UM FORMULÁRIO ELETRÔNICO, LIGAR PARA O RAMAL DE COMUNICAÇÃO DE 
AUSÊNCIAS OU ENVIAR UMA MENSAGEM COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.
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O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida  Heather P. Brinkworth, Presidenta • Donna P. Korn, Vice-presidente • Lori Alhadeff • Robin Bartleman • Patricia Good • Laurie Rich Levinson • Ann Murray • Dra. Rosalind Osgood • Nora Rupert • Robert W. Runcie, Superintendente de Escolas

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. Os indivíduos com deficiências que estão solicitando adaptações nos termos da lei American with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department pelo telefone 754-321-2150, ou 
através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. browardschools.com

PRESENTE HOJE, BEM-SUCEDIDO AMANHÃ
A BOA FREQUÊNCIA ESCOLAR SIGNIFICA...

ESTUDANTES 
DE PRÉ-ESCOLA

ESTUDANTES DE 
ENSINO FUNDAMENTAL

ESTUDANTES DO 
ENSINO MÉDIO

ESTUDANTES 
DE FACULDADE

TRABALHADORES

desenvolvem habilidades e
 formam bons hábitos 

de comparecimento pontual

Ausências demasiadas – justi�cadas ou não – podem impedir os alunos de terem êxito na escola e na vida.
Até que ponto são demasiadas? 10% do ano letivo – 18 dias de aulas perdidas ou 2 dias por mês – 

podem tirar os alunos do rumo certo.

leem bem até o �nal 
da terceira série

mantêm-se no rumo certo 
para a graduação

recebem seus diplomas
são bem-sucedidos 
em seus empregos
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