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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

As Escolas Públicas do Condado de Broward dão as boas-vindas 
aos nossos alunos neste ano letivo de 2021/22.

Nossas escolas oferecem uma educação de padrão de excelência mundial em ambientes seguros 
e protegidos, ao mesmo tempo em que seguem os protocolos de saúde e bem-estar da COVID-19.

À espera do estudante:
• 100% de ensino presencial do pré-jardim ao 12º ano
• Opções acadêmicas avançadas
• Ensino personalizado com professores e funcionários

certificados
• Programas temáticos – desde codificação de

computador, debate e programa bilíngue a ciências
marinhas, STEM, ciências médicas, música, artes,
atletismo e muito mais

• Experiências exclusivas de ensino que ajudam os
alunos a se desenvolver, aprender e ser bem-
sucedidos

• Opções de Montessori, escolas do pré-jardim ao 8º
ano e programas preparatórios para faculdade e de
matrícula dupla

• Nossas escolas de ensino médio estão entre as
melhores do país, segundo o U.S. News & World Report

A SEGURANÇA É NOSSA 
PRIORIDADE

• Os alunos e funcionários devem fazer
uma autoavaliação de saúde todas as
manhãs antes de irem para a escola.
Se você estiver doente, fique em casa.
Veja a lista de autoavaliação de saúde
na página https://bit.ly/36L4Jhj.

• É obrigatório o uso de coberturas
faciais por alunos, funcionários e
visitantes em todas as escolas e
instalações do Distrito, inclusive em
ônibus escolares. Não será necessário
usar máscaras ao ar livre.

• Sempre que possível, será mantida uma
distância de três pés (1 metro) entre os
alunos nas salas de aula, nos
corredores e nas áreas comuns
internas.

• O Distrito continuará a manter duas
enfermeiras por escola e a oferecer
testes voluntários de COVID-19 em
todas as escolas.

• A limpeza diária dos pontos de contato
de alta frequência é prática de rotina
com a desinfecção semanal.

• A lavagem frequente das mãos será
reforçada.

MATRICULE-SE HOJE MESMO!
BrowardSchools.com/ReadyForYou
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