
 

  
     

   
 

           
 

    
     

    
         

    
     

    
       

    
           

    
           

   
     

      
 

 
                     

                  
 

                
 

 
            

  
           

 
  

          
        

  
       

  
        

  
          

  
 

 
                        
                        

                             
                   

                    
                          

              

Portuguese 

Informações Atualizadas do Coronavírus 
26 de maio de 2020 

Office of Academics 

Calendário da BCPS do Ano Letivo de 2019/20 - Atualização Semanal 

26 de maio – 29 de maio terça-feira – sexta-feira 
• Dias de ensino (remoto) 

26 de maio terça-feira 
• Último dia de aula para alunos do 12º ano 

1º de junho – 2 de junho segunda-feira – terça-feira 
• Dias de ensino (remoto) 

2 de junho terça-feira 
• Ultimo dia de aula para os alunos 

3 de junho quarta-feira 
• Dia de planejamento escolar – último dia para os professores 

10 de junho quarta-feira 
• Data prevista para emissão dos boletins escolares finais do ano 

letivo de 2019-20 
15 de junho - 28 de junho Formaturas do Ensino Médio da BCPS (Virtual) 

• Programação de formatura na página 
browardschools.com/graduationschedule 

A contar de 26 de maio de 2020, restam 8 dias corridos e 6 dias de aulas no ano letivo de 2019/20. 
São 86 dias corridos até 19 de agosto de 2020, o primeiro dia de aula do ano letivo de 2020/21. 

Por favor, verifique com a sua escola para estar ciente dos procedimentos de coleta de objetos 
pessoais. 

A BCPS vai lançar um Playground de Aprendizagem Digital de Verão. Mais informações em breve! 

Para informações aos pais sobre as iniciativas digitais da BCPS, acesse 
browardschools.instructure.com/courses/411. 

Para informações e recursos de ensino à distância, acesse browardschools.com/learningnevercloses 
ou envie e-mail para Office of Academics no endereço cao@browardschools.com. 

Para atividades de atenção plena, acesse browardschools.instructure.com/courses/868545. 

Para atualizações do Distrito sobre COVID-19, acesse browardschools.com/coronavirus. 

Note que as informações estão sendo constantemente atualizadas e forneceremos as atualizações
mais recentes assim que possível. 

The School Board of Broward County, Florida Lori Alhadeff • Robin Bartleman • Heather P. Brinkworth • Patricia Good 
Donna P. Korn • Laurie Rich Levinson • Ann Murray • Dr. Rosalind Osgood • Nora Rupert • Robert W. Runcie, Superintendent of Schools 
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, informações genéticas, 
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 
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