Portuguese

Atenção, Pais e Alunos!
REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS DO K-12º ANO DA BCPS

Ajuda Gratuita, Exclusiva e em Tempo Real nos Deveres de Casa por Professores
Credenciados e Especialistas em Todas as Matérias
Disponível de Segunda a Quinta em Dias Escolares!

Bons Comentários sobre o Ask BRIA
"Para mim, esta é a melhor versão possível
de reforço escolar durante esta época sem
precedentes. Isso mostra como nosso
distrito está se unindo para ajudar nossos
alunos da melhor maneira que podemos".
Melissa Cabrera, Treinadora Pedagógica
"Quando ouvi falar do Ask BRIA, eu não
queria participar porque achava que seria
visto como burro. Eu pensei: "por que alguém
vai precisar de ajuda nos deveres de casa se é
inteligente?". Eu estava tendo dificuldades no
meu curso de Álgebra 1 Honors, então eu
entrei na sessão de matemática do 8º ano no
Teams. Eu não estava muito confiante no
início, mas o professor me ajudou a resolver o
problema e até me elogiou por ter pegado
tão rápido. Minha experiência com o Ask Bria
foi ótima! Eu recomendo – o serviço é nota
10!".
Justin E., Aluno do Ensino Fundamental 2

Alunos do Ensino Fundamental 1 (K ao 5º ano): Reforço
escolar disponível de segunda a quinta, das 15h15 às 19h15
1. Inicie sessão no SSO/Canvas e clique no link Ask BRIA.
2. Preencha e envie um formulário de solicitação.
3. Abra o Microsoft Teams e aguarde uma chamada do Ask
BRIA para iniciar uma sessão individual com um professor
credenciado.

Disciplinas: Inglês, Matemática, Ciências, Ciências Sociais
e muito mais!
Alunos do Nível Secundário (6º ao 12º ano): Reforço escolar
disponível de segunda a quinta, das 15h30 às 20h30
1. Inicie sessão no SSO/Canvas e clique no link Ask BRIA em seu
curso no Canvas ou no aplicativo em sua plataforma Clever.
2. Na página inicial do Ask BRIA, role para baixo para selecionar
o nível escolar e depois selecione a região de sua escola.
3. Escolha a matéria na qual você precisa de ajuda e aguarde
no lobby da sessão de Teams até que um professor do Ask
BRIA lhe permita entrar para ajudá-lo com sua tarefa.

Disciplinas: Inglês, Matemática, Ciências, Ciências Sociais,
AP/Honors, Cambridge International e muito mais!

"Acho incrível que a BCPS esteja oferecendo
um serviço gratuito de reforço escolar – dando
aos alunos acesso fácil e rápido para obter
ajuda depois das aulas, clicando apenas um
botão se encontrarem dificuldades com a lição
do dia".
William B., Aluno do 12º ano do Ensino Médio
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