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 Broward County Public Schools 

Pagamentos Escolares On-line 

Em caso de dúvidas relacionadas ao Sistema de Pagamento On-line, entre em contato com 

o Centro de Suporte Empresarial pelo telefone 754-321-0600. 

 

Instruções para efetuar compras on-line através da eStore: 

1. Navegue até o site de Pagamentos Escolares On-line (Online School Payments) de qualquer 

navegador da web. Este endereço da web é personalizado para o nosso distrito escolar: 

https://estore.browardschools.com 

  

2. Selecione o nome da sua escola das guias na parte superior da página. Você precisará selecionar o 

Tipo de Escola (isto é, Escolas Primárias, Escolas Intermediárias, Escolas Secundárias, etc.) para 

visualizar os nomes das escolas.  

 

 

 

https://estore.browardschools.com/
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3. Selecione todas as Atividades (itens de venda) que deseja comprar, selecionando o Nome da 

Atividade (Activity Name).  

 

 

 

4. Ao selecionar a atividade, você será levado à página do Item. Digite a Quantidade e, em seguida, 

selecione o botão Adicionar à Cesta (Add to Cart) para adicionar este item à sua Cesta de Compras 

(Shopping Cart).  
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5. O botão Adicionar à Cesta (Add to Cart) o levará à página da Cesta de Compras (Shopping Cart). Você 

pode selecionar o botão Continuar a Comprar (Continue Shopping) para adicionar mais itens à sua 

Cesta de Compras (volte à etapa 3) ou pressionar o botão de Checkout para finalizar o pagamento. 

 

 

 

6. Se você ainda não estiver conectado, o sistema irá redirecioná-lo para a página de Acesso (Sign In). 

Agora você será solicitado a fazer o Login (se você já usou o sistema antes) ou Criar uma Nova Conta 

de Usuário (Create a New User Account).  

Nota: todos os Nomes de Usuário devem ser endereços de e-mail verificáveis.  
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7. Isso iniciará o processo de Check-Out.  
 

A. Para cada item individual, você selecionará um perfil de estudante para atribuir esse item ao 

estudante. Ao lado de Selecionar Perfil de Estudante (Select Student Profile), clique na seta para 

baixo para visualizar o(s) nome(s) do(s) estudante(s). Se a sua lista de estudantes se encontra vazia, 

selecione a opção Adicionar Perfil de Estudante (Add Student Profile) no canto superior direito. 

 

Nota: alguns itens não requerem perfil de estudante. Ao lado desses itens individuais aparecerá a 

mensagem: Não se Requer Perfil (No Profile Required). 
 

 
 

B. Adicione o nome do estudante, o sobrenome e o número estudantil e, em seguida, selecione o botão 

Salvar (Save).  Certifique-se de seguir todas as instruções relacionadas a Números de Identificação 

Estudantil.  
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C. Agora que os perfis de estudantes estão criados, atribua cada item para um perfil de estudante e 

clique em Avançar (Next).  

 

 
 

8. A seleção do botão Avançar o levará à página de Endereço (Address). Digite seu nome, endereço e 

telefone. Essas informações devem corresponder àquelas associadas com seu cartão de crédito. 

Selecione o botão Avançar (Next) quando terminar.   
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9. Na página de Revisão de Pedidos (Order Review), certifique-se de que o pedido esteja correto. 

Assinale a caixa para aceitar os Termos e Condições e, em seguida, selecione Avançar (Next).    

 
 

 

10. A etapa final é a página de Pagamento (Payment) onde você vai digitar suas informações de cartão 

de crédito. Selecione o botão Fazer Pedido (Place Order) quando terminar.   
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11. Quando a transação for concluída com êxito, aparecerá uma mensagem de Agradecimento com o Número do 

Pedido (Order Number). O recibo é enviado ao seu endereço de e-mail mas é também armazenado em sua 

conta de eStore na guia Sua Conta (Your Account).   

 

 
 

 


