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BROWARD 

Descubra suas opções 

Conheça os programas, serviços e oportunidades 

acadêmicas disponíveis na escola designada de 

seu filho e em outras escolas distritais no site 

browardschools.com/schoolchoice. 

Verifique os resultados da solicitação 

Se a inscrição de seu filho para School Choice for 

concedida, entre em contato com a escola para 

fazer a matrícula até o prazo final. Se a inscrição 

não for concedida, você pode solicitar outra opção 

de School Choice, permanecer na lista de espera 

ou matricular seu filho na escola designada. 

Verifique sua situação 11 de março de 2021
Acesse o site browardschools.com/schoolchoice e 
clique em Check Your Status nas datas acima, para 
acessar os resultados da sua inscrição para School 
Choice. 

Faça a solicitação online! 

1º dezembro de 2020 – 8 de fevereiro de 2021 
Inscreva-se no site browardschools.com/schoolchoice 

para o programa magnet e transferência para escolas 

com vagas disponíveis do período inicial de inscrição, 

que ocorreu no início deste ano letivo. 

School Choice Guia Rápido 
Descubra suas opções 

browardschools.com/schoolchoice 

  Established 1915 

       County Public Schools 

https://browardschools.com/schoolchoice
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Qual é a escola designada 
para o meu filho? 

Datas Importantes 

BROWARD 

School Choice 
Descubra suas opções 

Cada aluno no Condado de Broward é 

designado a uma escola do distrito de acordo 

com seu endereço residencial. 

Para verificar a escola designada de seu filho, 

acesse browardschools.com/school-locator. 

Por lei estadual, os alunos podem se matricular 

em qualquer escola pública da Flórida que não 

tenha atingido a capacidade, 

independentemente do seu endereço 

residencial. Para determinar as escolas com 

vagas disponíveis, a BCPS analisa anualmente 

as matrículas de todas as escolas distritais para 

identificar as vagas disponíveis atuais e o 

número de alunos previstos. 

Os pais podem solicitar uma escola que tenha 

vagas disponíveis, bastando para isso 

preencher um formulário de School Choice 

durante o período aberto de inscrição. 

As solicitações para School Choice são 

concedidas através de um processo aleatório e 

computadorizado de seleção. Se mais vagas 

em uma escola ficarem disponíveis durante o 

processo de School Choice, serão feitas 

seleções adicionais do grupo de candidatos. 

As datas de seleção estão listadas à direita. 

 

 

 

1º de dezembro de 2020 às 8 da manhã
Abre-se o período de inscrição no School Choice.

8 de fevereiro de 2021
Prazo final para inscrição no School Choice. 

11 de março de 2021
Os candidatos são selecionados e notificados. 

8 de abril de 2021
Candidatos adicionais selecionados e 
notificados. 

browardschools.com/schoolchoice 

Established 1915 

 County Public Schools 

The School Board of Broward County, Florida Lori Alhadeff  • 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, 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 

Meu filho pode frequentar qualquer 
escola no condado de Broward? 

Não há garantia de que o pedido de 

School Choice do seu filho será concedido; 

entretanto, seu filho sempre poderá 

frequentar sua escola designada. 

https://browardschools.com/school-locator
https://browardschools.com/schoolchoice
https://browardschools.com/



