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The School Board of Broward County, Florida

O Conselho de Escolas do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer norma ou procedimento que resulte em 
discriminação com base em idade, cor, de�ciência, gênero, país de origem, estado civil, raça, religião ou orientação sexual.  Os 

indivíduos que desejarem entrar com queixa de discriminação e/ou assédio podem telefonar para o Diretor Executivo de 
Bene�ts & EEO Compliance no número 754-321-2150 ou pelo Aparelho de Teletipo TTY no número 754-321-2158.

Os indivíduos com de�ciências que estiverem solicitando adaptações sob a lei Americans with Disabilities Act (ADA), 
podem telefonar para Equal Educational Opportunities (EEO) no número 754-321-2150 ou pelo Aparelho de Teletipo 

TTY no número 754-321-2158.

www.browardschools.com

Fileira de trás: (da esquerda para a direita) Patricia Good, Nora Rupert, Maureen S. Dinnen,
David �omas, NBCT, Laurie Rich Levinson, Ann Murray (Vice Chair)

Fileira da frente: (da esquerda para a direita)  Robin Bartleman, James F. Notter (Superintendent 
of Schools), Benjamin J. Williams (Chair), Jennifer Leonard Gottlieb
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Escolas Primárias 

Bethune 
Boulevard Heights  
Colbert 
Collins 
Dania 
Davie 
Driftwood 
Hallandale 
Hollywood Central 
Hollywood Hills 
Hollywood Park 
Lake Forest 
Nova Blanche 
Forman 
Nova Dwight D. 
Eisenhower 
Oakridge 
Orange Brook 
Sheridan Hills 
Sheridan Park 
Stirling 
Watkins 
West Hollywood 
 

Chapel Trail 
Coconut Palm 
Cooper City 
Coral Cove 
Dolphin Bay  
Fairway 
Hawkes Bluff 
Lakeside 
Miramar 
Palm Cove 
Panther Run 
Pasadena Lakes 
Pembroke Lakes 
Pembroke Pines 
Perry, A.C. 
Pines Lakes 
Sea Castle 
Silver Lakes 
Silver Palms 
Silver Shores 
Sunset Lakes 
Sunshine 

Bayview 
Bennett 
Central Park 
Croissant Park 
Floranada 
Foster, Stephen 
Harbordale 
Lloyd Estates 
Meadowbrook 
Mirror Lake 
North Andrews 
Gardens 
Oakland Park 
Peters 
Plantation Park 
Tropical 
Young, Virginia S. 
 

Atlantic West 
Broadview 
Challenger 
Coral Park 
Coral Springs 
Country Hills 
Eagle Ridge 
Forest Hills 
Hunt, James 
Maplewood 
Margate 
Park Springs 
Park Trails 
Parkside 
Pinewood  
Ramblewood 
Riverglades 
Riverside  
Tamarac  
Westchester 
 

Broward Estates 
Castle Hill 
Dillard 
Drew, Charles 
Endeavour Primary 
Learning Center 
King, Martin L.  
Larkdale 
Lauderdale Manors 
Lauderhill Paul T. 
Markham 
Marshall, Thurgood 
Morrow 
North Fork 
North Lauderdale 
North Side  
Oriole 
Park Lakes  
Plantation  
Riverland 
Rock Island 
Royal Palm 
Sanders Park 
Sunland Park 
Walker 
Westwood Heights 
Wilton Manors 

Banyan 
Country Isles 
Eagle Point 
Embassy Creek  
Everglades 
Flamingo 
Fox Trail 
Gator Run 
Griffin  
Horizon 
Indian Trace 
Manatee Bay 
Nob Hill 
Sandpiper 
Sawgrass 
Silver Ridge 
Village 
Welleby 
 

Coconut Creek 
Cresthaven 
Cypress 
Deerfield Beach 
Deerfield Park 
Liberty 
McNab 
Norcrest 
Palmview 
Park Ridge 
Pompano Beach 
Quiet Waters 
Tedder 
Tradewinds 
Winston Park 
 
 

 
Escolas Intermediárias 

Apollo 
Attucks 
Driftwood 
Gulfstream 
McNicol 
Nova 
Olsen 

Glades 
New Renaissance 
Perry, Henry D. 
Pines 
Pioneer 
Silver Trail 
Young, Walter C. 

New River 
Plantation 
Rickards, James 
Seminole 
Sunrise 
 

Coral Springs 
Forest Glen 
Margate 
Millennium 
Ramblewood 
Sawgrass Springs  
Westglades 

Ashe, Arthur 
Dandy, William 
Lauderdale Lakes 
Lauderhill 
Parkway 
Silver Lakes 

Bair  
Falcon Cove 
Indian Ridge 
Tequesta Trace 
Westpine 
 

Crystal Lake 
Deerfield Beach 
Lyons Creek 
Pompano Beach 
 

 
Escolas Secundárias 

College Academy 
Hallandale 
Hollywood Hills 
McArthur 
McFatter Tech. 
Nova 
South Broward 

Cooper City 
Everglades  
Flanagan 
Miramar 
West Broward 
 

Fort Lauderdale 
Northeast 
Plantation 
South Plantation 
 

Coral Glades 
Coral Springs 
Douglas, Stoneman  
Taravella, J.P. 
 

Anderson, Boyd 
Dillard 
Ely, Blanche 
Stranahan 
 

Cypress Bay 
Piper 
Western 
 

Atlantic Technical 
Coconut Creek 
Deerfield Beach 
Monarch 
Pompano Beach 
 

 
Centros 

Hallandale Adult 
Lanier-James Education 
McFatter, William T. 
Technical 
Sheridan Technical 
The Quest 

Whispering Pines 
 

Pine Ridge 
Seagull School 
Sunset School 
Whiddon-Rogers  
 

 Charles Drew Family 
Resource 
Cross Creek School 
Cypress Run Education 
Wingate Oaks 
 

 Atlantic Technical 
Bright Horizons 
Dave Thomas, Adult, 
East 
Dave Thomas 
Education, West 
 

 
Escolas Charter 

Ben Gamla Charter  
Charter Institute Training 
Center  
Florida Intercultural 
Academy  
Florida Intercultural 
Academy Middle  
Hollywood Academy of 
Arts & Science  
Hollywood Academy of 
Arts & Science Middle 
International School of 
Broward 
Paragon Academy of 
Technology  
Somerset Academy Davie  
Sunshine Elementary 
Susie Daniels Charter 
Elementary 
 
 

City of Pembroke Pines 
Charter Elementary – Westt 
City of Pembroke Pines 
Charter Elementary – East  
City of Pembroke Pines 
Charter Elementary – Central  
City of Pembroke Pines 
Charter Middle – West  
City of Pembroke Pines 
Charter Middle – Central 
City of Pembroke Pines 
Charter High 
Florida High School for 
Accelerated Learners South 
Broward  
Kidz Choice Charter  
Parkway Academy  
Somerset Academy  
Somerset Academy Middle  
Somerset Academy High  
Somerset Conservatory  
Somerset Academy Miramar  
Somerset Academy Miramar 
Middle  
Somerset Neighborhood 
School 

Charter School of 
Excellence  
Dayspring Elementary  

 

Broward Community 
Charter  
Broward Community 
Charter Middle  
Broward Community 
Charter West  
City of Coral Springs 
Charter School  
Discovery Middle 
Charter  
Excelsior Charter of 
Broward  
Imagine Charter School 
at Broward 
North Broward 
Academy of Excellence  
North Broward 
Academy of Excellence 
Middle  
Touchdowns4Life 

Central Charter School  
Charter Institute Annex  
Eagle Academy  
Florida High School for 
Accelerated Learners 
Broward  
Imagine Charter 
School at North 
Lauderdale  
Imagine Charter 
School at North 
Lauderdale Middle  
Life Skills  
Rise Academy 
Smart School Middle 
 

Charter School of 
Excellence at Davie 
Florida High School 
for Accelerated 
Learners North 
Broward  
Imagine Charter 
School at Weston 
Sunrise Community 
 

Eagles Nest Elementary  
Eagles Nest Middle 
Paragon Elementary  
Pompano Charter 
Middle  
 

 
 

Distritos Escolares do Condado de Broward por Membro Individual
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Compliance no número (754) 321-2150 ou pelo Aparelho de Teletipo TTY 
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(754) 321-2158.

www.browardschools.com
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PANORAMA DO DISTRITO
As Escolas Públicas do Condado de Broward constituem o sexto maior distrito de escolas públicas e o maior distrito escolar completamente credenciado 
do país.  O Distrito atende às necessidades educativas de uma combinação urbana/suburbana sem similar de mais de 255,000 estudantes.

INFORMAÇÕES SOBRE 
ESTUDANTES DO 
DISTRITO: 
2008/2009 (números mais 
recentes)

• Mais de 255,000 estudantes 
do jardim de infância à 12ª 
série

• Uma população 
diversificada multicultural/
multiétnica com estudantes 
de 166 países que falam 50 
idiomas.

• Mais de 120,000 
estudantes adultos em 
educação para adultos e 
comunidade

• Mais de 40,000 crianças 
na educação de estudantes 
excepcionais - mais de 
30,000 com necessidades 
especiais, 10,000 
estudantes superdotados

• População de pré-jardim 
com mais de 4,000 alunos, 
com programas especiais 
de preparo à aprendizagem

• Aproximadamente 
23,000 crianças em idade 
escolar em programas de 
supervisão de crianças 
após o horário escolar

INTRODUÇÃO

PERÍODO DE NOTAS: 
Nove Semanas

ORÇAMENTO (2006/07)
$5.07 Bilhões
Incluindo:
Geral ..............$2.16 Bilhões
Capital ...........$2.31 Bilhões

DESPESA MÉDIA POR 
ALUNO
2008/09 (números mais recentes)

Estudantes Excepcionais
Primário, Intermediário, Secundário
$12,282

Estudantes Tradicionais
Primário, Intermediário, Secundário
$6,714

Estudantes de Risco
Primário, Intermediário, Secundário
$7,681

Estudantes Vocacionais
Primário, Intermediário, Secundário
$6,393

DIAS LETIVOS 
PROGRAMADOS: 180
Seis Escolas – as escolas primárias 
Colbert, Hallandale, Lake Forest e 
Watkins, e as escolas intermediárias 
McNicol e Gulfstream - usam 
calendário escolar modificado (que 
funcionam o ano todo)

NÚMERO DE ESCOLAS
2008/09 (números mais recentes)

Primárias 138
Intermediárias 42
Secundárias 32
Adulto/Vocacional/Centros  16
Escolas Charter 55
Total 284

MATRÍCULAS
2008/09 (números mais recentes)

Primárias  
  (pré-jardim à 5ª série) 108,304
Intermediárias 53,909
Secundárias 70,235
Centros Especiais 4,592
Escolas Charter 18,698
Total 255,738
Total 2007/08 258,904

NÚMEROS POR 
DIVERSIDADE
2008/09 (números mais recentes)

 Percentual Número
Negros 37.8 96,690
Brancos 29.5 75,536
Hispânicos 26.1 66,621
Asiáticos 3.4 8,784
Multirracial 3.0 7,583
Nativo Americano 0.2 524

QUADRO DE PESSOAL
2008/09 (números mais recentes)

Número do
corpo docente 23,477

Número do quadro 
administrativo, 
de auxílio, etc. 16,237

Número total do quadro 
permanente 17,255

Número total do quadro 
substituto/temporário
 15,278

Total 39,714

RELATÓRIOS DO DISTRITO
No decorrer do ano letivo, o Distrito publica relatórios e folhetos informativos sobre uma variedade de assuntos, incluindo os resultados dos 
exames estandardizados, as avaliações de programas de subsídios, e os resultados financeiros do distrito.

O Conselho de Escolas do Condado de Broward também publica um Plano Estratégico periódico que traça as metas e objetivos do Distrito 
em tais áreas como o rendimento acadêmico, excelência no trabalho, inovação e muito mais.

  MAIS DETALHES: http://www.browardschools.com/districtreports/ 
     http://www.browardschools.com/pdf/strategic_plan.pdf
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RECÉM-CHEGADOS

COMO SE MATRICULAR 
NA ESCOLA
Para verificar qual seria a escola 
de sua zona residencial, você 
pode tanto telefonar para o 
Departamento de Colocação 
de Alunos/Transferência do 
Distrito (Pupil Placement/
Reassignment Department) no 
número 754-321-3035, ou usar 
o Localizador de Escola  (School 
Locator) online (ver abaixo).  
Você precisa fornecer o seu 
endereço e a série de sua criança 
para poder determinar qual a 
escola certa.  Para obter a lista 
de requerimentos e o formulário 
de matrícula, entre em contato 
com o setor de matrículas da sua 
escola designada ou baixe os 
documentos pelo website.

MAIS DETALHES: http://www.
browardschools.com/info/
register.htm

LOCALIZADOR DE 
ESCOLAS
(School Locator)
O Distrito oferece um sistema 
online conveniente que localiza 
a sua escola designada e 
fornece informações úteis 
sobre a escola.  Encontram-se 
disponíveis também os mapas 
de zoneamento escolar de todo 
o distrito.

MAIS DETALHES: http://www.
browardschools.com/
schools/locator.htm

Dia de Planejamento Escolar
(os estudantes não têm aula)

Escolas & Setores

Escolas Fechadas

Entrega dos Boletins Escolares

Dia de Saída Antecipada

Primeiro e Último Dia de Aula

Administrativos Fechados

Dias de reposição de aulas, devido a furacão, em ordem de preferência: 

10/28/10, 1/21/11, 4/1/11, 4/28/11

*As escolas que funcionam o ano todo seguem calendários diferentes

CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2010-2011
  ESCOLAS PÚBLICAS DO CONDADO DE BROWARD*

     1  
  4 5 6 7 8  
  11 12 13 14 15  
  18 19 20 21 22  
  25 26 27 28 29

 2 3 4 5 6  
  9 10 11 12 13
 16 17 18 19 20 
23 24 25 26 27 
30 31

   1 2 3 
 6 7 8 9 10 
 13 14 15 16 17 
  20 21 22 23 24 
  27 28 29 30

 1 2 3 4 5  
  8 9 10 11 12  
  15 16 17 18 19  
  22 23 24 25 26  
  29 30

   1 2 3 
 6 7 8 9 10 
 13 14 15 16 17 
  20 21 22 23 24 
  27 28 29 30 31

 3 4 5 6 7
 10 11 12 13 14  
  17 18 19 20 21  
  24 25 26 27 28  
  31

  1 2 3 4  
  7 8 9 10 11  
  14 15 16 17 18  
  21 22 23 24 25  
  28

  1 2 3 4 
 7 8 9 10 11 
 14 15 16 17 18 
  21 22 23 24 25 
  28 29 30 31

     1  
  4 5 6 7 8  
  11 12 13 14 15  
  18 19 20 21 22  
  25 26 27 28 29

 2 3 4 5 6  
  9 10 11 12 13  
  16 17 18 19 20  
  23 24 25 26 27  
  30 31

   1 2 3 
 6 7 8 9 10 
 13 14 15 16 17 
  20 21 22 23 24 
  27 28 29 30

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO

FEVEREIRO MARÇO ABRIL

MAIO JUNHO
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ATOMIC LEARNING
O Atomic Learning oferece treinamento pela 
internet em dezenas de aplicativos de computador 
usados diariamente pelos estudantes e 
professores das Escolas do Condado de Broward.  
Estas aulas são curtas e fáceis de assistir e 
entender e são recursos acessíveis a qualquer 
hora e qualquer lugar.  Para acessar o sistema é 
necessário o nome do usuário e a senha.

MAIS DETALHES:  http://broward.atomiclearning.
com/

NORMAS DE FREQUÊNCIA
O comparecimento frequente à escola é de 
importância vital ao rendimento acadêmico do 
estudante.  O estudante estará demonstrando 
um “padrão de não comparecimento” se ele ou 
ela estiver ausente da escola por um total de 
30 horas (5 dias) em um período de notas, ou 
60 horas (10 dias) em 90 dias.  A menos que 
uma documentação aceitável seja apresentada, 
tanto as ausências justificadas como as não 
justificadas, juntamente com os atrasos e 
as saídas antecipadas, serão levadas em 
consideração na determinação do padrão de não 
comparecimento do estudante.

Justificativas aceitáveis para uma ausência 
incluem:
• Doença do estudante
• Doença de um membro imediato da  família
• Morte na família
• Feriados religiosos na religião do estudante
• Presença obrigatória perante o tribunal ou 

intimação por um órgão de segurança pública
• Eventos especiais (conferências, 

competições estaduais/nacionais, casos 
excepcionais de necessidade familiar)

• Consultas médicas ou dentárias
• Ter uma doença ou infestação transmissível

 O “padrão de não comparecimento” pode ter 
consequências graves.  O boletim escolar do 
estudante pode ser retido ou ele poderá ter 
que repetir a disciplina.  O pai/mãe poderá até 
ser intimado a comparecer no tribunal.  Se os 
pais estiverem recebendo Auxílio Temporário 
para Famílias Carentes (Temporary Assistance 
to Needy Families - TANF) do estado, os 
pagamentos poderão ser suspensos.

Os pais que tiverem perguntas a respeito da 
norma de frequência devem entrar em contato 
com a escola ou com o Departamento de 
Assistência Social e Frequência Escolar (School 
Social Work and Attendance Department) no 
número 754-321-2490.

MAIS DETALHES: http://www.browardschools.
com/schools/attendance.htm

SUPERVISÃO DE CRIANÇAS ANTES 
E DEPOIS DO HORÁRIO ESCOLAR
A supervisão de crianças antes e depois do 
horário escolar (Before and After School Child 
Care - BASCC) oferece aos estudantes um 
ambiente seguro, protegido e confortável.  O 
BASCC oferece um programa de enriquecimento 
que inclui o desenvolvimento físico, intelectual, 
emocional e social.  Os programas nas escolas 
são administrados pelo Conselho de Escolas ou 
por um prestador particular de serviços.
Durante a supervisão antes e depois do horário 
escolar, as crianças têm a oportunidade de tomar 
um lanche, fazer os deveres com assistência 
e depois participar de várias atividades 
programadas, entre elas o aperfeiçoamento 
acadêmico, sessão de tecnologia, jogos 
criativos ou artes dramáticas, atividade externa 
para melhorar o condicionamento físico e uma 
escolha livre.  A supervisão é oferecida todos os 

dias em que a escola estiver aberta, incluindo os 
dias de saída antecipada. 
As taxas dos programas administrados pelo 
Conselho de Escolas é de $163.00 por mês, 
num total de nove pagamentos (os valores são 
diferentes para as escolas que funcionam o ano 
todo e para as escolas onde as aulas terminam 
após as 2:00 p.m.).  As taxas devem ser pagas 
em adiantado e até a data de vencimento.

As taxas dos programas administrados por 
prestadores particulares de serviços podem 
variar mas não podem ser mais de 20% acima 
do valor dos programas administrados pelo 
Conselho de Escolas.

Se o pagamento não for feito no prazo, os 
estudantes serão retirados do programa.  Podem 
haver isenções parciais de taxas dependendo 
da qualificação.  Favor entrar em contato com 
a escola de sua criança para obter maiores 
informações.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
k12programs/bascc/index.htm

BECON-TV 
A Broward Education Communications Network 
(BECON) pertence e é administrada pelo 
Conselho de Escolas desde 1966.  A BECON-TV 
oferece programas relevantes e divertidos para 
pessoas de todas as idades, dando destaque ao 
ensino contínuo.  Os programas da BECON-TV 
são filmados ao redor do sul da Flórida e dão 
destaque aos estudantes, professores, pais e 
autoridades da nossa comunidade.
Além de sua programação de transmissão, 
a BECON-TV oferece programas educativos 
baseados no currículo aos professores, como 
também cursos online aos estudantes por meio 
da Broward Virtual School (ver p.13).

TODOS OS ESTUDANTES
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Os programas por videoconferência da 
BECON dão suporte ao currículo de escola 
primária, intermediária e secundária.  Os 
cursos por videoconferência são publicados 
no website da BECON sob a seção de 
Aprendizagem à Distância (Distance 
Learning).  Os professores podem se registrar 
nos cursos diretamente no website.  Os 
planos de ensino, a programação de cursos, 
e os recursos para professores também são 
publicados neste website.

MAIS DETALHES:  http://www.becon.tv/

CURRÍCULO BÁSICO
O Currículo Básico do Distrito (Core 
Curriculum) inclui várias áreas de estudo que 
dão suporte ao desenvolvimento acadêmico 
geral de sua criança, tais como inglês, 
matemática, educação física e outras.  Estas 
disciplinas são administradas por diversos 
departamentos que desenvolvem os recursos 
de currículo e aprendizagem, estabelecem 
os requisitos para graduação, e asseguram 
que os programas atendam aos Padrões do 
Estado da Flórida (Sunshine State Standards).

Para ver a lista de disciplinas do currículo 
básico, visite o website de Currículo Básico.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.
fl.us/k12programs/

MATRIZ DE DISCIPLINA
A Matriz de Disciplina (Discipline Matrix) 
é um recurso utilizado por administradores 
em casos onde os estudantes cometem 
transgressões graves ao Código de Conduta 
do Estudante.  Este recurso é visado a 
oferecer uniformidade em todos os níveis 
do distrito, para que os estudantes sejam 
disciplinados justamente no caso de seu 
comportamento requerer punição além da 
sala de aula, independentemente da escola 
que estiverem frequentando.  Existem duas 
versões diferentes da matriz: uma para o 
jardim à 5ª série e outra para a 6ª à 12ª 
série.  Ambas podem ser encontradas online.  
Caso você tiver perguntas sobre a Matriz de 
Disciplina, favor entrar em contato com a 
administração de sua escola.

MAIS DETALHES: http://www.
browardschools.com/schools/discipline_
matrix.htm

EXPULSÃO
O Código de Conduta do Estudante 
contém informações sobre os tipos de 
comportamento que podem levar à expulsão.  
Cada estudante recebe um exemplar do 

código no início do ano letivo.  O Código 
também pode ser encontrado online.

MAIS DETALHES: (Code of Student Conduct)
http://www.browardschools.com/schools/
code.htm 
FCAT
O Florida Comprehensive Assessment Test, 
ou FCAT, é o exame estandardizado melhor 
conhecido.  O FCAT é administrado aos 
estudantes da Flórida para avaliar os seus 
conhecimentos e os seus níveis em leitura, 
redação, matemática e ciências.  O exame faz 
parte dos planos da Flórida para melhorar 
o rendimento acadêmico.  O exame mede o 
conhecimento dos padrões desafiantes de 
conteúdo chamados de Padrões do Estado da 
Flórida (Sunshine State Standards).

Todos os estudantes de escola pública da 3ª 
à 11ª série precisam fazer o FCAT.  O FCAT 
é aplicado aos estudantes todos os anos 
em fevereiro (redação) e em março (leitura, 
matemática e ciências).  Os exames são 
administrados somente em escolas públicas, 
embora os estudantes de escola particular 
que estiverem recebendo bolsas de estudo de 
“oportunidade” também tenham que fazer o 
FCAT.  Os estudantes em educação domiciliar 
terão que fazer o exame somente se os pais 
ou responsáveis selecionarem o FCAT como 
opção de avaliação.

Para auxiliar os estudantes a se prepararem 
ao FCAT, o Broward Enterprise Education 
Portal (BEEP) oferece o FCAT Explorer, que 
é um recurso digital gratuito visado a ajudar 
os estudantes a aprender e praticar a leitura 
e matemática.  O website do FCAT Explorer, 
http://beep.browardschools.com/ssoPortal/
Students/fcat.htm, contém um link para o 
Guia para os Pais e Família.  Este guia é 
visado a dar suporte aos pais, responsáveis 
e mentores em seu empenho em ajudar 
os estudantes a reforçar as habilidades 
essenciais descritas nos Padrões do Estado da 
Flórida que serão avaliadas no FCAT.  O Guia 
para os Pais e Família também se encontra 
disponível em espanhol e criôlo haitiano.

MAIS DETALHES: http://fcat/fldoe.org/
fcatpub3.asp

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Os orientadores educacionais da escola 
promovem e melhoram o rendimento 
acadêmico através de um plano anual e 
completo de orientação que assegura que 
cada estudante receba serviços de orientação.  

Os orientadores escolares credenciados 
oferecem programas completos de orientação 
que incorporam a prevenção e intervenção 
em atividades acadêmicas contínuas de 
aperfeiçoamento profissional e pessoal 
que irão preparar os estudantes para uma 
participação significante neste mundo 
diverso em transformação contínua.  Estas 
atividades incluem orientação na sala de aula, 
grupos pequenos de domínio de habilidades, 
orientação individual para estudantes com 
necessidades específicas, e uma variedade de 
outras formas proativas e inovadoras de dar 
suporte ao desempenho estudantil.

Os orientadores escolares utilizam um 
programa baseado no National Standards for 
School Counseling Programs e no American 
School Counselor Association (ASCA) 
National Model.

Eles também oferecem recursos aos 
funcionários da escola, estudantes, famílias, 
e outras pessoas, para assegurar a criação 
de um ambiente familiar, e assegurar que os 
estudantes tenham acesso a um ambiente 
de ensino seguro,  o qual é necessário 
ao desenvolvimento acadêmico, social e 
emocional do estudante.

MAIS DETALHES:  http://www.broward.k12.
fl.us/studentsupport/guidance/index.html

REQUISITOS DE IMUNIZAÇÃO
Ver p.20.

CARDÁPIOS DE MERENDA ESCOLAR
Os cardápios mensais de café da manhã e 
almoço das escolas primárias e secundárias 
(inclusive os valores nutricionais) são 
publicados na internet no site http://www.
broward.k12.fl.us/foodservice/schoolsmenu.
html como também anunciados na BECON-
TV.  Os programas de merenda e os cardápios 
das escolas secundárias podem variar de uma 
escola para outra.  Para maiores detalhes, 
favor telefonar para o refeitório da escola.

PINNACLE
O Pinnacle Internet Viewer permite que os 
pais de estudantes de escola intermediária 
e secundária verifiquem a qualquer hora na 
internet as aulas e tarefas atuais, e o registro 
de frequência de seus filhos.  O sistema pede 
o nome do usuário (o número de identificação 
escolar do estudante nas Escolas de Broward) 
e a senha (a data de nascimento do estudante 
em formato militar).  Por exemplo, se a data 
de nascimento for 25/01/1992, a senha deve 
ser 19920125.
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As notas individuais de deveres e testes são 
registradas pelo professor e podem ser vistas 
através do sistema.  O Pinnacle pode também 
enviar avisos diários ou semanais aos pais 
através de e-mail.

MAIS DETALHES:  https://gradebook.
browardschools.com/PVI/Logon.
aspx?ReturnUrl=/piv/Default.aspx  
NORMAS DO CONSELHO DE 
ESCOLAS
O banco de dados em detalhes, com todas as 
normas oficiais do Conselho de Escolas do 
Condado de Broward, pode ser encontrado 
online.  As normas podem ser procuradas por 
número ou palavra-chave.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.
fl.us/sbbcpolicies/

TRANSPORTE DE ÔNIBUS 
ESCOLAR
O Departamento de Serviços de Transporte 
se dedica ao transporte seguro e eficaz de 
todos os estudantes das Escolas Públicas 
do Condado de Broward que se qualificam 
ao serviço de transporte, em conformidade 
com as diretrizes federais, estaduais e 
locais.  Os Estatutos da Flórida determinam 
quais estudantes se qualificam a receber 
o transporte escolar.  Cada escola recebe 
o Relatório de Qualificação do Estudante 
para Transporte (Student Transportation 
Eligibility Report) antes do início de cada ano 
letivo.  Este relatório relaciona o nome de 
cada estudante matriculado na escola, seu 
endereço registrado atual, a distância entre o 
endereço registrado e a escola, a qualificação 
ao transporte e a informação da rota do 
ônibus (no caso do estudante se qualificar ao 
transporte).

Se você achar que a distância de sua casa 
à escola foi calculada incorretamente, ou se 
estiver preocupado com a segurança de sua 
criança no caminho à escola, ou tiver outras 
perguntas gerais, favor entrar em contato com 
a pessoa designada na escola para lidar com 
assuntos de transporte.

IMAIS DETALHES: http://www.pupiltrans.org/
FAQ.html

TRANSFERÊNCIA ESCOLAR
(School Reassignment)
O distrito permite que os estudantes solicitem 
transferência para outras escolas dentro 
do distrito, contanto que estas não estejam 
superlotadas ou chegando ao ponto de 

superlotação crítica.  O período aberto para 
pedidos de transferência é de 1º de maio 
a 15 de junho de cada ano para o próximo 
ano letivo.  Os formulários de pedido de 
transferência podem ser encontrados em 
todas as escolas, como também na internet 
durante o período para solicitação.  
Se a solicitação for negada, o pai/mãe/
responsável poderá enviar uma apelação por 
escrito ao Comitê do Superintendente para 
Casos de Adversidade (Superintendent’s 
Hardship Committee):  
NCLB & Reassignments Department
7770 West Oakland Park Blvd.
Sunrise, Florida 33351  

O comitê irá fazer a decisão com base na 
informação apresentada pelo pai/mãe/
responsável.  A decisão do comitê é final.  
MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.
fl.us/nclb_reassignments/

RESOLVENDO PROBLEMAS COM 
O PESSOAL DA ESCOLA
O Departamento de Participação de Pais (Office 
of Parent Involvement) dá orientação de como 
prevenir problemas e reparar o relacionamento 
com professores e funcionários.  Se a sua 
criança tiver um problema na escola, o 
primeiro passo a ser tomado é ficar inteirado 
de todos os fatos a respeito da situação.  
Fale diretamente com o professor de sua 
criança antes de procurar o diretor ou o 
superintendente.  Se você acreditar que o 
professor não está disposto a resolver a 
situação ou achar que o resultado não foi justo, 
faça uma sugestão para que você e o professor 
procurem um mediador (outro professor, o 
assistente de diretor, ou o diretor).  Visite o 
website do Departamento de Participação de 
Pais para aprender mais estratégias de como 
lidar efetivamente com problemas.  
MAIS DETALHES: http://www.
getinvolvedineducation.com/parents/get_
involved/parents_families.htm  
EXAMES ESTANDARDIZADOS
O Departamento de Avaliação Estudantil e 
Desempenho Escolar do Distrito (Student 
Assessment and School Performance 
Department) supervisiona a distribuição, 
administração, recolhimento e segurança de 
todas as avaliações exigidas pelo estado e 
pelo Distrito.  O departamento também analisa 
e interpreta os resultados destes exames para 
que as escolas, os pais e a comunidade em 

geral possam entender melhor os assuntos 
relacionados à qualidade de educação.  
O Florida Comprehensive Assessment Test, 
ou FCAT, é o exame estandardizado melhor 
conhecido.  Para maiores informações a 
respeito do FCAT, ver p.9.  
Você pode acessar o Calendário Geral de 
Avaliações do Distrito e a lista de todos os 
exames estandardizados do ano letivo pela 
internet.  
MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.
fl.us/studentassessment/AssessmentCal.htm.  
APERFEIÇOAMENTO DO 
ESTUDANTE NAS ARTES
O programa de Aperfeiçoamento do 
Estudante nas Artes (Student Enrichment in 
the Arts - SEAS) amplia as oportunidades 
de enriquecimento cultural de todos os 
estudantes do Distrito e integra residências 
e apresentações artísticas no currículo 
como instrumentos de aprendizagem para 
melhorar o rendimento acadêmico.  O SEAS 
oferece oportunidades, tanto em teatro como 
na escola, a todos os estudantes, para que 
participem de apresentações profissionais 
e multiculturais de nível internacional 
diretamente relacionadas ao currículo 
escolar.  Todas as atividades do SEAS estão 
relacionadas aos Padrões do Estado da 
Flórida (Sunshine State Standards).  
MAIS DETALHES: http://www.
browardschools.com/seas/index2.htm

SOLICITAÇÃO DE HISTÓRICOS 
ESCOLARES
Os estudantes que se formaram de alguma 
escola de Broward, ou frequentaram uma 
pela última vez em 2003 ou antes, podem 
solicitar os seus históricos escolares ao 
Setor de Manutenção de Registros (Records 
Retention Office) por correio ou em pessoa.  
Há uma taxa de $1.00 por solicitação, 
que pode ser paga em dinheiro ou ordem 
de pagamento.  Os estudantes que se 
formaram ou frequentaram uma escola do 
Condado de Broward pela última vez depois 
de 2002 devem enviar a sua solicitação de 
histórico escolar diretamente à sua escola.  O 
Formulário de Solicitação de Histórico Escolar 
pode ser encontrado online.  
MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.
fl.us/etsweb/records_retention_transcript_
req.htm  
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VIRTUAL COUNSELOR
Os pais podem acompanhar o progresso de 
sua criança, como também encontrar respostas 
a perguntas básicas que normalmente podem 
ser obtidas do orientador educacional, usando 
o Virtual Counselor pela internet.  Este sistema 
fornece o histórico acadêmico geral (notas 
bimestrais e semestrais da escola intermediária 
e secundária), resultados dos exames 
estandardizados (FCAT, SAT, etc), requisitos 
para graduação (GPA, colocação de turma), 
histórico geral de frequência, Planos Individuais 
de Educação (IEPs), obrigações (dívidas com 
a escola por perda de livros escolares, etc.) e 
planejamento para faculdade.  
É preciso ter o nome de usuário e uma senha 
para acessar o sistema.  Entre em contato com o 
departamento de orientação educacional de sua 
escola para obter maiores informações.  
MAIS DETALHES: https://www.browardschools.
com/virtualcounselor/

PRÉ-JARDIM 

E ESCOLA 
PRIMÁRIA

CITY ACADEMY
A CITY Academy (Centro de Jovens com 
Talento Intelectual), sediada na Arthur Ashe 
Middle School, destina-se a fornecer ensino 
especializado e oferecer um grupo para crianças 
superdotadas da 3ª à 8ª série que requerem 
um programa diferenciado que atenda às suas 
necessidades especiais.  Ela é visada a ser um 
ambiente que dá valor e aprimora as habilidades 
acima da média, o entusiasmo, a criatividade 
e a dedicação dos estudantes.  A escola 
frequentemente oferece dias abertos ao público.  
Você pode também marcar um horário para 
visitar a escola.

As matrículas para a CITY Academy se limitam 
a 100 estudantes, os quais são selecionados 
conforme a ordem de chegada.  Requer-se uma 
entrevista.  O formulário pode ser encontrado 
online.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
advanceacademics/

 FLORIDA FIRST START
A Early Learning Coalition do Condado de 
Broward financia o Programa Florida First Start 
(FFS), que é um programa domiciliar de ensino 
infantil para famílias.  O FFS foi criado para 
crianças da faixa etária do nascimento aos 3 anos 
de idade e para suas famílias, visto que estes são 
anos críticos para promover o desenvolvimento 
intelectual, a competência linguística, o 
desenvolvimento físico e as habilidades sociais.

As pessoas que podem se qualificar ao programa 
são aquelas famílias com crianças com diagnose 
de deficiência, com renda familiar qualificável 
e/ou em risco de fracasso escolar, conforme 
estabelecido pelas diretrizes estaduais.  As 
famílias devem residir nos arredores do FFS 
Resource Center do Rock Island Professional 
Development Center.

Existem serviços gratuitos disponíveis às 
famílias que atenderem aos critérios de 
qualificação.  Para obter maiores detalhes, entre 
em contato com o Programa Florida First Start 
no número 954-321-3302.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
childdevelopment/ffsp/home.htm

 HEAD START/EARLY HEAD START
O Head Start é um programa nacional, 
financiado pelo governo federal, que fornece 
serviços gratuitos completos para crianças 
de idade pré-escolar com baixa renda 
familiar e suas famílias.  Estes serviços 
incluem:
• Ensino individualizado com professores 

altamente qualificados
• Currículo adequado ao nível de desenvolvimento 

que promove o desenvolvimento intelectual, 
emocional e social da criança

• Alfabetização precoce
• Classificação e avaliação
• Excursões escolares
• Assistência social
• Serviços médicos e dentários
• Serviços de saúde mental
• Serviços de nutrição
• Serviços para crianças com deficiências
• Participação dos pais
• Parcerias com famílias e comunidade
• Grupo de participação masculina
• Grupo de suporte de avós

O Early Head Start é um programa comunitário 
financiado pelo governo federal para famílias de 
baixa renda com bebês e crianças pequenas, como 
também para mulheres grávidas.  O EHS incentiva 
prognósticos pré-natais saudáveis para as mulheres 
grávidas, melhora o desenvolvimento de crianças 
pequenas, e incentiva uma dinâmica familiar 
saudável.

Para obter mais detalhes a respeito dos critérios para 
qualificação, entre em contato com o Head Start no 
número 754-321-1961 ou com o Early Head Start no 
número 754-321-1962.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
childdevelopment/headstart/index.html 



12

PROGRAMAS MAGNET/
INOVADORES
As Escolas Magnet do Condado de Broward 
oferecem oportunidades únicas de experiência e 
estudo em profundidade em áreas específicas de 
interesse.  Cada Programa Magnet dá destaque 
a um tema específico e todos criam interesses 
educacionais, celebram a diversidade cultural e 
étnica, e incentivam o rendimento acadêmico.  
Os temas de nível primário incluem:

• Comunicações & Línguas
• Ciência Ambiental
• Programa de Bacharelado Internacional para 

os Anos Primários
• Ciência Ambiental Marinha
• Montessori
• Artes Cênicas & Visuais
• Ciências, Matemática & Tecnologia
• Ciências & Tecnologia
• Tecnologia

Os Programas Magnet são gratuitos.  Os dias 
abertos ao público são em janeiro e fevereiro 
e as visitas podem ser programadas com hora 
marcada.  Para maiores detalhes, telefone para 
754-321-2380.

MAIS DETALHES: http://www.
browardschoolsmagnetprograms.com/

MATS
O programa MATS (Mathematically Talented 
Students), conhecido como “Pre-GEM,” é visado 
aos estudantes da 4ª e 5ª séries com talento em 
matemática que os prepara para o programa 
GEM (Great Explorations in Mathematics) que 
se inicia na 6ª série.  O MATS é destinado a 
incentivar a compreensão de conceitos e o 
conhecimento de procedimentos em matemática.  
Os estudantes são identificados como candidatos 
ao MATS por meio de exames estandardizados e 
recomendações de professores.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
PARA EXCEPCIONAIS
(Preschool Exceptional Education)
Crianças de idade pré-escolar de 3 a 5 anos 
de idade podem se qualificar ao programa de 
Educação de Estudante Excepcional (ESE) se elas 
tiverem uma ou mais das seguintes condições 
excepcionais:

• autismo
• surdez / dificuldade de audição
• atraso no desenvolvimento
• deficiência dupla dos sentidos
• deficiência mental educável
• deficiência emocional
• debilitação ortopédica
• outra debilitação de saúde
• deficiência mental grave
• distúrbio emocional grave
• deficiência específica de aprendizagem
• debilitação da fala / linguagem
• deficiência mental que pode ser treinada
• lesão cerebral traumática
• deficiência visual

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
preschoolese/index.htm
 

PRÉ-JARDIM VOLUNTÁRIO
(Voluntary Pre-Kindergarten/VPK)
O Pré-Jardim Voluntário é destinado a preparar 
as crianças ao jardim de infância e desenvolver 
as habilidades necessárias para que sejam bons 
leitores e estudantes bem-sucedidos.  Os pais 
têm a opção de matricular seus filhos em um 
programa de ano letivo de 540 horas de ensino 
ou em um programa de verão de 300 horas de 
ensino.  O Early Learning Coalition do Condado 
de Broward administra o programa de Pré-Jardim 
Voluntário a nível local, o qual inclui o registro 
de prestadores de serviço de assistência infantil 
e o fornecimento de formulários de matrícula e 
informações aos pais.

A matrícula no VPK é gratuita aos residentes 
da Flórida que tiverem crianças com 4 anos 
de idade completos até 1º de setembro de 
cada ano letivo.  Após preencher o formulário 
de matrícula do VPK, os pais irão receber um 
Certificado de Qualificação e uma lista de 
prestadores de serviço de VPK do Condado de 
Broward.  É importante fazer a escolha certa e 
procurar um prestador de serviços que atenda às 
necessidades específicas de sua criança.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
childdevelopment/vpk/vpk.htm 
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CURSOS AVANÇADOS
No decorrer destes últimos anos, os estudantes 
de escola intermediária do distrito tiveram a 
opção de se matricular em cursos acadêmicos 
a nível de escola secundária, especificamente 
matemática e idiomas estrangeiros, e receber 
crédito de escola secundária em formato de 
aprovado/reprovado.

Devido à uma mudança na legislação estadual 
em 2007, os estudantes de escola intermediária 
que fizerem cursos de escola secundária não têm 
mais esta opção de aprovado/reprovado.  Todos 
os cursos a nível de escola secundária feitos 
por estudantes de escola intermediária devem 
receber a nota obtida (na escala de A a F), a qual 
será aplicada ao histórico de escola secundária 
do estudante e incluída no cálculo da média geral 
de notas (GPA) e de colocação de turma (class 
rank).

Os pais e estudantes já foram notificados desta 
mudança para que eles possam tomar uma 
decisão informada antes de matricular em cursos 
de escola secundária na escola intermediária, já 
que a média geral de notas dos estudantes será 
afetada devido à esta mudança.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
advanceacademics/

BROWARD VIRTUAL SCHOOL
A Broward Virtual School (BVS) oferece um programa 
de período integral aos estudantes da 6ª à 12ª série.  Os 
estudantes da BVS em período integral são matriculados 
como estudantes de escola pública, participam dos 
exames de FCAT e do Distrito, e têm a oportunidade de 
receber o diploma regular do Condado de Broward.
Para ser aceito como estudante de período integral no 
segundo semestre da BVS, o estudante precisa:

1)  ter demonstrado êxito em cursos anteriores 
(notas C ou acima).

2)  ter obtido uma das seguintes pontuações 
mínimas nos exames estandardizados do 
ano letivo de 2007-08:
 1. Nível 2 ou acima em leitura 

no FCAT Sunshine State Standards
 2. Pontuação no percentil de 

50 ou acima em leitura no Stanford 
Achievement Test

 3. Pontuação no percentil de 
50 ou acima em leitura no Iowa Test of 
Basic Skills

 4. proficiência ao nível de 
série em exame estandardizado oficial 
administrado pelo sistema de escolas 
públicas de outro estado

3)  continuar a atender a todos os critérios 
de progressão estudantil do Condado de 
Broward, tais como pontuação mínima no 
FCAT, requisitos de cursos, imunização, 
recebimento do Código de Conduta, etc.

Os estudantes que atenderem a estes requisitos 
devem submeter o formulário eletrônico de futuro 
estudante de período integral antes do início do 
primeiro ou segundo semestre.

Além do programa de período integral, a 
BVS oferece cursos de escola intermediária e 
secundária a estudantes de educação domiciliar 
e de ensino particular.  Estes estudantes podem 
permanecer em sua escola pública ou particular 
normal e utilizar os cursos online da BVS para 
complementar os seus currículos.

Os estudantes que estiverem matriculados em 
período integral em escola intermediária ou 
secundária tradicional no Condado de Broward 
podem fazer cursos suplementares online na 
BVS para antecipar a graduação, recuperar 
créditos, repetir cursos para melhorar as notas, 
ou receber crédito de escola secundária durante 
a escola intermediária. O website da BVS 
contém informações de matrícula e um vídeo de 
orientação aos estudantes.

MAIS DETALHES: http://www.bved.net

CITY ACADEMY
Ver p. 11.

FACTS
Florida’s Academic Counseling and Tracking 
for Students (FACTS) é um website que oferece 
aconselhamento gratuito online e ajuda os 
estudantes a planejar e acompanhar o seu 
progresso escolar desde a escola intermediária 
à secundária seguindo em rumo à faculdade.  
O FACTS ajuda os estudantes de escola 
intermediária e suas famílias a traçar planos para 
a escola secundária e explorar carreiras.

Para poderem passar à 9ª série, todos os 
estudantes de escola intermediária devem 
completar o curso de Planejamento de Carreira 
e Educação (Career and Education Planning), 
o qual exige a criação de um plano acadêmico 
para a escola secundária utilizando o eletronic 
Personal Education Planner (ePEP), encontrado 
online em FACTS.org.  O curso pode ser 
oferecido na 7ª ou na 8ª série, individualmente 
ou incorporado a algum curso já existente.

MAIS DETALHES: http://facts23.facts.org/
navigation/home.do

ESCOLA INTERMEDIÁRIA
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GEM
O curso de Great Explorations in Mathematics 
(GEM) permite que os estudantes com talento em 
matemática estejam mais avançados em relação 
ao programa regular.  Para se qualificar ao curso 
de GEM, os estudantes precisam ter pontuação 
de 380 ou acima no FCAT de matemática e 
pontuação de 300 em leitura.  Visto que alguns 
estudantes já são bons técnicos, eles podem 
seguir as regras e aplicá-las em exercícios 
rotineiros.  Os estudantes de GEM precisam 
ir um passo além, analisando problemas não 
rotineiros e cavando abaixo da superfície para 
descobrir a beleza, elegância, e a aplicação da 
matemática sendo aprendida.

Na 6ª série os estudantes de GEM completam 
o currículo de Pré-Álgebra.  Na 7ª série os 
estudantes fazem o curso equivalente ao de 
escola secundária de Álgebra I,  Na 8ª série os 
estudantes fazem o curso equivalente ao de 
escola secundária de Geometria.

Os estudantes de escola intermediária que 
passarem os cursos de GEM na 7ª e 8ª séries 
recebem créditos de Álgebra I e Geometria de 
escola secundária.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

PROGRAMAS MAGNET/
INOVADORES
As Escolas Magnet do Condado de Broward 
oferecem oportunidades únicas de experiência e 
estudo em profundidade em áreas específicas de 
interesse.  Cada Programa Magnet dá destaque a 
um tema específico e todos eles criam interesses 
educacionais, celebram a diversidade cultural e 
étnica, e incentivam o rendimento acadêmico.  Os 
temas de escola intermediária incluem:

• Centro de Artes Literárias
• Centro de Ensino de Tecnologia de Instrução  
 (CITE)
• Centro de Jovens com Talento Intelectual  
 (CITY)
• Comunicações/Radiodifusão
• Saúde & Bem-estar
• Ciência Ambiental
• Assuntos & Comércio Internacional
• Ciência Marinha
• Montessori
• MicroSociedade
• MYP/Bacharelado Internacional
• Artes Cênicas & Visuais
• Pré-Direito & Relações Públicas
• Pré-Medicina
• Ciências & Pré-Engenharia

Os Programas Magnet são gratuitos.  Os dias 
abertos ao público são em janeiro e fevereiro e as 
visitas podem ser programadas com hora marcada.  
Para maiores detalhes, telefone para 754-321-
2380.

MAIS DETALHES: http://www.
browardschoolsmagnetprograms.com/
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ESCOLA 
SECUNDÁRIA

ESCOLA 
SECUNDÁRIA

COLOCAÇÃO AVANÇADA
(Advanced Placement/AP) O Programa de 
Colocação Avançada oferece aos estudantes a 
oportunidade de fazer cursos e exames a nível de 
faculdade enquanto estiverem cursando a escola 
secundária.  As faculdades participantes dão 
crédito e/ou colocação avançada aos estudantes 
com base em suas pontuações nos exames.  O 
Distrito oferece atualmente 35 cursos de AP em 
19 disciplinas.

Os estudantes de AP passam os semestres de 
outono e primavera imersos em um universo 
que de outra forma permaneceria desconhecido 
durante a escola secundária.   O cursos de 
AP aperfeiçoam suas técnicas de redação e 
suas habilidades de resolução de problemas, 
desenvolvem os hábitos de estudo necessários 
para enfrentar os deveres rigorosos e o mais 
importante, acompanhar os altos padrões 
estabelecidos pelas faculdades e universidades.

Embora a vantagem inicial no rumo à faculdade 
seja uma das vantagens mais óbvias do AP, o 
programa pode também enriquecer a experiência 
do estudante na escola secundária de outras 
formas igualmente profundas.  Cada curso de 
AP é uma experiência única que permite aos 
estudantes explorar o mundo através de uma 
série de perspectivas, e o mais importante, por 
sua própria perspectiva.

Para aqueles estudantes cujas escolas não 
oferecem cursos de AP, estudantes em educação 
domiciliar, estudantes com deficiências, e 
estudantes com conflitos de horários, os 
cursos online de AP possibilitam o acesso a 
melhores oportunidades.  Estratégias como 
tutoria por telefone, simulações em laboratório, 
e conferências online entre professores e alunos 
asseguram que os estudantes tenham uma 
experiência significativa com os cursos de AP.

MAIS DETALHES:  http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

ORIENTAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 
PROFISSIONAL
A Florida’s Academic Counseling and Tracking 
for Sudents (FACTS) é um website de orientação 
gratuita que ajuda os estudantes a planejar e 
acompanhar os seus progressos escolares. (Ver p.13).

O distrito também oferece aos estudantes 
o acesso ao DISCOVER, um programa que 
fornece orientação e informação para ajudar nas 
decisões importantes de carreira e educação.  As 
avaliações baseadas em pesquisas, oferecidas 
pelo DISCOVER, de interesses, habilidades 
e princípios de trabalho relevantes à carreira 
ajudam os estudantes a escolher a carreira certa.  
O sistema oferece uma base de dados completa 
e atualizada de profissões, cursos universitários, 
escolas e instituições de ensino, auxílio 
financeiro/bolsas de estudo e opções militares.  
Os estudantes podem também aprender a 
desenvolver boas técnicas de busca de emprego, 
através de currículos, cartas de apresentação, 
requerimentos de emprego e técnicas de 
entrevista eficazes.  Para obter mais detalhes, 
consulte o seu orientador educacional.

EDUCAÇÃO DE CARREIRA, 
TÉCNICA E PARA ADULTOS/
COMUNIDADE
(Career, Technical and Adult/Community 
Education - CTACE) Os programas e serviços de 
Educação de Carreira, Técnica e para Adultos/
Comunidade (CTACE) preparam os estudantes 
para as carreiras altamente técnicas de hoje.  
Os programas se iniciam com conhecimento e 
exploração de carreiras na escola intermediária 
e continuam com programas de ensino 
especializado na escola secundária e pós-
secundária, os quais resultam na aquisição de 
empregos de alta qualificação/alta remuneração 
(ver p.30).

COLLEGE ACADEMY @ BC 
CENTRAL
A College Academy @ BC Central Campus 
oferece aos estudantes qualificados da 11ª 
série, que estiverem matriculados no programa 
em período integral, a oportunidade de receber 
o diploma de escola secundária e o grau de 
Adjunto em Artes (AA) pela Broward College.  
Os cursos e todos os livros são fornecidos 
gratuitamente aos participantes, o que 
basicamente significa que os dois primeiros anos 
de faculdade serão livres de despesas.  Além 
disso, os estudantes têm a oportunidade de se 
qualificar às bolsas de estudo do State of Florida 
Bright Futures Scholarship Program.

A College Academy é destinada àqueles 
estudantes que têm a maturidade necessária 
para o ambiente de faculdade e a habilidade 
acadêmica para lidar com o rigor do trabalho 
de faculdade.  Tanto as disciplinas de escola 
secundária como os cursos de matrícula 
simultânea são oferecidos no campus da BC 
Central.  Os estudantes se matriculam em 12 a 
18 créditos de faculdade durante os trimestres de 
outono e inverno e aproximadamente 6 créditos 
durante a Sessão I do trimestre de verão.  Os 
estudantes precisam manter uma média não 
ponderada (unweighted GPA) de 2.5 para poder 
continuar na College Academy.

MAIS DETALHES: http://www.
collegeacademyatbcc.org/Homepage.html
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PLANEJAMENTO PARA A 
FACULDADE
O distrito oferece uma série de recursos para 
ajudar os estudantes a traçar planos para a 
faculdade.  O FACTS (Florida’s Academic 
Counseling and Tracking for Students) 
é um website de orientação gratuita que ajuda 
os estudantes a planejar e acompanhar o seu 
progresso escolar.  O FACTS ajuda os estudantes 
de escola secundária e suas famílias a encontrar 
uma faculdade, procurar oportunidades de ajuda 
financeira e submeter requerimentos.

Existe outro programa, Broward Advisors for 
Continuing Education (BRACE) que é único 
no Distrito.  Os assessores do BRACE trabalham 
em conjunto com o orientador da sua escola para 
fornecer informações sobre bolsas de estudo, 
ajuda financeira, e o processo de candidatura 
a faculdades.  O BRACE pode também oferecer 
informações sobre escolas técnicas, opções 
militares e ingresso direto ao mercado de 
trabalho.

O programa Advancement Via Individual 
Determination (AVID) é destinado a preparar 
os estudantes regulares que não tenham sucedido 
previamente em seus planos para admissão 
em universidades e faculdades de 4 anos.  O 
AVID orienta os estudantes em redação e outras 
habilidades a nível de entrada na faculdade e 
ajuda no desenvolvimento de estratégias para se 
candidatar à faculdade.  O AVID está aberto aos 
estudantes que tiverem uma média geral de notas 
entre 2.0 e 3.0 e pontuação entre 5 e 7, na escala 
de 9, em matemática e inglês, e que estiverem 
dispostos a dedicar um mínimo de duas horas 
por noite para fazer os deveres.

Um passo importante no rumo à faculdade é se 
registrar e se preparar ao Scholastic Aptitude 
Test (SAT).  Maiores detalhes podem ser obtidos 
de seu orientador escolar ou no website www.
collegeboard.com.
MAIS DETALHES: http://facts23.facts.org/
navigation/home.do
http://www.broward.k12.fl.us/studentsupport/
guidance/brace/
http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

AUTO-ESCOLA
(Driver’s Education)
O programa de Auto-Escola é oferecido em 
13 localidades e é gratuito.  Os estudantes de 
escolas públicas e escolas charter devem usar o 
Virtual Counselor para se registrar na auto-
escola (ver p.10).  Os estudantes de escolas 
particulares devem ligar para 954-587-7693.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
k12programs/driverseducation/index.htm

MATRÍCULA SIMULTÂNEA
(Dual Enrollment)
O Distrito patrocina um programa de Matrícula 
Simultânea juntamente com o Broward College 
que possibilita aos estudantes da 11ª e 12ª 
série uma oportunidade única de se matricular 
em cursos no BC e receber créditos de escola 
secundária e de faculdade.  Para se qualificar, 
os estudantes devem ter uma média cumulativa 
não ponderada de 3.0 ou acima e pontuação 
adequada no SAT, ACT ou CPT.  Os cursos são 
oferecidos na escola secundária do estudante 
como também nos campus do BC.

Os estudantes no programa de matrícula 
simultânea não pagam pela inscrição no BC, 
e nem as taxas de matrícula e livros escolares, 
porque estarão recebendo créditos de escola 
secundária nestes cursos.  A maioria dos cursos 
são lecionados por professores do BC dedicados 
à excelência acadêmica e padrões rigorosos.  Os 
cursos de matrícula simultânea que não forem 
oferecidos pelo BC podem ser feitos em outras 
instituições de ensino com as quais o Distrito 
mantém acordos de matrícula simultânea, 
incluindo a Florida Atlantic University e a Florida 
International University.

Para obter maiores detalhes a respeito de 
Matrícula Simultânea, entre em contato com o 
orientador de sua escola.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

 BOLSAS DE ESTUDO DA 
FLORIDA BRIGHT FUTURES
O programa de Bolsas de Estudo da Florida 
Bright Futures é composto de três bolsas de 
estudo financiadas pela Florida Lottery que 
premiam os graduados de escola secundária da 
Flórida por seu alto desempenho acadêmico:
• Florida Academic Scholars Award (FAS), 

incluindo o Academic Top Scholars Award 
(ATS)

• Florida Medallion Scholars Award (FMS)
•  Florida Gold Seal Vocational Scholars 

Award (GSV)

Para a qualificação inicial, o estudante precisa:
•  ser residente da Flórida e cidadão 

americano ou não cidadão qualificável.  A 
condição de residência e cidadania do 
estudante é determinada pela instituição 
pós-secundária.  Perguntas relacionadas à 
tal condição devem ser dirigidas ao setor 
de ajuda financeira ou setor de admissão 
da instituição que o estudante pretende 
frequentar.

• não dever reembolso ou estar atrasado no 
pagamento de qualquer subsídio estadual 
ou federal, empréstimo ou programa de 
bolsa de estudo, a menos que um plano 
de pagamento satisfatório tenha sido 
combinado.

• atender a certos requisitos de cursos 
específicos e uma média mínima de notas 
(GPA) e mínima pontuação nos exames.

Exigências adicionais se aplicam a cada um 
dos três tipos de bolsas.  Os estudantes devem 
se candidatar durante o último ano da escola 
secundária, antes da graduação, caso contrário 
perdem o direito a qualquer qualificação futura à 
Bolsa de Estudos do Bright Futures.

MAIS DETALHES: http://www.
floridastudentfinancialaid.org/ssfad/factsheets/
BF.htm 

CURSOS DE HONORS
Os cursos de honors permitem que o estudante 
estude em mais profundidade do que os cursos 
regulares.  O currículo de honors também dá 
oportunidade ao estudante de demonstrar a sua 
disposição para participar de um programa mais 
rigoroso.  Por esta razão os históricos escolares de 
estudantes em cursos de honors são mais atraentes 
às faculdades e universidades.  Os estudantes que 
obtiverem nível 4 ou 5 no FCAT devem contemplar 
se inscrever em cursos de honors.  Para obter 
maiores informações, entre em contato com o 
orientador educacional de sua escola.
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2007-2008 and 2008-2009 2007-2008 and 2008-2009 2007-2008 and 2008-2009

SUBJECT AREA Graduation Requirements of 
Traditional 24-Credit Program

Graduation Requirements of 
Three-Year 18-Credit College 

Preparatory Program

Graduation Requirements of 
Three-Year 18 Credit Career 

Preparatory Program

English 4 credits with major concentration 
in Composition, Reading for 
Information and Literature

4 credits with major concentration in 
Composition and Literature

4 credits with major concentration in 
Composition and Literature

Mathematics 4 credits, one of which must be 
Algebra I or its equivalent, or a 
higher-level mathematics course

3 credits at the Algebra I level or 
above, from the list of courses that 
qualify for state university admission

3 credits, one of which must be Algebra 
I or its equivalent

Science 3 credits in Science, two of which 
must have a lab component

3 credits in Natural Science, two of 
which must have a lab component

3 credits in Natural Science, two of 
which must have a lab component

Social Studies 1 credit World History, 1 credit 
American History, .5 credit American 
Government, .5 credit Economics

1 credit World History, 1 credit 
American History, .5 credit American 
Government, .5 credit Economics

1 credit World History, 1 credit American 
History, .5 credit American Government, 
.5 credit Economics

Foreign Language Not required for high school 
graduation, but required for state 
university system admission

2 credits in the same language or 
demonstrated proficiency in a second 
language

Not required

Fine Arts 1 credit in Fine or Performing Arts, 
which may include Speech and 
Debate

Not required Not required

Physical Education 1 credit in Physical Education to 
include integration of Health*

Not required Not required

Majors, Minors, or Electives 8 credits
* 4 credits in a Major Area of 

Interest
* 4 credits in elective courses, 

which may be combined to 
allow for a second Major Area 
of Interest, a minor area of 
interest (3 credits), individual 
elective courses, intensive 
reading or mathematics 
intervention courses

3 credits 3 credits in a single vocational/career 
education program AND 2 elective 
credits OR 3 credits in single career/
technical certificate dual enrollment 
courses AND 2 elective credits OR 5 
credits in vocational/career education 
courses, including 3 credits in one 
sequential career and technical 
education program

TOTAL 24 credits 18 credits 18 credits

State Assessment Earn a passing score on the Grade 
10 FCAT or scores on a standardized 
test that are concordant with the 
passing scores on the FCAT (ACT 
or SAT)

Earn a passing score on the Grade 10 
FCAT or scores on a standardized test 
that are concordant with the passing 
scores on the FCAT (ACT or SAT)

Earn a passing score on the Grade 10 
FCAT or scores on a standardized test 
that are concordant with the passing 
scores on the FCAT (ACT or SAT)

Computer Competency Completion of one course taken in 
grades 6-12 or demonstration of 
competency on a computer checklist

Not required Not required

Minimum Cumulative GPA Earn a cumulative GPA of 2.0 on a 
4.0 scale

Earn a cumulative GPA of 3.5 on a 
4.0 scale in required courses and 
a weighted or unweighted grade 
that earns at least 3.0 points or its 
equivalent in each of the 18 required 
credits.

Earn a cumulative weighted GPA of 3.0 
on a 4.0 scale in the required courses 
and a weighted or unweighted grade that 
earns at least 2.0 points or its equivalent 
in each of the 18 required credits.

Service Learning 40 hours required Not required Not required

*REQUISITOS DE GRADUAÇÃO PARA OS ESTUDANTES INGRESSANDO NA 9ª SÉRIE EM
 2007-2008, 2008-2009 and 2009-2010
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2007-2008 and 2008-2009 2007-2008 and 2008-2009 2007-2008 and 2008-2009

SUBJECT AREA Graduation Requirements of 
Traditional 24-Credit Program

Graduation Requirements of 
Three-Year 18-Credit College 

Preparatory Program

Graduation Requirements of 
Three-Year 18 Credit Career 

Preparatory Program

English 4 credits with major concentration 
in Composition, Reading for 
Information and Literature

4 credits with major concentration in 
Composition and Literature

4 credits with major concentration in 
Composition and Literature

Mathematics 4 credits, one of which must be 
Algebra I or its equivalent, or a 
higher-level mathematics course

3 credits at the Algebra I level or 
above, from the list of courses that 
qualify for state university admission

3 credits, one of which must be Algebra 
I or its equivalent

Science 3 credits in Science, two of which 
must have a lab component

3 credits in Natural Science, two of 
which must have a lab component

3 credits in Natural Science, two of 
which must have a lab component

Social Studies 1 credit World History, 1 credit 
American History, .5 credit American 
Government, .5 credit Economics

1 credit World History, 1 credit 
American History, .5 credit American 
Government, .5 credit Economics

1 credit World History, 1 credit American 
History, .5 credit American Government, 
.5 credit Economics

Foreign Language Not required for high school 
graduation, but required for state 
university system admission

2 credits in the same language or 
demonstrated proficiency in a second 
language

Not required

Fine Arts 1 credit in Fine or Performing Arts, 
which may include Speech and 
Debate

Not required Not required

Physical Education 1 credit in Physical Education to 
include integration of Health*

Not required Not required

Majors, Minors, or Electives 8 credits
* 4 credits in a Major Area of 

Interest
* 4 credits in elective courses, 

which may be combined to 
allow for a second Major Area 
of Interest, a minor area of 
interest (3 credits), individual 
elective courses, intensive 
reading or mathematics 
intervention courses

3 credits 3 credits in a single vocational/career 
education program AND 2 elective 
credits OR 3 credits in single career/
technical certificate dual enrollment 
courses AND 2 elective credits OR 5 
credits in vocational/career education 
courses, including 3 credits in one 
sequential career and technical 
education program

TOTAL 24 credits 18 credits 18 credits

State Assessment Earn a passing score on the Grade 
10 FCAT or scores on a standardized 
test that are concordant with the 
passing scores on the FCAT (ACT 
or SAT)

Earn a passing score on the Grade 10 
FCAT or scores on a standardized test 
that are concordant with the passing 
scores on the FCAT (ACT or SAT)

Earn a passing score on the Grade 10 
FCAT or scores on a standardized test 
that are concordant with the passing 
scores on the FCAT (ACT or SAT)

Computer Competency Completion of one course taken in 
grades 6-12 or demonstration of 
competency on a computer checklist

Not required Not required

Minimum Cumulative GPA Earn a cumulative GPA of 2.0 on a 
4.0 scale

Earn a cumulative GPA of 3.5 on a 
4.0 scale in required courses and 
a weighted or unweighted grade 
that earns at least 3.0 points or its 
equivalent in each of the 18 required 
credits.

Earn a cumulative weighted GPA of 3.0 
on a 4.0 scale in the required courses 
and a weighted or unweighted grade that 
earns at least 2.0 points or its equivalent 
in each of the 18 required credits.

Service Learning 40 hours required Not required Not required

*REQUISITOS DE GRADUAÇÃO PARA OS ESTUDANTES INGRESSANDO NA 9ª SÉRIE EM 
2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010
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BACHARELADO 
INTERNACIONAL 
(International Baccalaureate - IB)
O programa de Diploma de Bacharelado 
Internacional é um programa pré-universitário 
rigososo de preparo a exames que atende 
às necessidades de estudantes altamente 
motivados de escola secundária.  O programa IB 
é estruturado em um currículo integral de dois 
anos que possibilita aos graduados satisfazer 
os requisitos de vários sistemas nacionais de 
educação.  O diploma não se baseia no modelo 
de um único país, mas incorpora os melhores 
elementos de muitos.  O programa IB é oferecido 
pela International Baccalaureate Organization 
(IBO), que é uma fundação educacional sem 
fins lucrativos baseada em Geneva, Suíça.  Os 
programas IB têm sido implementados em 705 
escolas de 92 países.

O currículo de IB tem sido moldado e modificado 
ao longo dos anos por educadores dedicados 
à educação internacional.  Os seis grupos de 
disciplinas são:
• Linguagem A1 (Materna/Melhor 

Linguagem)
• Linguagem A2, B, ab initio (Língua 

Estrangeira)
• Indivíduos e Sociedades (Estudos Sociais)
• Ciências Experimentais (Ciências)
• Matemática
• Artes e Disciplinas Facultativas

Em Broward, o Diploma IB é oferecido em três 
escolas secundárias: Boyd Anderson High 
School, Deerfield Beach High School e Miramar 
High School.  Além destas, duas escolas 
intermediárias, Lauderdale Lakes e Deerfield 
Beach Middle, oferecem programas Magnet de 
Ciências Humanas para preparar os estudantes 
ao programa IB.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
advancedacademics/

PROGRAMAS MAGNET/
INOVADORES
Os Programas Magnet/Inovadores do Condado 
de Broward oferecem oportunidades únicas de 
experiência e estudo em profundidade em áreas 
específicas de interesse.  Cada Programa Magnet 
dá destaque a um tema específico, e todos criam 
interesses educacionais, celebram a diversidade 
cultural e étnica, e incentivam o rendimento 
acadêmico.  Os temas de nível de escola 
secundária incluem:

• Arquitetura & Desenho
• Aviação
• Comércio & Empresariado
• Cambridge
• Comunicações/Radiodifusão
• Tecnologia Emergente de Computadores
• Ciência Ambiental
• Saúde & Bem-Estar
• Assuntos Internacionais & Tecnologia 

Comercial
• Assuntos Internacionais e Informática
• Bacharelado Internacional
• Escola de Latim
• Ciências Humanas
• Ciência Marinha
• Ciências Médicas
• Artes Cênicas & Visuais
• Pré-Direito & Relações Públicas
• Ciência & Pré-Engenharia
• Academias Técnicas
• Programa Acadêmico para Professor 

Urbano

Os Programas Magnet são gratuitos.  Os dias 
abertos ao público são em janeiro e fevereiro, 
e as visitas podem ser programadas com hora 
marcada.  Para maiores detalhes telefone para 
754-321-2380.

MAIS DETALHES: http://www.
browardschoolsmagnetprograms.com/

APRENDIZAGEM POR SERVIÇO 
VOLUNTÁRIO
(Service Learning)
O Requisito para Graduação de Aprendizagem 
por Serviço Voluntário e o Programa de Serviço 
Voluntário Estudantil (Student Volunteer 
Service Program) familiarizam os estudantes 
de escola secundária com a necessidade de se 
tornarem elementos participantes de mudança, 
fornecendo serviços tanto às suas escolas como 
à comunidade.  A Aprendizagem por Serviço 
Voluntário é coordenado pela escola ou pelo 
programa de serviço comunitário e com a 
comunidade.  É integrado ao ensino do estudante 
e influencia a aprendizagem do participante pelo 
resto de sua vida, incluindo também um tempo 
estruturado para que os participantes reflitam 
sobre sua experiência de serviço.

A Aprendizagem por Serviço Voluntário ensina 
habilidades de participação civil e cria uma 
ética de serviço e responsabilidade civil.  Os 
estudantes podem servir na comunidade como 
voluntários em agências públicas sem fins 
lucrativos, órgãos civis, de caridade, do governo 
e em escolas.

A Aprendizagem por Serviço Voluntário e o 
Programa de Serviço Voluntário são divididos 
em três níveis:
• Nível I – São necessárias 40 horas de 

serviço voluntário para graduação.
• Nível II - São necessárias 75 horas de 

serviço voluntário para se qualificar ao 
Florida Academic Scholars Program (uma 
das bolsas de estudo de Bright Futures 
Scholarships).

• Nível III - São necessárias 250 horas de 
serviço voluntário para receber o cordão de 
prata na graduação. 

Os estudantes devem procurar o Coordenador 
do Programa de Serviço Voluntário Estudantil 
para obter os formulários de registro de horas de 
serviço.

MAIS DETALHES: http://www.
getinvolvedineducation.com/parents/academic_
info/high_school.htm
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SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO
(Food and Nutrition Services - FNS)
A equipe de Serviços de Alimentação e Nutrição 
serve mais de nove milhões de merendas de café 
da manhã, 26 milhões de almoços e 1.1 milhão de 
lanches após o horário escolar aos estudantes das 
Escolas do Condado de Broward por ano.  Todas 
as merendas satisfazem as normas de nutrição 
da USDA.  Não se servem alimentos fritos e os 
almoços contêm menos de 30 porcento de gordura.

Todas as escolas do Distrito oferecem programas 
de merendas a preços razoáveis:
• Café da Manhã - Primário: $1.10; 

Intermediário e Secundário: $1.20; e Adulto: 
$1.70

• Almoço - Primário: $1.90; Intermediário: 
$2.25; Secundário: $2.40; e Adulto: $2.65

• Lanches - Primário: $0.60; Intermediário: 
$0.60 e Secundário: $0.60

• Café da Manhá do Distrito a Preço Reduzido: 
$0.30

• Almoço do Distrito a Preço Reduzido: $0.40
• Lanches a Preço Reduzido: $0.15
• Leite: $0.50; Leite para Adulto: $0.60

O Programa de Merendas Gratuitas ou a Preço 
Reduzido da USDA serve aproximadamente 
100,000 estudantes qualificáveis no Distrito.  O 
formulário de solicitação para benefícios de 
merendas gratuitas e a preço reduzido pode ser 
encontrado online.

Os cardápios escolares mensais de café da manhã 
e almoço para escolas primárias e intermediárias 
(incluindo os valores nutricionais) são publicados 
online em http://www.broward.k12.fl.us/
foodservice/schoolsmenu.html como também 
anunciados na BECON-TV.  Os programas de 
merendas e cardápios de escola secundária podem 
variar de escola para escola.  Para maiores detalhes, 
favor telefonar para o refeitório de sua escola.

Para obter informações detalhadas sobre meningite 
e outras vacinas, visite o website de Health 
Education Services.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
foodservice/

NÃO se exige vacina para varicela se houver 
observação clínica de varicela documentada 
pelo provedor de serviços médicos no 
formulário 680.

Formulários: Exige-se o certificado azul 
de imunizações da Flórida (680) para 
matrícula.  O formulário 680 pode ser obtido 
do Departamento de Saúde do Condado de 
Broward ou de seu médico.

IMUNIZAÇÕES
A segurança é importante para o Conselho 
de Escolas.  Manter os estudantes livres de 
doenças infecciosas é um aspecto importante 
de segurança.  Todos os estudantes devem 
ter as imunizações em dia antes de se 
matricularem em alguma Escola Pública do 
Condado de Broward.

O Guia aos Pais sobre a Saúde do Estudante 
(Parent Handbook on Student Health), 
disponível na internet (veja acima Serviços 
de Educação de Saúde), contém detalhes 
completos sobre isenções de requisitos de 
imunização, documentação de imunização e 
outros tópicos relacionados. 
Se você tiver alguma pergunta ou dúvida, favor 
entrar em contato com os Serviços de Educação de 
Saúde pelo número 754-321-2272.

A legislação da Flórida exige que todos os 
estudantes recebam as imunizações apropriadas 
antes de se matricularem em alguma Escola Pública 
do Condado de Broward.

A seguir se encontra o guia das imunizações 
exigidas.  Os estudantes podem ser isentos por 
motivos religiosos ou médicos se tiverem a 
documentação adequada.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/healthedservices/html/IM.htmL

Vacinas Doses

DTP: Difteria, Tétano e  
Coqueluche
DTP ou DTaP

5 doses  Se a 4ª dose foi aplicada na data do 4º aniversário ou 
depois, são necessárias somente 4 doses.  Se forem aplicadas 5 
doses, a 5ª dose deve ser dada entre os 4 e 6 anos de idade.

IPV: Polio  ou OPV Oral
Poliovirus

4 doses Se a 3ª dose foi aplicada na data do 4º aniversário ou 
depois, são necessárias somente 3 doses.  Se forem aplicadas 4 
doses, a 4ª dose deve ser dada entre os 4 e 6 anos de idade.

Hep B: Hepatitis B 3 doses Há uma série alternativa de 2 doses para adolescentes 
entre 11-15 anos de idade.

MMR: Sarampo, 
Parotidite, Rubéola

2 doses Para os estudantes do jardim e 1ª série, no ano escolar 
efetivo
1 dose Para estudantes da 2ª à 8ª série.

Varicella 2 doses Para os estudantes do jardim e 1ª série, no ano escolar 
efetivo
1 dose Para estudantes da 2ª à 8ª série.

Tdap: Tétano - Difteria - 
Coqueluche

1 dose Estudantes ingressando, frequentando ou transferindo 
para a 7ª série.

SAÚDE, 
NUTRIÇÃO E 
SEGURANÇA DO 
ESTUDANTE

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE 
SAÚDE
(Health Education Services)
Os Serviços de Educação de Saúde representam 
uma expansão dos elementos tradicionais de 
saúde na escola – educação, serviços e meio 
ambiente.  A sua missão é incentivar o uso 
de recursos da comunidade e que todos na 
escola compartilhem a responsabilidade de 
promover a boa saúde.  Para alcançar esta meta 
é necessária a mobilização das necessidades 
sociais, intelectuais, físicas e de saúde mental 
dos estudantes.  Isto contribui para o bem-estar 
dos funcionários da escola e cria um ambiente 
escolar saudável a todos.

Os Serviços de Educação de Saúde publicam 
o Guia aos Pais sobre Saúde na Escola (Parent 
Handbook on School Health), uma publicação 
importante que todo pai ou mãe deve ler.  Este 
guia contém informações detalhadas sobre as 
imunizações exigidas, doenças trasmissíveis, 
exames de saúde, procedimentos para 
estudantes com certas condições médicas, e 
muito mais.  O Guia aos Pais sobre Saúde na 
Escola pode ser encontrado na internet em: 
http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/healthedservices/documents/
PARENTHANDBOOK.pdf

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12fl.us/
studentsupport/healthedservices/INDEX.htm
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SEGURANÇA
A Unidade Especial de Investigação (Special 
Investigative Unit - SIU) atende às necessidades 
da comunidade das Escolas de Broward 
oferecendo uma série de serviços e programas 
de segurança pública.  A SIU faz investigação 
de delitos leves e graves, conduz investigações 
sigilosas e colabora com todas as agências de 
segurança pública locais, do condado, estaduais 
e federais.  A SIU também coordena programas 
de prevenção e educação, incluindo Prevenção 
de Gangues, Vigia de Crimes por Jovens e DARE, 
entre outros.

Outro programa chave é o Programa de Policial 
da Escola (School Resource Officer -SRO), uma 
prática de policiamento da comunidade que é 
utilizada no ambiente escolar.  Ao contrário dos 
policiais que respondem a problemas na escola 
como consequência de uma ligação para 911, o 
SRO considera a escola como a sua comunidade.  
Em essência, a escola é a ronda do policial.  Os 
Policiais da Escola são mais do que meramente 
autoridades da lei na escola; eles cumprem três 
papéis dentro da comunidade escolar.

O programa de SRO é administrado em conjunto 
com o Conselho de Escolas e as quatorze 
agências de segurança pública participantes.

O Policial da Escola atua sob a supervisão da 
escola, mas continua sendo funcionário da 
agência de segurança pública participante.  
O objetivo do Programa de SRO é manter e 
melhorar a segurança do ambiente de ensino 
através da redução e prevenção de crimes 
e violência na escola.  A atual redução de 
fundos poderá limitar o programa de SRO e a 
disponibilidade de policiais nas escolas.

 
Em caso de emergência na escola, contate a 
Linha Direta de Emergência no número 754-321-
0911 ou envie um email de Emergência para 
school911@browardschools.com.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
siu/geninfo/servinfo.htm

NORMA DO BEM-ESTAR
(Wellness Policy)
A saúde geral da criança tem impacto sobre 
a sua habilidade de ter um bom desempenho 
acadêmico.  Em outras palavras, estudantes 
saudáveis e em forma têm melhor desempenho 
na escola.  O Distrito oferece um programa 
a todas as séries em todas as escolas, que 
incorpora a saúde, bem-estar, nutrição e 
condicionamento físico dentro do currículo 
normal.

A visão do programa é que todas as escolas 
“tenham um sistema integral de apoios de ensino 
que preparem os estudantes a serem adultos 
produtivos e saudáveis que possam dar suporte 
à nossa comunidade.”  O  Plano de Bem-Estar 
é composto de oito áreas de concentração que 
criam um sistema de suportes para que todos 
os estudantes possam alcançar o seu potencial 
máximo.

A Educação de Saúde oferece um currículo a 
todas as séries para tratar dos aspectos físicos, 
emocionais e sociais da saúde, ao mesmo tempo 
dando atenção aos marcos de desenvolvimento e 
reduzindo os fatores de risco. 
A Educação Física se concentra no 
desenvolvimento de habilidades motoras/
atléticas e temas relacionados ao trabalho 

em equipe e jogo limpo, nutrição, condição 
física e atitude positiva.  Os Serviços de Saúde 
asseguram que os estudantes com necessidade 
de assistência de saúde sejam identificados e 
encaminhados ao serviço de saúde para tratar 
de suas necessidades – prevenção e controle, 
exames, primeiros socorros, educação de saúde, 
consultas, serviços de aconselhamento e outro 
serviços.

Os Serviços de Nutrição oferecem aos estudantes 
acesso à uma variedade de refeições que 
atendem às necessidades nutricionais de todos 
os estudantes. As merendas escolares seguem 
as diretrizes da U.S. Dietary Guidelines for 
Americans para obter a integridade nutricional.  
Os Serviços de Saúde Comportamental são 
oferecidos aos estudantes para melhorar a sua 
saúde mental, emocional e social, a qual por 
sua vez, melhora o desempenho escolar e o 
comportamento.  Os serviços incluem programas 
de prevenção, avaliações, aconselhamento, 
encaminhamentos, etc, oferecidos pelo distrito 
ou por agências associadas.

Ambiente Escolar Saudável é o ambiente, a 
atmosfera e a cultura da escola – incluindo 
a temperatura, ruídos, iluminação, ar, etc.  A 
Promoção de Saúde para os funcionários 
incentiva que todos os funcionários baseados 
em escolas adotem um estilo de vida saudável.  
Quanto melhor a saúde, melhor a disposição de 
ânimo dos funcionários, criando um exemplo 
positivo para os estudantes.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
foodservice/Wellness%20Policy.pdf
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PROGRAMA DE ANTI-BULLYING
“Bullying” significa causar dano físico ou 
sofrimento psicológico, sistematicamente ou 
cronicamente, em um ou mais estudantes 
ou funcionários.  O Conselho de Escolas 
aprovou a primeira Norma de Anti-Bullying de 
distritos escolares do estado.  A norma proíbe 
especificamente a intimidação de qualquer 
estudante ou funcionário, ou por qualquer 
estudante ou funcionário do distrito, exigindo 
que professores e funcionários usem uma 
série de técnicas de prevenção e intervenção, 
incluindo recursos para criar ambientes 
de segurança e respeito e expectativas de 
comportamento apropriado.  Os Formulários 
de Queixa de Bullying podem ser encontrados 
online.

MAIS DETALHES: http://www.microjenisys.com/
parents/academic_info/elem_school.htm

ESCOLAS CHARTER
As Escolas Charter são uma inovação 
recente na educação pública.  Primeiramente 
implementadas em Minnesota em 1991, as 
escolas charter são escolas públicas que mantêm 
contratos com agências estaduais ou locais 
para cumprir metas específicas de desempenho 
acadêmico.  Em troca, a escola charter recebe 
fundos para educação pública por um período de 
tempo determinado.  As Escolas Charter estão 
isentas de todos os estatutos estaduais, com 
exceção daqueles referentes a direitos civis, 
saúde, bem-estar e segurança dos estudantes.  O 
Condado de Broward tem 56 Escolas Charter.

Para maiores detalhes, telefone para o 

departamento de Escolas Charter do Distrito no 
número 754-321-2135.

MAIS DETALHES: http://www.browardschools.
com/schools/charter.htm 

EDUCAÇÃO DE CARREIRA, 
TÉCNICA & PARA ADULTOS
Ver p.15.

PROGRAMA DE DIVERSIDADE 
E CULTURA
(Diversity & Cultural Outreach)
O Departamento de Diversidade e Cultura 
fomenta um ambiente de igualdade e relações 
humanas positivas para clientes internos e 
externos, assegurando que todos os estudantes 
recebam uma educação de qualidade.  Os 
programas incluem:
• Peace Rangers Human Relations – incentiva 

a paz e relações humanas positivas entre 
estudantes do Jardim à 5ª série

• Conselhos de Relações Humanas – 
ensinam estudantes de escola intermediária 
e secundária sobre sensibilidade à 
diversidade e oferecem uma oportunidade 
para criar melhores relações interculturais e 
harmonia.

• Programas culturais e videoconferências 
baseadas em alfabetização 

• The Young Diplomats – ensina estudantes 
de escola secundária sobre liderança, 
resolução de conflitos, incentivando o 
respeito e relações humanas positivas

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
diversity/

EDUCAÇÃO DE ESTUDANTE 
EXCEPCIONAL
(Exceptional Student Education - ESE)
Os estudantes que têm necessidades especiais 
de aprendizagem devido à uma deficiência são 
chamados estudantes excepcionais.  Estes 
estudantes recebem ensino especializado 
na escola, o qual é referido como educação 
de estudante excepcional.  O objetivo destes 
serviços é ajudar cada estudante com deficiência 
a ser bem-sucedido na escola e na vida adulta.  
Os serviços de ESE podem incluir: métodos e 
materiais de ensino especializado, aparelhos de 
tecnologia de auxílio, terapia, transporte especial, 
ou outros apoios.  Não há custo nenhum aos 
pais pelos serviços de ESE, os quais são 
implementados conforme os requisitos do Ato 
da Educação para Indivíduos com Deficiências 
(Individuals with Disabilities Education Act - 
IDEA).  O espectro completo de apoios e serviços 
são acessíveis em todas as escolas.

O Conselho Consultivo de ESE analisa e faz as 
recomendações ao Distrito sobre a efetividade 
dos programas e serviços aos estudantes de ESE 
(Ver p.28.)

Para obter maiores informações, entre em 
contato com o especialista de ESE da sua escola 
ou telefone para 754-321-2225.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/ese/

INGLÊS PARA PESSOAS QUE 
FALAM OUTROS IDIOMAS
(English for Speakers of Other Languages - 
ESOL)
Os estudantes ingressam no Sistema de Escolas 
em vários níveis de competência em inglês.  A 
meta do Programa de ESOL é assegurar que 
todos os estudantes recebam ensino comparável 
e completo.  Este ensino ajuda estes estudantes 
a desenvolver as habilidades de comunicação 
e acadêmicas necessárias para cumprir com o 
padrão de ensino nacional, estadual e distrital.

Todas as escolas com estudantes classificados 
como Aprendizes da Língua Inglesa (English 
Language Learner - ELL) devem fornecer um 
programa de ESOL adequado para atender às 
necessidades específicas de aprendizado de 
idioma, rendimento acadêmico e integração 
cultural destes estudantes.

Exige-se que os estudantes do programa ESOL 
cumpram com os mesmos padrões de currículo 
exigidos de estudantes que não são ELLs 
em ensino de inglês e áreas de conteúdo.  O 
conteúdo curricular é determinado pelos Padrões 
da Flórida (Sunshine State Standards).  Para 
assegurar que os ELLs recebam um ensino 

PROGRAMAS E 
SERVIÇOS ESPECIAIS
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INTERCÂMBIO 
INTERNACIONAL
Estudantes do mundo todo participam do 
Programa de Intercâmbio Internacional 
(Foreign Exchange Student Program) 
das Escolas Públicas do Condado de 
Broward.  Este programa possibilita aos 
estudantes de intercâmbio internacional 
uma experiência única na vida americana, 
oferecendo a eles um conhecimento 
melhor do nosso país.  Estes programas 
abrem novas perspectivas aos próprios 
estudantes da escola, abrindo as suas 
mentes ao mundo.  E o mais importante, 
estas relações ajudam os adolescentes 
em ambos os lados do intercâmbio a 
crescer e ganhar maturidade.  Estas 
experiências interculturais oferecem 
oportunidades únicas às escolas 
americanas de ajudar seus estudantes 
e comunidades a aprender em primeira 
mão sobre outras culturas e costumes 
e adquirir novas perspectivas sobre o 
nosso país e o mundo.

Os interessados em ser famílias anfitriãs 
ou estudantes de intercâmbio devem 
visitar o website do Council of Standards 
for International Educational Travel 
em http://getstarted.csiet.org/ para 
se informar a respeito de órgãos de 
intercâmbio internacional.  As Escolas 
Públicas do Condado de Broward não 
oferecem recomendações ou assistência 
na escolha de órgãos ou famílias anfitriãs.

MAIS DETALHES: http://www.broward.
k12.fl.us/studentsupport/guidance/jtml/
FX.htm

PROGRAMAS PARA 
SUPERDOTADOS
(Gifted Programs)
O Estado da Flórida define o estudante 
superdotado como um “indivíduo que 
possui desenvolvimento intelectual 
superior e é capaz de alcançar alto 
desempenho.”  Reconhecendo as 
necessidades especiais de estudantes 
superdotados, o Distrito se empenha em 
oferecer programas designados a atender 
aos seus talentos e habilidades únicas.

Todos os estudantes de 2ª série passam 
por uma triagem universal para identificar 
os estudantes que se qualificam aos 
serviços para superdotados.  O Naglieri 
Nonverbal Ability Test (NNAT) é aplicado 

a todos os estudantes de 2ª série em 
conjunção com o SAT10.  Os resultados do 
NNAT são usados para propósitos gerais de 
ensino, como também para obter uma lista 
de estudantes que devem ser considerados, 
juntamente com outros dados, para 
qualificação ao programa de superdotados.

Cada escola do Distrito usa um plano 
integral para atender às necessidades 
de seus estudantes superdotados.  Os 
serviços são oferecidos nas áreas 
básicas, dependendo das necessidades 
dos estudantes.  Entretanto, os serviços 
do programa para superdotados não se 
limitam ao currículo e ao ambiente de 
aprendizagem.  Outros serviços devem ser 
fornecidos com base nas necessidades 
individuais dos estudantes.

Para obter maiores informações, favor 
entrar em contato com o Coordenador de 
Serviços para Superdotados no número 
754-322-2870.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.
fl.us/advancedacademics/

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 
PARA PESSOAS 
DESABRIGADAS
(Homeless Education Services)
O Distrito fornece serviços para pelo menos 
2000 estudantes desabrigados em cada 
ano letivo, com mais de 200 escolas sendo 
afetadas.  O declínio recente da economia 
fez com que mais estudantes se tornassem 
desabrigados.

O Programa de Educação para Pessoas 
Desabrigadas identifica os estudantes 
desabrigados e elimina as barreiras à sua 
educação.  O programa mantém a escola 
como o ambiente estável do estudante.  
O programa cuida da matrícula escolar, 
transporte e transferência, e fornece 
aos estudantes serviços acadêmicos 
suplementares e de aconselhamento, como 
também contatos com o assistente social 
de sua escola. 
Todos os estudantes desabrigados se 
qualificam a merendas gratuitas.  Eles 
também estão isentos de procedimentos 
normais de matrícula, zonas escolares, 
imunização e de transporte.  Todas as 
crianças desabrigadas se qualificam 
a um período de tolerância de 30 dias 
para apresentar doumentos de matrícula, 
inclusive exames médicos e imunizações.

Dependendo da sua situação de moradia, 
você poderá se qualificar a serviços através 
deste programa.  Telefone para 754-321-
2574 para obter maiores detalhes.

MAIS DETALHES: http://www.
browardschools.com/pdf/hsg_2008.pdf

EDUCAÇÃO DOMICILIAR
(Home Education)
Caso você decidir estabelecer e manter um 
programa de educação domiciliar (home 
education program) para a sua criança, você 
será governado pelos estatutos da Flórida 
referentes às leis de frequência por idade 
escolar mandatória, conforme aplicáveis à 
educação domiciliar.
O estudante deve ter idade escolar para ser 
matriculado em Educação Domiciliar.  A 
legislação exige que o pai e/ou mãe ou 
responsável com custódia do estudante em 
educação domiciliar:

• Submeta uma carta de intenção dentro 
de 30 dias após o estabelecimento do 
programa de educação domiciliar

• Mantenha uma pasta contendo 
amostras de trabalho e um registro de 
atividades educacionais.

• Forneça uma Avaliação Anual conforme 
especificado nos estatutos da Flórida

• Informe os resultados da avaliação 
ao Setor de Educação Domiciliar 
anualmente

• Guarde a pasta de cada estudante por 
dois anos e a coloque em disposição 
para ser inspecionada pela pessoa 
designada pelo Superintendente, com 
aviso prévio por escrito de 15 dias.

• Submeta um Aviso de Cancelamento 
dentro de 30 dias após a conclusão do 
programa de educação domiciliar

Informações sobre como estabelecer 
um programa, avaliações anuais, 
oportunidades de matrícula simultânea, 
cancelamento, websites úteis, etc, 
podem ser encontradas online.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.
fl.us/studentsupport/guidance/html/
home_ed.htm
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BOLSAS DE ESTUDO JOHN 
MCKAY
O Programa de Bolsas de Estudo John McKay 
para Estudantes com Deficiências foi criado 
para oferecer opções educacionais aos pais 
de estudantes deficientes residindo na Flórida.  
Participando do Programa de Bolsas de Estudo 
John McKay, o estudante poderá frequentar 
outra escola pública dentro do seu distrito, 
outra escola pública em distrito adjacente, ou 
receber uma bolsa de estudo para frequentar 
uma escola particular participante.

Para poder se qualificar ao Programa de Bolsas 
de Estudo John McKay, o estudante deve 
ser estudante de escola pública, ter um 
plano de educação individual (Individual 
Education Plan - IEP), e:

•	 Ter	sido	matriculado	e	declarado,	para	
fins de fundos, em escola pública no ano 
anterior ao da solicitação para bolsa de 
estudo (Jardim-12ª série); ou

•	 Ter	sido	estudante	de	pré-jardim	
matriculado e declarado, para fins de 
fundos, em escola pública da Flórida 
durante o ano anterior ao da solicitação 
para bolsa de estudo; ou

•	 Ter	frequentado	a	Florida	School	for	the	
Deaf and Blind durante as pesquisas 
sobre associação estudantil do ano letivo 
anterior (Jardim-12ª série).

Os requerimentos e outras informações 
referentes ao programa de bolsas de estudo 
John McKay podem ser encontrados online.  Se 
você tiver alguma dúvida, favor telefonar para 
754-321-2553.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/ese/html/mckayE.html

PROGRAMAS MAGNET
Ver Páginas 12 (primário), 14 (intermediário) e 
19 (secundário). 

DEPENDENTES DE MILITARES
Estudantes Dependentes de Militares 
(U.S. Southern command Child Youth 
Services)
As famílias militares são muitas vezes 
transferidas ou mudam de postos 
frequentemente.  Embora estas transferências 
sejam beneficiais aos pais alistados, muitas 
vezes elas causam sofrimento e tensão nas 
crianças destas famílias.  Os filhos de militares 
encaram a perspectiva de perder amigos,  
adaptar-se a novos lugares, e obviamente, 
mudar de escolas.  Reconhecendo isso, vários 
estados, incluindo a Flórida, assinaram o Acordo 
Interestadual de Oportunidade Educacional para 
Crianças de Militares (Interstate Compact on 
Educational Opportunity for Military Children) 
para assegurar que crianças de famílias militares 
tenham as mesmas oportunidades que outras 
crianças de ter uma boa educação, e não sejam 
penalizadas ou atrasadas no alcance de suas 
metas educacionais.

Impactos específicos sobre as crianças de 
militares podem incluir:
•	 Transferência	de	registros
•	 Escolha	de	cursos
•	 Requisitos	diferentes	para	graduação
•	 Exclusão	de	atividades	extracurriculares
•	 Perda	ou	redundância	de	exames	de	

admissão/aprovação
•	 Variações	na	idade	para	admissão	ao	jardim	

de infância e primeira série
•	 Poder	dos	pais	com	custódia	enquanto	os	

outros pais estão na ativa

O Distrito trabalha em conjunto com o U.S. 
Southern Command para assegurar que os 
estudantes dependentes de militares recebam o 
apoio necessário à medida que fazem a transição 
de outros distritos escolares para o distrito de 
Broward.  Os dependentes de militares na ativa 
recebem adaptações especiais (pode ser exigida 
documentação da condição de “ativação” militar).

Atualmente, o Condado de Broward oferece 
suporte de transição para crianças de centenas 
de famílias militares.  Já estão sendo utilizados 
procedimentos em todo o distrito para acomodar 
as necessidades de estudantes em transição 
OU dependentes de militares.  As adaptações 
variam de um programa para outro.  Muitas 
vezes, os prazos de inscrição para colocação 
na escola, admissão em programas educativos, 
cursos, programas atléticos, programas 
vocacionais, transferências, e imunizações 
podem ser extendidos.  Além disso, podem haver 
adaptações ou flexibilidade com referência aos 

problemas de frequência que podem ocorrer pelo 
fato dos estudantes visitarem os pais na ativa.

Para maiores detalhes, entre em contato com 
Child and Youth Services, U.S. Southern 
Command, no número 305-437-1144 ou 305-
437-1141.

MAIS DETALHES: http://www.csg.org/programs/
ncic/projects.aspx

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
MULTICULTURAL
O objetivo da Educação Multicultural é promover 
a educação global e a harmonia entre as culturas.  
Ela abrange temas contemporâneos como o 
pluralismo, harmonia intercultural, sociedade 
multilíngue/multicultural, estudos de etnicidade 
e gênero, e educação global.  A Educação 
Multicultural engloba os desafios passados 
e presentes de desegregação e integração, 
discriminação, racismo, opressão e indiferença 
civil.  Inclui a análise da moralidade, ética, 
valores e cidadania dentro de comunidades 
étnicas e de gênero e na sociedade em geral.

O Estado da Flórida aprovou vários estatutos 
exigindo que as escolas abordem temas 
multiculturais, tais como a história do 
Holocausto, História Africana e Africana-
Americana, e a Contribuição Hispânica e de 
Mulheres aos Estados Unidos.  Estes e outros 
tópicos estão incluídos no Programa de 
Educação Multicultural do Distrito.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
esol/Eng/Multicultural/index.html
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ESCOLAS DA NOVA
A visão das Escolas da Nova é de se tornarem 
um modelo nacional de alfabetização do jardim 
à 12ª série, pelo fornecimento de treinamento a  
educadores inexperientes e experientes em uma 
comunidade diversa de ensino, o que resulta em 
máximo rendimento acadêmico.  As Escolas da 
Nova incluem as seguintes escolas:
•	 Nova	Dwight	D.	Eisenhower	Elementary
•	 Nova	Blanche	Forman	Elementary
•	 Nova	Middle	School
•	 Nova	High	School

Estas escolas atraem estudantes de todo o 
condado, do jardim à 12ª série.  O rendimento 
acadêmico é a maior prioridade.  Os professores 
consultam um consórcio de universidades 
locais para conduzir, compartilhar e implementar 
pesquisas.  Os  professores também recebem 
treinamento intensivo na Nova Center.

A meta das Escolas da Nova est que todos os 
estudantes obtenham sucesso emocional, social 
e acadêmico, criando um ambiente que desafia 
os estudantes adequadamente e oferece apoio 
contínuo.

Qualquer estudante que resida no Condado de 
Broward está qualificado a frequentar as Escolas 
da Nova se completar e submeter o requerimento 
antes do término do prazo.  Entretanto, a 
admissão é um processo complexo de seleção.  
Os requerimentos são aceitos somente durante o 
período entre o primeiro dia de aula em janeiro 
até 31 de março.  Os requerimentos podem ser 
encontrados online, em qualquer escola da Nova 
ou no Departamento de NCLB & Reassignments.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
nclb_reassignments/pages.asp?page=nova

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO
O Setor de Programas de Prevenção (Office of 
Prevention Programs - OPP) têm à disposição 
mais de 30 conselheiros de família e especialistas 
de prevenção, culturalmente competentes, que 
oferecem informações sobre violência e abuso 
de substância, serviços de saúde mental, e 
encaminhamento, tratamento e serviços de 
acompanhamento adequados para estudantes e 
suas famílias.  Caso você estiver interessado em 
serviços de aconselhamento gratuitos na escola, 
telefone para 754-321-2568.

O OPP  criou um Programa de Cultura Escolar 
Positiva/Prevenção de Bullying para dar suporte à 
Norma de Anti-Bullying do Distrito (ver “Norma de 
Anti-Bullying” na p. 22).

O OPP também promove vários seminários e 
eventos na comunidade, em colaboração com 
vários parceiros da comunidade.

MAIS DETALHES: http://www.browardprevention.
org/about.html

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E 
ACONSELHAMENTO FAMILIAR
O Distrito tem uma equipe de mais de 160 
psicólogos que trabalha em conjunto com 
funcionários das escolas e os pais, coordena 
soluções em horas de crise, e ajuda a prestar 
serviços aos estudantes com deficiências.  Estes 
profissionais ficam à disposição dos pais para 
ajudá-los a lidar com vários problemas comuns 
de infância.

O Programa de Aconselhamento Familiar (Family 
Counseling Program) oferece aconselhamento 
de curto prazo, intervenção em horas de crise e 
consultas gratuitas.  Existem também serviços 
de aconselhamento para indivíduos, famílias 
e grupos.  Qualquer família que residir no 
Condado de Broward, e tiver alguma criança 
em idade escolar matriculada na escola, pode 
se qualificar a receber serviços.  O programa 
é visado para intervenção durante os anos de 
escola primária / intermediária / secundária 
para estudantes considerados “em risco” 
acadêmico, comportamental e/ou social, para 
prevenir problemos futuros como alcoolismo 
e abuso de drogas, abandono de estudos e 
delinquência.  Os problemas tratados incluem 
assuntos relacionados à escola, abuso moderado 
de substância, depressão moderada, problemas 
de comunicação na família, reações de ajuste a 
mudanças significantes na família, e dificuldades 
interpessoais.  Cada centro de aconselhamento 
mantém um horário que oferece serviços tanto de 
dia como de noite.

Para solicitar serviços de aconselhamento, 
telefone para 754-322-3153.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/psychologicalservices/html/fcp.htm

ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
FREQUÊNCIA ESCOLAR
O Departamento de Assistência Social e 
Frequência Escolar (School Social Work and 
Attendance Department) tem um impacto 
positivo no desempenho acadêmico, tratando e 
eliminando as barreiras ao aprendizado.  Para 
assegurar que todos os estudantes tenham 
acesso à ampla variedade de serviços oferecidos 
pelo departamento, cada escola tem um 
assistente social profissional designado.

O assistente social escolar atua como 
intermediário entre a escola, a família e a 
comunidade.  Ele ou ela faz a intervenção como 
parte da Equipe Colaborativa de Resolução de 
Problemas ou da Equipe de Crises das escolas, 
e também fornece treinamento e consultas a 
professores sobre problemas de ausências 
excessivas, abuso em crianças, falta de moradia, 
gravidez em adolescentes, preocupações com a 

saúde mental, dependência e delinquência.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/sswad/HTML/ABOUT.htm

SEDNET
A Rede de Serviços para Crianças e Jovens com 
Distúrbio Emocional Grave (Service Network 
for Severely Emotionally Disturbed Children 
and Youth - SEDNET) é administrada pelo 
Departamento de Educação da Flórida.  Esta rede 
de múltiplas agências visa melhorar o sistema 
de prestação de serviços a crianças da Flórida 
que estão passando por distúrbios emocionais 
graves.  A nível local, o distrito colabora 
com o Departamento de Crianças e Famílias 
(Department of Children and Families), com 
pais/pessoas que cuidam das crianças, agências 
para crianças, centros comunitários de saúde 
mental e outros órgãos que servem crianças e 
adolescentes com distúrbio emocional.

A SEDNET promove uma ampla variedade de 
programas educativos, tratamentos de saúde 
mental e serviços domiciliares para atender às 
necessidades múltiplas destes jovens.  Para 
obter estes serviços para a sua criança, telefone 
para 754-321-2564.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
studentsupport/sednet/index.htm

PROGRAMA PARA PAIS 
ADOLESCENTES
(Teen Parent Program)
Assistentes sociais escolares especializados do 
Setor de Serviços ao Estudante (Student Services 
Office) prestam serviços de aconselhamento, 
gerenciamento de casos, e serviços de apoio 
familiar para estudantes grávidas ou com filhos 
que permanecem em suas escolas normais.  
Eles coordenam serviços com agências de 
saúde, de assistência infantil, assistência social 
e de serviços de saúde mental para assegurar 
que estes estudantes recebam os serviços 
necessários.  Cursos de habilidade parental 
e aconselhamento acadêmico/vocacional são 
coordenados nas escolas para incentivar o 
rendimento acadêmico e a graduação da escola 
secundária.
Para ter acesso aos serviços através de sua 
escola, entre em contato com o Setor de 
Assistência Social Escolar/Serviços aos 
Estudantes (School Social Work/Student 
Services Office) que serve a sua área.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
STUDENTSUPPORT/sswad/HTML/tps.htmL

SERVIÇOS PARA JOVENS – 
SOUTHERN COMMAND
Ver “Dependentes de Militares,” p.24.
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Título I
Título I (Title I) é um programa financiado pelo governo federal para 
crianças desvantajadas que residem em zonas escolares com alta 
concentração de crianças de famílias com baixa renda.  O Título I 
fornece fundos para instrução suplementar para aumentar o nível de 
desempenho acadêmico destes estudantes.  O Título I fornece fundos 
para o corpo docente e a assessoria que contribui diretamente na 
educação destas crianças e seus pais.  No ano fiscal de 2009, mais 
de 108,000 estudantes de 115 escolas públicas e charter irão receber 
serviços de Título I.  A lista de escolas de Título I pode ser encontrada 
online.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/titleone/

Opção de Escola
As escolas de Título I que não alcançarem o Progresso Anual 
Adequado (Adequate Yearly Progress - AYP) por pelo menos dois 
anos consecutivos serão designados como estando em “condição de 
melhoramento escolar”.  Segundo as normas da lei Nenhuma Criança 
Deixada para Trás (No Child Left Behind), todos os estudantes que 
estiverem matriculados nestas escolas têm direito a escolher outra 
escola.  Aí se incluem os estudantes passando do jardim de infância 
à 1ª série, como também os estudantes passando da 5ª série à escola 
intermediária.  Os pais das crianças que estiverem frequentando 
alguma escola de Título I que se qualifica à opção de escola serão 
notificados por correio em meados ou no final do verão.

Opção de Escola é somente isso – uma opção.  Os pais podem 
também optar que sua criança permaneça na sua escola de Título I.  É 
importante lembrar que só porque a escola de Título I não alcançou o 
AYP, não significa que as crianças não estão sendo bem-sucedidas.

Caso você tiver alguma pergunta a respeito de Opção de Escola 
(School Choice), entre em contato com o professor de sua criança ou 
telefone para o setor de Título I no número 754-321-1400 ou para o 
departamento de NCLB no número 754-321-3030.

MAIS DETALHES: http://www.browardschools.com/schools/ayp.htm
http://www.broward.k12.fl.us/nclb_reassignments/pages.
asp?page=nclb

Programas para Estudantes Abandonados e 
Delinquentes
(Neglected and Delinquent Student Programs)
Os estudantes que moram em abrigos para jovens abandonados 
participam de programas acadêmicos regulares em suas escolas 
públicas designadas.  Os estudantes que são identificados como tendo 
necessidade de assistência acadêmica adicional, recebem serviços 
suplementares de tutoria após o horário escolar com professores 
certificados, sendo financiados pelo Título I.

Para aqueles estudantes que moram em instituições para jovens 
delinquentes, o Título I financia os serviços de assistentes ou 
professores aposentados para ajudá-los em inglês e matemática, sob 
a supervisão do professor regular.  Os especialistas de transição têm 
um papel importante no auxílio a estudantes saindo do Programa 

para Delinquentes.  Eles asseguram que os estudantes tenham 
uma transição ininterrupta no retorno à sua escola ou à colocacão 
adequada.  Todos os serviços são coordenados com o programa local 
de prevenção de abandono de estudos, sistema de justiça juvenil, 
serviços de saúde existentes e outros programas educacionais 
destinados a atender às necessidades especiais de jovens em risco. 
Para maiores detalhes, telefone para 754-321-1402.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/titleone/
Neglected%20Delinquent.htm 
Educação para Migrantes
Milhões de trabalhadores rurais e suas famílias atravessam o país 
a cada ano para cultivar e colher frutas e verduras que alimentam 
a nossa nação.  É comum que famílias de trabalhadores rurais se 
mudem várias vezes por ano seguindo as colheitas.  Embora a mão de 
obra destes trabalhadores seja essencial à indústria agrícola do país, a 
sua renda média está abaixo do nível de pobreza.

O Programa de Educação para Migrantes (Migrant Education Program) 
do Condado de Broward cuida das necessidades não atendidas 
das crianças de trabalhores agrícolas migratórios e de pescadores 
migratórios.  Os serviços incluem:
•	 O	Programa	Pré-Escolar	de	Intervenção	Precoce	(Early	Intervention	

Preschool Program) na Robert C. Markham Elementary School em 
Pompano Beach para crianças de 3 a 4 anos de idade

•	 identificação	e	recrutamento	de	famílias	migratórias	para	o	
programa

•	 Serviços	de	representação	e	coordenação,	inclusive	auxílio	com	a	
matrícula escolar, encaminhamentos para agências comunitárias, etc

•	 Programas	de	participação	de	pais

Para maiores detalhes sobre o Programa de Educação para Migrantes, 
telefone para 754-321-1414.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/titleone/Migrant%20
Education.htm

Serviços de Título I para Escolas que não são 
Públicas
Os estudantes que moram em zonas escolares designadas como 
Título I mas que frequentam escolas que não são públicas podem 
se qualificar aos serviços de Título I fornecidos pelo Distrito.  Os 
estudantes selecionados para receber estes serviços são aqueles que 
não estão atingindo ou estão em risco de não cumprir com os altos 
níveis de desempenho.  A escola não-pública que estes estudantes 
estiverem frequentando deve atender às qualificações para poder 
requisitar e receber serviços de Título I financiados pelo governo 
federal.

A lista de escolas qualificadas que não são públicas pode ser 
encontrada online.  Para maiores detalhes, telefone para 
754-321-1402.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/titleone/Non%20
Public.htm

TÍTULO I, PROGRAMAS PARA MIGRANTES & OUTROS PROGRAMAS ESPECIAIS
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Serviços Educacionais 
Suplementares
Os Serviços Educacionais Suplementares 
(Supplemental Educational Services - SES) 
oferecem assistência acadêmica adicional, 
como tutoria e outros serviços após horário 
escolar, aprovados pelo Departamento de 
Educação do Estado.  A tutoria deve ser 
fornecida após o horário escolar e os pais 
devem escolher o prestador destes serviços.

Para se qualificar ao SES, o estudante deve 
estar frequentando uma escola de Título 
I que não tenha alcançado AYP por três 
anos consecutivos.  O estudante deve ter 
comprovante da baixa renda da família e 
pode receber prioridade com base em seu 
desempenho acadêmico.  O estudante não 
poderá receber Opção de Escola e SES ao 
mesmo tempo.  Para maiores detalhes, telefone 
para 754-321-1408.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/
titleone/Supplemental%20Ed.htm

PARTICIPE DA 
EDUCAÇÃO DE SUA 

CRIANÇA
BROWARD ENTERPRISE 
EDUCATION PORTAL
O Broward Enterprise Education Portal (BEEP) 
é uma “entrada digital” aos recursos de ensino 
e aprendizagem.  O BEEP oferece aos pais, 
estudantes, professores e administradores das 
Escolas do Condado de Broward um ponto 
único e seguro de acesso online a informações 
atuais e importantes referentes ao rendimento 
estudantil, desempenho acadêmico e melhores 
técnicas de ensino.

Portal dos Pais
O portal do BEEP para os pais dá orientação 
sobre normas escolares, o FCAT, requisitos de 
graduação, o calendário anual de exames, o 
serviço de Virtual Counselor e muito mais.

Portal do Estudante
O portal do BEEP para estudantes dá acesso 
a materiais de preparo ao FCAT, aplicativos, 
o Virtual Counselor e outros recursos úteis.  
É necessário o número de identificação de 
usuário ou número estudantil, e senha ou data 
de nascimento, para ter acesso ao Portal do 
Estudante.

Auxílio com Pesquisa e Deveres de Casa
O portal do BEEP para estudantes também o ferece links de recursos para pesquisa e deveres 
de casa.  A fonte de pesquisas inclui dicionários online, enciclopédias e bancos de dados; 
links para versões eletrônicas de jornais e revistas; e um catálogo de livros e materiais 
audiovisuais disponíveis nas Escolas do Condado de Broward.

PINNACLE
O Pinnacle Internet Viewer possibilita que os pais vejam a qualquer hora as notas e registros 
de frequência de sua criança na internet (Ver p.9).

SCHOOLNOTES
No website www.schoolnotes.com, os professores podem criar avisos de deveres de casa 
e informações referentes à classe e publicá-las na internet.  Logo em seguida, os pais e 
estudantes podem se conectar no website para ler os avisos.  Pergunte ao seu professor se ele 
usa Schoolnotes.

VIRTUAL COUNSELOR
Os pais podem acompanhar o progresso de sua criança na escola usando o website do Virtual 
Counselor (Ver p.10).

LEI DE JESSICA LUNSFORD
A lei de Jessica Lunsford é uma lei da Flórida aprovada em 2005 cujo objetivo é de exigir um 
monitoramento mais rigoroso de criminosos sexuais liberados da prisão.  A lei exige a triagem 
de voluntários e outras pessoas que tiverem acesso às dependências escolares.

Maiores informações sobre os requisitos de triagem podem ser encontradas online.

MAIS DETALHES: http://www.browardschools.com/info/lunsford.htm

DEPARTAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE PAIS
(Office of Parent Involvement)
Você é o primeiro e o mais importante professor de sua criança!  Não importa se a sua 
criança está na pré-escola, escola primária, intermediária, ou secundária, a sua participação é 
essencial ao sucesso dela.  O Departamento de Participação de Pais (parte do Departamento 
de Parcerias entre Pais, Comércio e Comunidade) oferece uma variedade de informações e 
recursos para lhe ajudar a acompanhar e participar da educação de sua criança.  No website de 
Participação de Pais, você poderá se informar a respeito das várias formas de participação na 
escola de sua criança.

• Seja um voluntário  • Seja um mentor
• Seja um Parceiro na Educação  • Associe-se a um órgão ou comitê de pais
• Participe de atividades escolares

MAIS DETALHES: http://www.getinvolvedineducation.com/prents/index.htm
  http://www.browardschools.com (clique na aba de Parent)

EMAIL: pi@browardschools.com – Telefone 754-321-1976

VOLUNTARIE NA SUA 
ESCOLA E NO SEU 
DISTRITO



28

SERVIÇOS DE VOLUNTARIADO
(Volunteer Services)
O Departamento de Serviços de Voluntariado, parte do Departamento de 
Parcerias entre Pais, Comércio e Comunidade, oferece apoio e coordenação 
a escolas de todo o distrito para formar parcerias fortes entre famílias, 
comércio, comunidade e o governo a nível de sala de aula, escola, área e 
distrito.  O Departamento de Serviços de Voluntariado recruta voluntários, 
oferece uma série de sessões de treinamento, e organiza eventos 
para reconhecer e homenagear os voluntários pelos seus serviços.  O 
departamento também está associado a outros programas de voluntariado 
baseados na comunidade.

MAIS DETALHES: http://getinvolvedineducation.com/volunteers/index.htm

strong partnerships with family, business, community and government at 
the classroom, school, area and District level. Volunteer Services recruits 
volunteers, presents an array of volunteer training workshops, and organizes 
events to recognize and honor volunteers for their service. The department 
also networks with other community-based volunteer programs.

LEARN MORE: http://www.getinvolvedineducation.com/volunteers/index.htm

PROGRAMAS DE MENTORAMENTO DE JOVENS
(Youth Mentoring Programs)
Estima-se que pelo menos 27,000 estudantes do Condado de Broward 
poderiam se beneficiar do contato frequente com um mentor, um 
adulto que serve como um modelo positivo exemplar a ser seguido.  
Dedicando somente uma hora por semana à escola, os mentores podem 
ter um impacto positivo na vida de uma criança.  O Departamento de 
Mentoramento de Jovens administra os coordenadores de mentoramento 
baseados na escola que recrutam ativamente pais, voluntários, comércio 
local, cidades e municipalidades, como também membros da comunidade 
escolar, para atuar como mentores.

Entre em contato com a escola de sua criança se você estiver interessado 
em atuar como mentor ou se desejar que sua criança tenha contato com um 
mentor.

MAIS DETALHES: http://www.getinvolvedineducation.com/mentors/index.
htm

ÓRGÃOS E COMITÊS DE PAIS
PTA
A Associação de Pais e Mestres (Parent Teacher Association – PTA) é um 
foro onde pais, professores, administradores e outros adultos interessados 
podem discutir formas para promover a qualidade da educação, batalhar 
para expandir as artes, incentivar a participação da comunidade, e batalhar 
por um ambiente saudável e uma comunidade segura.  Através de sua 
participação na PTA, os pais recebem notícias frequentes sobre atividades 
na escola de sua criança e no distrito, como também informações sobre 
assuntos de educação a nível estadual e nacional.  Entre em contato com 
a sua escola local para obter informações sobre futuros eventos da PTA e 
oportunidades de participação.

MAIS DETALHES: http://www.browardpta.com/

PTO
Em lugar da PTA, algumas escolas têm um Órgão de Pais e Mestres 
(Parent Teacher Organization – PTO) independente que atua como suporte 
para escolas individuais e suas iniciativas de melhoramento escolar.  
Estes órgãos são independentes e atuam dentro de um ambiente escolar 
específico.  Para averiguar se a escola de sua criança tem um PTO, ou se 
estiver interessado em participar do PTO, entre em contato com a escola.

Foro Consultivo Escolar
Toda escola tem um Foro Consultivo Escolar (School Advisory Forum – SAF) que 
é aberto a todos os membros da escola e da comunidade.  Os participantes do 
SAF fazem planejamento, desenvolvem e implementam programas e atividades 
de treinamento aos pais e à comunidade; trabalham para solucionar problemas e 
iniciar mudanças; e organizam o apoio da comunidade à escola.  Um dos membros 
do SAF é membro votante do Conselho Consultivo Escolar (School Advisory 
Council - SAC).  Cada escola envia um representante ao Conselho Consultivo da 
Área, o qual elege os representantes de área do DAC.  Entre em contato com sua 
escola se estiver interessado em participar.

MAIS DETALHES: http://www.getinvolvedineducation.cm/parents/get_
involved/parents_families.htm

Conselho Consultivo Escolar
Cada escola tem um Conselho Consultivo Escolar (School Advisory 
Council – SAC) que se dedica ao melhoramento escolar.  O SAC analisa 
o histórico da escola e desenvolve um plano anual para melhorar a 
educação e áreas essenciais como o rendimento acadêmico, currículo, 
segurança e disciplina.  Entre em contato com sua escola se estiver 
interessado em participar.

MAIS DETALHES: http://www.getinvolvedineducation.com/parents/
get_involved/parents_families.htm

Conselho Consultivo Distrital
O Conselho Consultivo Distrital (District Advisory Council – DAC) 
representa e promove a mais alta qualidade de ensino público aos 
estudantes de nossas escolas, áreas, distrito e estado, mantendo uma rede 
eficiente de pais, estudantes, comércio, governo, funcionários do Distrito e 
a comunidade.  O DAC atua como conselheiros, mentores, e representantes, 
tanto do Distrito como de cada conselho consultivo escolar individual.

MAIS DETALHES: http://www.getinvolvedineducation.com/parents/get–
involved/parent–org.htm
OU
http://www.browardadvisory.org/
Conselho Consultivo da ESE
O Conselho Consultivo da Educação de Estudante Excepcional 
(Exceptional Student Education - ESE) examina e faz recomendações 
ao Distrito sobre a eficácia dos programas e serviços educativos para 
estudantes com deficiências.  O Conselho oferece também um foro aos 
pais destes estudantes.  O Conselho assegura que os estudantes com 
deficiências recebam o apoio e serviços de profissionais qualificados; 
acesso a dependências que observam a lei da ADA; e acesso a atividades 
extracurriculares, clubes e outros serviços.

MAIS DETALHES: http://www.browardeseadvisory.com/

Conselho Consultivo para Superdotados
O Conselho Consultivo para Superdotados (Gifted Advisory Council 
– GAC) de Broward é composto por um grupo de pais, educadores e 
outras pessoas que ajudam no desenvolvimento, identificação e avaliação 
das necessidades educacionais, assuntos sistêmicos e prioridades 
de estudantes e programas para superdotados.  O Conselho também 
promove a diversidade, de forma que os estudantes superdotados sejam 
representativos da população do distrito.

MAIS DETALHES: http://browardgiftedchildren.org/default.aspx
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ACCLAIM Selection 
Committee

Parents, Business 
& Community 
Partnerships

754-321-1970

Advertising Parents, Business 
& Community 
Partnerships

754-321-1970

Attendance Committee School Social Work 
and Attendance

754-321-2490

Audit Office of the Chief 
Auditor

754-321-8300

Before and After Care Before and After 
School Care

754-321-3330

Broward Education 
Foundation

Broward Education 
Foundation

754-321-2031

Bullying Task Force Office of Prevention 
Programs

754-321-2565

Calendar Committee School Improvement 754-321-1891

Charter School 
Committee

Charter Schools 754-321-3025

Code of Student 
Conduct

Student Support 
Services (Guidance)

754-321-2560

Discipline Matrix 
Committee

North Central Area 
Office

754-321-3002

District Advisory 
Council

Communications and 
Media Relations

754-321-2300

Elementary Report 
Card

Primary Education 754-321-3180

ESE Parent Advisory 
Committee

Exceptional Student 
Education

754-321-2225

ESOL Leadership 
Council

Multicultural & ESOL 
Program Services 
Education Department

754-321-2950

Facilities Task Force Facilities & 
Construction 
Management

754-321-1500

FCAT Task Force Research, Evaluation, 
Assessment & 
Boundaries

754-321-2471

Gifted Advisory Advanced Academic 
Programs

754-321-1830

Graduation Rate Task 
Force

School Social Work 
and Attendance

754-321-0395

Head Start Policy 
Council

School Readiness 
Department

754-321-1951

High School Steering 
Committee

Broward Association 
of High School 
Principals

754-323-2400

Magnet Program and 
Policy Review

Magnet/Program 
Development

754-321-2380

Nutrition Advisory 
Committee

Food and Nutrition 
Services

754-321-0215

Parent Involvement 
Communication 
Council

Parents, Business 
& Community 
Partnerships

754-321-1970

Playground Safety 
Committee

Safety Department 754-321-4200

Policy 6000.1 
Workgroup

Student Support 
Services

754-321-2560

Policy Review Office of Government 
Relations

754-321-2190

Safety & Security 
Committee 

Special Investigative 
Unit

754-321-0735

School Related 
Employee of the Year 
Selection Committee

Parents, Business 
& Community 
Partnerships

754-321-1970

School Improvement 
Task Force

School Improvement 754-321-1891

Site Review Committee Facility Management, 
Planning & Site 
Acquisition

754-321-1500

Teacher of the Year 
Selection Committee

Parents, Business 
& Community 
Partnerships

754-321-1970

Technology Advisory 
Committee

ETS/Technology 
Support Services

754-321-0433

Title I Advisory Title I, Migrant & 
Special Programs

754-321-1400

Traffic Safety 
Committee

Safety Department 754-321-4200

Wellness Policy 
Committee 

Food and Nutrition 
Services

754-321-0215

COMITÊS DO DISTRITO COM PAIS REPRESENTANTES

Comitês de Broward com Pais ou Famílias Voluntárias
O Distrito de Escolas Públicas do Condado de Broward é o sexto maior distrito escolar dos Estados Unidos.  É o maior empregador do Condado de 

Broward com mais de 36,000 empregados e aproximadamente 300 escolas e centros.  A administração de todo este sistema não seria possível sem o 
apoio e a contribuição dos inúmeros voluntários dedicados que atuam em vários comitês.  Abaixo se encontra a lista dos comitês atuais com representação 

de pais:

COMITÊ DEPARTAMENTO 
RESPONSÁVEL

TELEFONE COMITÊ DEPARTAMENTO 
RESPONSÁVEL

TELEFONE
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Conselho de Liderança do ESOL
O Conselho de Liderança do ESOL (ESOL Leadership Council) é um foro 
distrital para pais de estudantes aprendizes da língua inglesa (English 
Language Learner - ELL) e para membros interessados da comunidade.  O 
Conselho ajuda o distrito na identificação de necessidades e prioridades 
educacionais de estudantes ELL.  O Conselho de Liderança do ESOL 
se reúne na primeira quarta-feira de cada mês do ano letivo no Edifício 
Administrativo K.C. Wright.

MAIS DETALHES: http://browardesolparents.com/index.htm

Conselho de Normas do Head Start
Por meio do Conselho de Normas do Head Start (Head Start Policy Council), os pais 
podem participar da criação de normas e outras decisões sobre o Head Start, o programa 
que fornece serviços completos a crianças e famílias de baixa renda (ver p.11).  O 
Conselho de Normas é composto por 16 membros e 16 alternativos.  A associação 
inclui 12 pais de crianças matriculadas atualmente no Head Start, 2 pais de crianças 
matriculadas atualmente no Early Head Start e 2 representantes da comunidade.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/headstart/html/about.html

Programa para os Pais de Título I
O Programa para os Pais de Título I é destinado a informar os pais sobre as decisões 
de Título I referentes aos regulamentos de Título I; inclui os pais nas decisões locais 
de Título I; oferece instrução em alfabetização; e ensina aos pais como trabalhar com 
suas crianças em casa para melhorar o seu nível de rendimento.  Os componentes do 
programa incluem:

• Conselho Executivo Consultivo dos Pais de Título I (Title I Executive 
Parent Advisory Council) – grupo de pais que trabalham com o 
Diretor de Título I na implementação de programas na escola toda

• Sessões de treinamento aos pais a nível de escola e de distrito
• Seminários anuais de participação de pais
• Programas de assistência aos pais de Título I que fornecem serviços 

de alfabetização nas escolas e através de dois “Parent Centers on 
Wheels”

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/titleone/Parent%20Involvement.htm

Conselho de Comunicações do Departamento de 
Participação de Pais
O Conselho de Comunicações do Departamento de Participação de Pais 
(Parent Involvement Communication Council - PICC) é composto por 
representantes de grupos de pais, departamentos do Conselho de Escolas, 
agências e órgãos comunitários responsáveis pela participação de pais.  O 
PICC se reúne mensalmente para compartilhar e disseminar informações 
aos grupos respectivos e para melhorar a comunicação aos pais, famílias 
e escolas.  Os representantes trocam informações sobre as suas próprias 
iniciativas e atividades que estão ocorrendo no Condado de Broward.  O 
PICC e o Departamento de Participação de Pais ajudam a coletar esta 
enorme quantidade de informações de uma forma organizada, numa 
iniciativa de manter as escolas e as famílias informadas.
O PICC também trabalha em colaboração com os seus membros para dar suporte a 
projetos e seminários aos pais no distrito todo.  O PICC serve como foro e ponto de 
entrada para membros e empresas da comunidade procurando formas de participação, 
informa os pais a respeito de serviços disponíveis na comunidade e compartilha idéias 
inovadoras com as escolas e famílias. 

MAIS DETALHES: http://getinvolvedineducation.com/parents/get_involved/parent_org.
htm

Departamento de Auxílio a Pais Bilíngues
(Bilingual Parent Outreach Office) 
O Departamento de Auxílio a Pais Bilíngues oferece um grande número 
de serviços a pais bilíngues, a estudantes aprendizes da língua inglesa 
(English Language Learner - ELL) e a órgãos da comunidade, para 
assegurar a integração de famílias bilíngues às nossas comunidades 

escolares.  O programa fornece às famílias informações referentes ao 
sistema educacional, serviços comunitários, preparação de estudantes 
para carreiras bem-sucedidas na escola secundária e na faculdade, e 
assistência em como utilizar os vários recursos disponíveis, para que elas 
possam tomar decisões acadêmicas informadas.  O departamento também 
oferece apoio e treinamento ao Conselho de Liderança do ESOL (ESOL 
Leadership Council), um grupo de pais que representa os estudantes 
ELL e seus pais a nível distrital, estadual e nacional.  As informações 
e apresentações são oferecidas em inglês, espanhol, criôlo-haitiano e 
português.  Acesse o website de Bilingual Parent Outreach em 4 idiomas 
em www.browardesolparents.com ou telefone para 754-321-2951 para 
receber assistência pessoal.

MAIS DETALHES: http://www.browardesolparents.com

CONTINUE A SUA 
EDUCAÇÃO
BROWARD EDUCATOR
O Broward Educator é uma publicação eletrônica que serve como guia de 
todos os programas de educação para adultos oferecidos no Distrito.

MAIS DETALHES: http://www.browardeducator.com/

EDUCAÇÃO DE CARREIRA, TÉCNICA & PARA 
ADULTOS
Ver p.15.

ESCOLAS COMUNITÁRIAS
As Escolas Comunitárias de Broward (Broward Community Schools) se empenham 
em oferecer oportunidades de ensino duradouro à nossa comunidade diversificada 
de estudantes.  Aprenda habilidades novas, descubra o seu lado criativo, pratique 
um esporte, mantenha-se saudável e muito mais.  Centenas de cursos estão esperando 
por você nas Escolas Comunitárias de Broward, em localidades convenientes em todo 
o condado.  Para maiores detalhes, telefone para 754-321-7600.

MAIS DETALHES: http://www.mycommunityschool.com/

ALFABETIZAÇÃO DE FAMÍLIAS 
(Family Literacy)
O Distrito oferece muitas oportunidades aos pais e crianças para 
aprenderem juntos.  Os programas de Alfabetização de Famílias da 
Educação de Carreira, Técnica e para Adultos/Comunidade (Career, 
Technical and Adult/Community Education - CTACE) acolhem os pais 
que desejam aprender inglês ou obter o diploma de escola secundária 
juntamente com suas crianças de pré-escola à 5ª série.  Os pais podem 
estudar para o seu GED e/ou aprender inglês, e melhorar as suas chances 
de empregamento.  Enquanto aprendem novas habilidades, os pais podem 
participar ativamente na aprendizagem e sucesso de sua criança na escola.

Para se qualificar, os adultos interessados devem: ter pelo menos 16 anos de idade; 
ter uma criança matriculada na pré-escola/escola primária na qual o programa de 
Alfabetização de Famílias estiver sendo oferecido, ou ter uma criança para matricular 
no programa de escola comunitária de Alfabetização de Famílias; precisam ter domínio 
de habilidades básicas, receber o GED e/ou aprender a ler, escrever ou falar inglês, e 
estar disposto a frequentar o curso regularmente durante o horário do programa.

MAIS DETALHES: http://www.broward.k12.fl.us/ctace/adult-education/Adult-
New/LEH/FamilyLit.htm
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Hi, Partner.

PROGRAMAS PARA 
ADULTOS
Através do programa de Educação 
de Carreira, Técnica e para Adultos/
Comunidade (Career, Technical and 
Adult/Community Education - CTACE), 
o Distrito oferece programas e serviços 
a milhares de adultos e crianças em 
diversas condições financeiras e 
etnicidades a cada ano.  Os programas 
são destinados a melhorar a capacidade 
de empregamento da mão de obra 
através de Educação Básica para 
Adultos (Adult Basic Education - ABE), 
Educação Secundária para Adultos, 
Desenvolvimento Educacional Geral 
(General Education Development - 
GED), Inglês para Pessoas que Falam 
Outros Idiomas (English for Speakers of 
Other Languages - ESOL), Alfabetização 
de Famílias/Entre Gerações, Adultos 
com Deficiências, e Ensino Preparatório 
Vocacional.  Os programas de Educação 
Comunitária incluem programas 
acadêmicos, recreativos, de saúde, 
culturais, artísticos, de ciências sociais 
e cursos de preparação para pais.

MAIS DETALHES:
LEARN MORE: http://www.broward.
k12.fl.us/ctace/index.html

PARCERIAS COM OS 
PAIS, O COMÉRCIO & 
A COMUNIDADE
O Departamento de Parcerias com 
Pais, Comércio & Comunidade 
(Office of Parents, Business & 
Community Partnership) incentiva 
a participação coletiva na área da 
educação.  Este setor administra 
todos os aspectos de participação 
de pais e da comunidade no Distrito 
e cria elos com a comunidade 
empresarial.

MAIS DETALHES: http://www.
getinvolvedineducation.com/

PARCEIROS NA 
EDUCAÇÃO
Os Parceiros na Educação (Partners 
in Education, Inc. – PIE) ajudam 
as escolas e o comércio a formar 
parcerias que dão suporte às 
escolas e aos estudantes.  As partes 
se comprometem a atividades 
específicas destinadas a beneficiar 
os estudantes, melhorar o 
rendimento acadêmico e satisfazer 
as metas de melhoramento escolar.  
A parceria pode ser iniciada de 
duas formas: (1) a escola recruta 
um parceiro da comunidade 
empresarial, ou (2) o parceiro em 
potencial entra em contato com 
os Parceiros na Educação ou com 
uma escola específica.  Empresas, 
agências governamentais e órgãos 
da comunidade podem se tornar 
parceiros e não necessitam da 
aprovação do Distrito.  Entretanto, 
todos os indivíduos envolvidos 
na parceria devem preencher o 
Requerimento de Voluntário antes 
de interagir com estudantes.

O PIE participa do programa 
anual de Community Involvement 
Awards, que reconhece os parceiros 
do comércio e da comunidade, 
mentores, pais e voluntários que 
contribuem com milhares de horas 

PARCERIAS COM O COMÉRCIO E 
A COMUNIDADE

BROWARD EDUCATION 
FOUNDATION
A Broward Education Foundation é 
um órgão sem fins lucrativos que 
arrecada fundos de suporte à excelência 
no ensino nas Escolas Públicas do 
Condado de Broward.  A Fundação 
oferece bolsas de estudo a estudantes 
em dificuldades financeiras que estão 
se formando da escola secundária; 
ajuda a atrair e preservar professores 
qualificados, oferecendo subvenções 
para o desenvolvimento de técnicas 
inovadoras e eficazes de ensino; fornece 
materiais escolares para estudantes 
em dificuldades; e oferece reembolso 
dos custos de educação para o pessoal 
de assessoria, entre muitos outros 
programas.  A Fundação é administrada 
por um conselho de voluntários 
composto por líderes da comunidade.

MAIS DETALHES:among many other 
valuable programs. The Foundation 
is governed by a volunteer board of 
community leaders.

LEARN MORE: http://www.
browardedfoundation.net/

e suporte financeiro às escolas e 
seus estudantes.

Se você estiver interessado em 
ajudar a sua organização a se tornar 
um parceiro do comércio ou da 
comunidade, entre em contato com 
Parceiros na Educação no número 
754-321-1974.

MAIS DETALHES: : http://www.
browardpartners.com/

COMITÊ DE 
AVALIAÇÃO DO 
SUPERINTENDENTE
Avaliação e Análise do 
Programa
O Departamento de Participação 
de Pais administra o Comitê de 
Avaliação do Superintendente 
(também chamado de Avaliação 
e Análise do Programa).  Este 
Comitê atua como o único ponto de 
entrada para organizações externas 
interessadas em oferecer programas 
ou distribuir informações e 
materiais educativos diretamente às 
Escolas Públicas do Condado de 
Broward e/ou aos seus estudantes.  
O Comitê de Avaliação do 
Superintendente (Superintendent’s 
Screening Committee) analisa cada 
requerimento individualmente e 
envia a resposta por escrito ao 
requerente.  Aproximadamente 
1,000 requerimentos são recebidos 
e analisados em cada ano letivo.  
O Formulário de Requerimento 
é acessível online e pode ser 
submetido via email, por fax ou 
pelo correio.

MAIS DETALHES:: http://www.
getinvolvedineducation.com
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CONTATOS
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRADOR TELEFONE ADMINISTRADOR TELEFONE

PRECISAMOS
DA SUA

OPINIÃO!!

Por favor, ajude-nos a fazer do Guia para os Pais sobre as Escolas de Broward um recurso útil aos pais nos 
fornecendo seus comentários, perguntas e sugestões para melhoramentos.  Há quatro formas fáceis para 
contato:

 1. Envie um e-mail para o Departamento de Participação de Pais (Office of Parent 
  Involvement) no endereço PI@BrowardSchools.com

 2. Preencha nosso formulário de opiniões (Feedback Form) em 
http://www.getinvolvedineducation.com/parents/contact.htm

 3. Telefone para o Departamento de Participação de Pais no número 
  754-321-1976

 4. Envie uma carta para: Parent’s Guide to Broward Schools
  Parents, Business & Community Partnerships
  600 SE 3rd Avenue, 7th Floor, Ft Lauderdale, FL 33301

Superintendent Of Schools

James F. Notter 754-321-2600

Office of General Counsel

Edward J. Marko, General Counsel 754-321-2050

Marylin Batista-McNamara, Deputy General Counsel 754-321-2050

Robert P. Vignola, Deputy General Counsel 754-321-2050

Ana Segura, Assistant General Counsel 754-321-2050

Barbara Myrick, Assistant General Counsel 754-321-2050

Thomas Cooney, Assistant General Counsel 754-321-2050

Chief Operations Officer

Donnie Carter 754-321-2610

Deputy Superintendents

Thomas Linder (Acting), Facilities & Construction 
Management

754-321-1500

Dr. Joanne Harrison, Educational Programs/Student 
Support

754-321-2100

Dr. Leontine Butler (Acting), Curriculum 754-321-2110

Associate Superintendents

Dr. Katherine Blasik, Research & Evaluation 754-321-2471

Gracie Diaz (Acting), Human Resources 754-321-1840

Assistant Superintendent

Gracie Diaz, Human Resource Development 754-321-5000

Chief Financial Officer

I. Benjamin Leong 754-321-1990

Administrative Area Offices

North Area Superintendent - Sharon Airaghi 754-321-3400

Anne Dilgen - Area Director School Improvement 754-321-3417

David Hall - Area Director School Improvement 754-321-3412

Jacquelyn Haywood - Area Director School 
Improvement

754-321-3411

Central Area Superintendent  - Dr. Leontine 
Butler

754-321-3800

Jan Beal - Area Director School Improvement 754-321-3819

Dr. Desmond Blackburn - Area Director School 
Improvement 

754-321-3821

Carletha Shaw - Area Director School Improvement 754-321-3817

South Area Superintendent - Dr. Joel Herbst 754-321-3600

Deborah Davey - Area Director School Improvement 754-321-3600

Steven Friedman - Area Director School Improvement 754-321-3600

Valerie Wanza - Area Director School Improvement 754-321-3600
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DEPARTAMENTOS E DIRETORES/SUPERVISORES DO DISTRITO

DEPARTAMENTO DIRETOR/SUPERVISOR TELEFONE

Accountability ..........................................................................................Veda Hudge................................................................... 754-321-1890
Advanced Academic Programs .................................................................Cynthia Park ................................................................. 754-321-1830
Athletics & Student Support  ....................................................................Damian Huttenhoff ........................................................ 754-321-2550
Broward Education Communications Network (BECON) ..........................Dr. Phyllis Schiffer-Simon ............................................. 754-321-1000
Before and After School Child Care ..........................................................Dr. Deborah Gavilan ...................................................... 754-321-3330
Benefits ....................................................................................................Dildra Martin-Ogburn ................................................... 754-321-3100
Broward Education Foundation ................................................................Jorene Jameson ............................................................ 754-321-2030
Budget......................................................................................................Jane Turner ................................................................... 754-321-8330
Capital Systems, Reporting & Control......................................................Raymond (Omar) Shim ................................................. 754-321-0763
Career, Technical and Adult / Community Education ................................John Miracola ............................................................... 754-321-8400
Charter School Support............................................................................Jody Perry ..................................................................... 754-321-2135
Chief Auditor ............................................................................................Patrick Reilly ................................................................. 754-321-8300
Chief Building Official ..............................................................................Robert Hamberger ......................................................... 754-321-4808
Computer Operations/ETS........................................................................Brian Sullivan ............................................................... 754-321-0395
Core Curriculum ......................................................................................Diane Carr* ................................................................... 754-321-1850
Customer Staff Development Services .....................................................Jeanine Gendron ........................................................... 754-321-0475
Design & Construction Contracts.............................................................Denis Herrmann ............................................................ 754-321-1671
Design Services .......................................................................................Claudia Munroe* .......................................................... 754-321-1527
Diversity & Cultural Outreach...................................................................Michaelle Valbrun-Pope................................................ 754-321-2090
District Maintenance ................................................................................Sylvester Davis ............................................................. 754-321-4634
Educational Programs ..............................................................................Leslie Brown* ............................................................... 754-321-2130
Employee Assistance Program .................................................................Michelle Moore ............................................................. 754-322-9900
Employee Relations ..................................................................................Susan Dumala ............................................................... 754-321-2140
ERP ..........................................................................................................Ken Zacharias ............................................................... 754-321-8155
ERP Project Management .........................................................................Melissa Grimm ............................................................. 754-321-8100
Equal Educational Opportunities ..............................................................Dildra Martin-Ogburn ................................................... 754-321-2150
ESOL ........................................................................................................Tania Mena .................................................................... 754-321-2957
Exceptional Student Education .................................................................Denise Rusnak .............................................................. 754-321-2225
Facilities Management, Planning & Site Acquisition ................................Rick Ragland ................................................................. 754-321-2160
Facility Information Systems ....................................................................Edward Hineline ............................................................ 754-321-2169
Facilities Project Management .................................................................Rick Ragland* ............................................................... 754-321-1614
Food & Nutrition Services ........................................................................Barbara Leslie ............................................................... 754-321-0214
Financial Reporting ..................................................................................Oleg Gorokhovsky ......................................................... 754-321-8250
Governmental Affairs ................................................................................Charles Webster (Acting) .............................................. 754-321-2300
Growth Management ................................................................................Chris Akagbosu ............................................................ 754-321-2162
Health Education Services ........................................................................Marcia Bynoe ................................................................ 754-321-2270
Human Resource Development ................................................................Gracie Diaz .................................................................... 754-321-5044
Innovative Programs ................................................................................Leona Miracola ............................................................. 754-321-2380
Instructional Development/Zone Support .................................................Linda Whitehead ........................................................... 754-321-5018
Instructional Staffing ................................................................................Susan Rockleman ......................................................... 754-321-2320
Instructional Technology ..........................................................................Jeanine Gendron ........................................................... 754-321-0475
Internal Funds ..........................................................................................Nell Johnson ................................................................. 754-321-0589
Leadership Development ..........................................................................Sherry Rose .................................................................. 754-321-5002
Learning Resources & Instructional Materials ..........................................Michele Rivera .............................................................. 754-321-3320
Multicultural & ESOL Program Services Education ..................................Sayra Velez Hughes* ..................................................... 754-321-2950
Network Integration/ETS...........................................................................Angela Coluzzi .............................................................. 754-321-0356
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DEPARTAMENTOS E DIRETORES/SUPERVISORES DO DISTRITO

DEPARTAMENTO DIRETOR/SUPERVISOR TELEFONE

Noninstructional Staffing..........................................................................Victoria Kaufman ........................................................... 754-321-1815
Parents, Business & Community Partnerships .........................................Merrie Meyers-Kershaw ................................................ 754-321-1970
Parent Involvement...................................................................................Paul Gress .................................................................... 754-321-1976
Partners In Education ...............................................................................Nina Randall ................................................................. 754-321-1974
Payroll / Accounts Payable.......................................................................Sharmila Laljie .............................................................. 754-321-0698
Physical Plant Operations Division  .........................................................Sylvester Davis ............................................................. 754-321-4634
Physical Plant Operations ........................................................................Thomas Linder* ............................................................ 754-321-4690
Police Investigations & Operations ..........................................................Charles Rawls ............................................................... 754-321-0725
Pre-K-2 ....................................................................................................Vicki Saldala ................................................................. 754-321-1951
Print Graphics ..........................................................................................Pearl Cook .................................................................... 754-321-1055
Printing Services ......................................................................................James Haynes, Jr. - Supervisor ..................................... 754-321-4260
Professional Standards & Special Investigative Unit ................................David Golt ..................................................................... 754-321-0735
Professional Development........................................................................Bette Zippin ................................................................... 754-321-5006
Program Development & Alignment .........................................................Debra Friedman ............................................................ 754-321-4880
Project Management, Planning & Design.................................................Shelley Meloni .............................................................. 754-321-1614
Psychological Services ............................................................................Dr. Mark Lyons (Acting) ................................................ 754-321-2460
Public Relations ....................................................................................... Nadine Drew (Acting) ................................................... 754-321-2300
Pupil Transportation .................................................................................Lucille Greene ............................................................... 754-321-4440
Quality & Customer Service/ETS .............................................................Mary Baker .................................................................... 754-321-0426
Research Services ....................................................................................Dr. Russell Clement....................................................... 754-321-2500
Real Estate & Environmental Planning .....................................................Jonathan Peservich ....................................................... 754-321-2165
Risk Management.....................................................................................Jeff Moquin ................................................................... 754-321-3200
Safety .......................................................................................................Gerald Graziose ............................................................. 754-321-4200
School Applications/ETS..........................................................................Jeff Stanley ................................................................... 754-321-0401
School Boundaries ...................................................................................Jill Young ...................................................................... 754-321-2480
School Improvement ................................................................................Rise Yevelson ................................................................ 754-321-1894
School Records Custodian .......................................................................Barbara Buzone ............................................................. 754-321-3150
School Social Work & Attendance ............................................................Dr. Laurel Thompson..................................................... 754-321-2490
Special Programs (TITLE 1) .....................................................................Luwando Wright-Hines ................................................. 754-321-1420
Student Assessment & School Performance ............................................Paul Houchens .............................................................. 754-321-4257
Student Support Services & Exceptional Student Education ....................Kathrine Hinden ............................................................ 754-321-2560
Supply & Logisitics (Purchasing) ............................................................Robert N. Waremburg.................................................... 754-321-0515
Teaching Development .............................................................................Linda Whitehead ........................................................... 754-321-3523
Teaching & Leadership Center .................................................................Elisa Calabrese ............................................................. 954-236-1040
Technical Support Services/ETS...............................................................Chuck Stanley ............................................................... 754-321-0433
Transportation Services ............................................................................Carolyn Brownlee-Fuller ............................................... 754-321-4440
Treasurer ..................................................................................................Henry Robinson ............................................................ 754-321-0581
Volunteer Services ...................................................................................Connie Wotton .............................................................. 754-321-2040
Youth Mentoring Programs ......................................................................Wanda Robinson ........................................................... 754-321-1972

* indicates Executive Director
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ESCOLAS PRIMÁRIAS

Atlantic West ................................................ 301 NW 69th Terrace, Margate 33063  ..................................................................... 754-322-5300
Banyan ......................................................... 8800 NW 50th St., Sunrise 33351  ........................................................................... 754-322-5350
Bayview ........................................................ 1175 Middle River Dr., Ft. Lauderdale 33304  .......................................................... 754-322-5400
Beachside Montessori Village ...................... 2230 Lincoln Street, Hollywood 33020 .................................................................... 754-323-8050
Bennett ......................................................... 1755 NE 14th St., Ft. Lauderdale 33304  .................................................................. 754-322-5450
Bethune, Mary M. ........................................ 2400 Meade St. , Hollywood 33020  ........................................................................ 754-323-4900
Boulevard Heights ........................................ 7201 Johnson St., Hollywood 33024  ...................................................................... 754-323-4950
Broadview .................................................... 1800 SW 62nd Ave., Pompano Beach 33068  .......................................................... 754-322-5500
Broward Estates............................................ 441 NW 35th Ave., Ft. Lauderdale 33311  ................................................................ 754-322-5550
Castle Hill .................................................... 2640 NW 46th Ave., Lauderhill 33313 ..................................................................... 754-322-5600
Central Park ................................................. 777 N. Nob Hill Road, Plantation 33322  ................................................................. 754-322-5700
Challenger.................................................... 5703 NW 94th Ave., Tamarac 33321  ....................................................................... 754-322-5750
Chapel Trail .................................................. 19595 Taft St., Pembroke Pines 33029 .................................................................... 754-323-5000
Coconut Creek ............................................. 500 NW 45th Ave., Coconut Creek 33066  ............................................................... 754-322-5800
Coconut Palm .............................................. 13601 Monarch Lakes Blvd., Miramar 33027  ......................................................... 754-323-5050
Colbert ......................................................... 2701 Plunkett St., Hollywood 33020  ....................................................................... 754-323-5100
Collins ......................................................... 1050 NW 2nd St., Dania 33004  ............................................................................... 754-323-5150
Cooper City .................................................. 5080 SW 92nd Ave., Cooper City 33328  ................................................................. 754-323-5200
Coral Cove ................................................... 5100 SW 148th Avenue, Miramar 33027 ................................................................. 754-323-7950
Coral Park .................................................... 8401 Westview Drive, Coral Springs 33067  ............................................................ 754-322-5850
Coral Springs ............................................... 3601 NW 110th Ave., Coral Springs 33065 ............................................................. 754-322-5900
Country Hills ................................................ 10550 Westview Dr., Coral Springs 33076  .............................................................. 754-322-5950
Country Isles ................................................ 2300 Country Isles Rd., Weston 33326  ................................................................... 754-323-5250
Cresthaven ................................................... 801 NE 25th St., Pompano Beach 33064  ................................................................ 754-322-6000
Croissant Park.............................................. 1800 SW Fourth Ave., Ft. Lauderdale 33315  ........................................................... 754-323-5300
Cypress ........................................................ 851 SW Third Ave., Pompano Beach 33060  ............................................................ 754-322-6050
Dania............................................................ 300 SE Second Ave., Dania 33004  .......................................................................... 754-323-5350
Davie ............................................................ 7025 SW 39th St., Davie 33314  .............................................................................. 754-323-5400
Deerfield Beach ............................................ 650 NE First St., Deerfield Beach 33441  ................................................................. 754-322-6100
Deerfield Park............................................... 650 SW Third Ave., Deerfield Beach 33441  ............................................................. 754-322-6150
Dillard .......................................................... 2330 NW 12th Ct., Ft. Lauderdale 33311  ................................................................ 754-322-6200
Discovery ..................................................... 8800 NW 54th Court, Sunrise 33351  ...................................................................... 754-322-9100
Dolphin Bay ................................................. 16450 Miramar Parkway, Miramar 33027  ............................................................... 754-323-8000
Drew, Charles ............................................... 1000 NW 31st Ave., Pompano Beach 33060  ........................................................... 754-322-6250
Driftwood ..................................................... 2700 NW 69th Ave., Hollywood 33024 .................................................................... 754-323-5450
Eagle Point ................................................... 100 Indian Trace, Weston 33326  ............................................................................. 754-323-5500
Eagle Ridge .................................................. 11500 Westview Dr., Coral Springs 33076  .............................................................. 754-322-6300
Embassy Creek............................................. 10905 SE Lake Blvd., Cooper City 33026  ............................................................... 754-323-5550
Endeavour Primary Learning Center ............. 2701 NW 56th Avenue, Lauderhill 33313  ................................................................ 754-321-6600
Everglades.................................................... 2900 Bonaventure Blvd., Weston 33331 .................................................................. 754-323-5600
Fairway ........................................................ 7850 Fairway Blvd., Miramar 33023  ....................................................................... 754-323-5650
Flamingo ...................................................... 1130 SW 133rd Ave., Davie 33325 .......................................................................... 754-323-5700
Floranada ..................................................... 5251 NE 14th Way, Ft. Lauderdale 33334 ................................................................ 754-322-6350
Forest Hills................................................... 3100 NW 85th Ave., Coral Springs 33065 ............................................................... 754-322-6400
Foster, Stephen ............................................ 3471 SW 22nd St., Ft. Lauderdale 33312  ................................................................ 754-323-5750
Fox Trail ....................................................... 1250 Nob Hill Rd., Davie 33324  .............................................................................. 754-323-5800
Gator Run ..................................................... 1101 Arvida Parkway, Weston 33327  ...................................................................... 754-323-5850
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Griffin ........................................................... 5050 SW 116th Ave., Cooper City 33330  ................................................................ 754-323-5900
Hallandale .................................................... 900 SW 8th Street, Hallandale 33009  ...................................................................... 754-323-5950
Harbordale ................................................... 900 SE 15th St., Ft. Lauderdale 33316  .................................................................... 754-323-6050
Hawkes Bluff ................................................ 5900 SW 160th Ave., Davie 33331  .......................................................................... 754-323-6100
Heron Heights .............................................. 11010 Nob Hill Road, Parkland 33076  .................................................................... 754-322-9150
Hollywood Central........................................ 1700 Monroe St., Hollywood 33020  ....................................................................... 754-323-6150
Hollywood Hills............................................ 3501 Taft St., Hollywood 33021  .............................................................................. 754-323-6200
Hollywood Park ............................................ 901 N. 69th Way, Hollywood 33024  ........................................................................ 754-323-6250
Horizon ........................................................ 2101 Pine Island Rd., Sunrise 33322  ...................................................................... 754-322-6450
Hunt, James S. ............................................. 7800 NW 35th Ct., Coral Springs 33065  ................................................................. 754-322-6500
Indian Trace .................................................. 400 Indian Trace, Weston 33326  ............................................................................. 754-323-6300
King, Martin Luther ...................................... 591 NW 31st Ave., Ft. Lauderdale 33311  ................................................................ 754-322-6550
Lake Forest................................................... 3550 SW 48th Ave., Pembroke Park 33023  ............................................................. 754-323-6350
Lakeside ....................................................... 900 NW 136th Ave., Pembroke Pines 33028  ........................................................... 754-323-6400
Larkdale ....................................................... 3250 NW 12th Pl., Ft. Lauderdale 33311  ................................................................ 754-322-6600
Lauderdale Manors ...................................... 1400 NW 14th Ct., Ft. Lauderdale 33311  ................................................................ 754-322-6650
Lauderhill Paul Turner .................................. 1500 NW 49th Ave., Lauderhill 33313 ..................................................................... 754-322-6700
Liberty .......................................................... 2450 Banks Road, Margate 33063  .......................................................................... 754-322-6750
Lloyd Estates ................................................ 750 NW 41st St., Oakland Park 33309  .................................................................... 754-322-6800
Manatee Bay................................................. 19200 SW 36th St., Weston 33332  ......................................................................... 754-323-6450
Maplewood .................................................. 9850 Ramblewood Dr., Coral Springs 33071  .......................................................... 754-322-6850
Margate ........................................................ 6300 NW 18th St., Margate 33063  .......................................................................... 754-322-6900
Markham, C. Robert ..................................... 1501 NW 15th Ave., Pompano Beach 33069  ........................................................... 754-322-6950
Marshall, Thurgood...................................... 800 NW 13th St., Ft. Lauderdale 33311  .................................................................. 754-322-7000
McNab ......................................................... 1350 SE Ninth Ave., Pompano Beach 33060  ........................................................... 754-322-7050
Meadowbrook .............................................. 2300 SW 46th Ave., Ft. Lauderdale 33317  .............................................................. 754-323-6500
Miramar ....................................................... 6831 SW 26th St., Miramar 33023  .......................................................................... 754-323-6550
Mirror Lake .................................................. 1200 NW 72nd Ave., Plantation 33313 .................................................................... 754-322-7100
Morrow ........................................................ 408 SW 76th Terr., North Lauderdale 33068  ............................................................ 754-322-7150
Nob Hill........................................................ 2100 NW 104th Ave, Sunrise 33322  ....................................................................... 754-322-7200
Norcrest ....................................................... 3951 NE 16th Ave., Pompano Beach 33064  ............................................................ 754-322-7250
North Andrews Gardens ............................... 345 NE 56th St., Ft. Lauderdale 33334  .................................................................... 754-322-7300
North Fork .................................................... 101 NW 15th Ave., Ft. Lauderdale 33311  ................................................................ 754-322-7350
North Lauderdale.......................................... 7500 Kimberly Blvd., North Lauderdale 33068  ........................................................ 754-322-7400
North Side .................................................... 120 NE 11th St., Ft. Lauderdale 33304  .................................................................... 754-322-7450
Nova Blanche Forman .................................. 3521 SW Davie Rd., Davie 33314  ........................................................................... 754-323-6600
Nova Dwight D. Eisenhower ......................... 6501 SW 39th Ave., Davie 33314  ............................................................................ 754-323-6650
Oakland Park ................................................ 936 NE 33rd St., Oakland Park 33334  ..................................................................... 754-322-7500
Oakridge....................................................... 1507 N. 28th Ave., Hollywood 33020  ...................................................................... 754-323-6700
Orange Brook ............................................... 715 S. 46th Ave., Hollywood 33021  ........................................................................ 754-323-6750
Oriole ........................................................... 3081 NW 39th St, Lauderdale Lakes 33309  ............................................................ 754-322-7550
Palm Cove.................................................... 11601 Washington St., Pembroke Pines 33025  ...................................................... 754-323-6800
Palmview...................................................... 2601 NE First Ave., Pompano Beach 33064  ............................................................ 754-322-7600
Panther Run ................................................. 801 NW 172nd Ave., Pembroke Pines 33029  .......................................................... 754-323-6850
Park Lakes.................................................... 3925 State Road 7, Lauderdale Lakes 33319  ........................................................... 754-322-7650
Park Ridge.................................................... 5200 NE Ninth Ave., Pompano Beach 33064 ........................................................... 754-322-7700
Park Springs ................................................ 5800 NW 66 Terr., Coral Springs 33067  .................................................................. 754-322-7750
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Park Trails .................................................... 10700 Trails End, Parkland 33076 ........................................................................... 754-322-7800
Parkside ....................................................... 10257 NW 29th St., Coral Springs 33065  ............................................................... 754-322-7850
Pasadena Lakes............................................ 8801 Pasadena Blvd., Pembroke Pines 33024  ........................................................ 754-323-6900
Pembroke Lakes ........................................... 11251 Taft St., Pembroke Pines 33026 .................................................................... 754-323-6950
Pembroke Pines ........................................... 6700 SW Ninth St., Pembroke Pines 33023  ............................................................ 754-323-7000
Perry, Annabel C. ......................................... 6850 SW 34th St., Miramar 33023  .......................................................................... 754-323-7050
Peters ........................................................... 851 NW 68th Ave., Plantation 33317 ....................................................................... 754-322-7900
Pines Lakes .................................................. 10300 Johnson St., Pembroke Pines 33026  ........................................................... 754-323-7100
Pinewood ..................................................... 1600 SW 83rd Ave., North Lauderdale 33068  ......................................................... 754-322-7950
Plantation ..................................................... 651 NW 42nd Ave., Plantation 33317 ...................................................................... 754-322-8000
Plantation Park ............................................. 875 SW 54th Ave., Plantation 33317  ....................................................................... 754-323-7150
Pompano Beach ........................................... 700 NE 13th Ave., Pompano Beach 33060  .............................................................. 754-322-8050
Quiet Waters ................................................. 4150 Hillsboro Blvd., Deerfield Beach 33442  .......................................................... 754-322-8100
Ramblewood ................................................ 8950 Shadowwood Blvd., Coral Springs 33071  ...................................................... 754-322-8150
Riverglades .................................................. 7400 Park Side Dr., Parkland 33067 ........................................................................ 754-322-8200
Riverland ...................................................... 2600 SW 11th Ct., Ft. Lauderdale 33312  ................................................................ 754-323-7200
Riverside ...................................................... 11450 Riverside Dr., Coral Springs 33071  .............................................................. 754-322-8250
Rock Island .................................................. 2350 NW 19th Street, Ft. Lauderdale 33311  ............................................................ 754-322-8300
Royal Palm ................................................... 1951 NW 56th Ave., Lauderhill 33313 ..................................................................... 754-322-8350
Sanders Park ................................................ 800 NW 16th St., Pompano Beach 33060  ............................................................... 754-322-8400
Sandpiper..................................................... 3700 Hiatus Rd., Sunrise 33351  ............................................................................. 754-322-8450
Sawgrass...................................................... 12655 NW Eighth St., Sunrise 33325  ...................................................................... 754-322-8500
Sea Castle .................................................... 9600 Miramar Blvd., Miramar 33025  ...................................................................... 754-323-7250
Sheridan Hills .............................................. 5001 Thomas St., Hollywood 33021  ....................................................................... 754-323-7300
Sheridan Park............................................... 2310 N. 70th Terr, Hollywood 33024  ....................................................................... 754-323-7350
Silver Lakes.................................................. 2300 SW 173rd Ave., Miramar 33029  ..................................................................... 754-323-7400
Silver Palms ................................................. 1209 NW 155th Ave., Pembroke Pines 33028  ......................................................... 754-323-7450
Silver Ridge.................................................. 9100 SW 36th St., Davie 33328  .............................................................................. 754-323-7500
Silver Shores................................................ 1701 SW 160th Avenue, Miramar 33027 ................................................................. 754-323-7550
Stirling ......................................................... 5500 Stirling Rd., Hollywood 33021  ....................................................................... 754-323-7600
Sunland Park................................................ 919 NW 13th Terrace, Ft. Lauderdale 33311 ............................................................ 754-322-8550
Sunset Lakes ................................................ 18400 SW 25th St., Miramar 33027 ......................................................................... 754-323-7650
Sunshine ...................................................... 7737 W. LaSalle Blvd., Miramar 33023  ................................................................... 754-323-7700
Tamarac ........................................................ 7601 University Dr., Tamarac 33321  ........................................................................ 754-322-8600
Tedder .......................................................... 4157 NE First Terrace, Pompano Beach 33064 ........................................................ 754-322-8650
Tradewinds ................................................... 5400 Johnson Rd., Coconut Creek 33073  ............................................................... 754-322-8700
Tropical ........................................................ 1500 SW 66th Ave., Plantation 33317  ..................................................................... 754-323-7750
Village .......................................................... 2100 NW 70th Ave., Sunrise 33313  ........................................................................ 754-322-8750
Walker .......................................................... 1001 NW Fourth St., Ft. Lauderdale 33311  ............................................................. 754-322-8800
Watkins ........................................................ 3520 SW 52nd Ave., Pembroke Park 33023  ............................................................ 754-323-7800
Welleby ........................................................ 3230 Nob Hill Rd., Sunrise 33351  .......................................................................... 754-322-8850
West Hollywood ........................................... 6301 Hollywood Blvd., Hollywood 33024  ............................................................... 754-323-7850
Westchester .................................................. 12405 Royal Palm Blvd., Coral Springs 33065  ....................................................... 754-322-8900
Westwood Heights ....................................... 2861 SW Ninth St., Ft. Lauderdale 33312  ............................................................... 754-323-7900
Wilton Manors ............................................. 2401 NE Third Ave., Ft. Lauderdale 33305  .............................................................. 754-322-8950
Winston Park................................................ 4000 Winston Park Blvd., Coconut Creek 33073  .................................................... 754-322-9000
Young, Virginia Shuman .............................. 101 NE 11th Ave., Ft. Lauderdale 33301  ................................................................. 754-322-9050
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ESCOLAS INTERMEDIÁRIAS
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Apollo .......................................................... 6800 Arthur St., Hollywood 33024  .......................................................................... 754-323-2900
Ashe, Jr., Arthur Robert ................................ 1701 NW 23rd Avenue, Ft. Lauderdale 33311  ......................................................... 754-322-2800
Attucks ......................................................... 3500 N. 22nd Ave., Hollywood 33020  ..................................................................... 754-323-3000
Bair .............................................................. 9100 NW 21st Manor, Sunrise 33322  ..................................................................... 754-322-2900
Broward Virtual ............................................ 6600 SW Nova Dr. , Davie 33317  ............................................................................ 754-321-1100
Coral Springs ............................................... 10300 W. Wiles Rd., Coral Springs 33076  .............................................................. 754-322-3000
Crystal Lake ................................................. 3551 NE Third Ave., Pompano Beach 33064  ........................................................... 754-322-3100
Dandy, William ............................................. 2400 NW 26th St., Ft. Lauderdale 33311  ................................................................ 754-322-3200
Deerfield Beach ............................................ 701 SE Sixth Ave., Deerfield Beach 33441  .............................................................. 754-322-3300
Driftwood ..................................................... 2751 N. 70th Terrace, Hollywood 33024  ................................................................. 754-323-3100
Falcon Cove ................................................. 4251 Bonaventure Blvd., Weston 33332 .................................................................. 754-323-3200
Forest Glen................................................... 6501 Turtle Run Blvd., Coral Springs 33067  ........................................................... 754-322-3400
Glades .......................................................... 16700 SW 48th Court, Miramar 33027  ................................................................... 754-323-4600
Gulfstream.................................................... 120 SW 4th Avenue, Hallandale 33009  ................................................................... 754-323-4700
Indian Ridge ................................................. 1355 Nob Hill Rd., Davie 33324  .............................................................................. 754-323-3300
Lauderdale Lakes ......................................... 3911 NW 30th Ave., Lauderdale Lakes 33309  ......................................................... 754-322-3500
Lauderhill ..................................................... 1901 NW 49th Ave., Lauderhill 33313 ..................................................................... 754-322-3600
Lyons Creek ................................................. 4333 Sol Press Blvd., Coconut Creek 33073  .......................................................... 754-322-3700
Margate ........................................................ 500 NW 65th Ave., Margate 33063 .......................................................................... 754-322-3800
McNicol ....................................................... 1602 S. 27th Ave., Hollywood 33020  ...................................................................... 754-323-3400
Millennium................................................... 5803 NW 94th Ave., Tamarac 33321  ....................................................................... 754-322-3900
New Renaissance ......................................... 10701 Miramar Blvd., Miramar 33027  .................................................................... 754-323-3500
New River ..................................................... 3100 Riverland Rd., Ft. Lauderdale 33312  .............................................................. 754-323-3600
Nova............................................................. 3602 College Ave., Davie 33314  ............................................................................. 754-323-3700
Olsen............................................................ 330 SE 11th Terrace, Dania 33004  .......................................................................... 754-323-3800
Parkway........................................................ 3600 NW Fifth Court, Ft. Lauderdale 33311  ............................................................ 754-322-4000
Perry, Henry D. ............................................. 3400 Wildcat Way, Miramar 33023  ......................................................................... 754-323-3900
Pines ............................................................ 200 NW Douglas Rd., Pembroke Pines 33024  ........................................................ 754-323-4000
Pioneer......................................................... 5350 SW 90th Ave., Cooper City 33328  .................................................................. 754-323-4100
Plantation ..................................................... 6600 W. Sunrise Blvd., Plantation 33313  ................................................................ 754-322-4100
Pompano Beach ........................................... 310 NE Sixth St., Pompano Beach 33060  ............................................................... 754-322-4200
Ramblewood ................................................ 8505 W. Atlantic Blvd., Coral Springs 33071  .......................................................... 754-322-4300
Rickards, James S. ....................................... 6000 NE Ninth Ave., Oakland Park 33334  ............................................................... 754-322-4400
Sawgrass Springs ........................................ 12500 W. Sample Rd., Coral Springs 33065  ........................................................... 754-322-4500
Seminole ...................................................... 6200 SW 16th St., Plantation 33317  ....................................................................... 754-323-4200
Silver Lakes.................................................. 7600 Tam O Shanter Blvd., North Lauderdale 33068  ............................................... 754-322-4600
Silver Trail .................................................... 18300 Sheridan St., Pembroke Pines 33331  ........................................................... 754-323-4300
Sunrise......................................................... 1750 NE 14th St., Ft. Lauderdale 33304  .................................................................. 754-322-4700
Tequesta Trace .............................................. 1800 Indian Trace, Weston 33326  ........................................................................... 754-323-4400
Westglades ................................................... 11000 Holmberg Road, Parkland 33076  ................................................................. 754-322-4800
Westpine ...................................................... 9393 NW 50th St., Sunrise 33351  ........................................................................... 754-322-4900
Young, Walter C. .......................................... 901 NW 129th Ave., Pembroke Pines 33028  ........................................................... 754-323-4500
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Anderson, Boyd............................................ 3050 NW 41 St., Lauderdale Lakes 33309  .............................................................. 754-322-0200
Atlantic Technical ......................................... 4700 Coconut Creek Parkway, Coconut Creek 33063  ............................................. 754-321-5100
Blanche Ely .................................................. 1201 NW Sixth Ave., Pompano Beach 33060  .......................................................... 754-322-0950
Broward Virtual Education ............................ 6600 SW Nova Dr., Ft. Lauderdale 33317 ................................................................ 754-321-1100
Coconut Creek ............................................. 1400 NW 44th Ave., Coconut Creek 33066  ............................................................. 754-322-0350
College Academy @ BCC Central ................ 3501 SW Davie Road, Fort Lauderdale 33314  ......................................................... 754-321-6900
Cooper City .................................................. 9401 Stirling Rd., Cooper City 33328  ..................................................................... 754-323-0200
Coral Glades ................................................ 2700 Sportsplex Drive, Coral Springs 33065  .......................................................... 754-322-1250
Coral Springs ............................................... 7201 W. Sample Rd., Coral Springs 33065  ............................................................. 754-322-0500
Cypress Bay ................................................. 18600 Vista Park Blvd., Weston 33332  ................................................................... 754-323-0350
Deerfield Beach ............................................ 910 SW 15th St., Deerfield Beach 33441  ................................................................ 754-322-0650
Dillard .......................................................... 2501 NW 11th St., Ft. Lauderdale 33311  ................................................................ 754-322-0800
Everglades.................................................... 17100 SW 48th Court, Miramar 33027  ................................................................... 754-323-0500
Flanagan, Charles W. ................................... 12800 Taft St., Pembroke Pines 33028 .................................................................... 754-323-0650
Fort Lauderdale ............................................ 1600 NE Fourth Ave., Ft. Lauderdale 33305  ............................................................ 754-322-1100
Hallandale .................................................... 720 NW Ninth Ave., Hallandale 33009  .................................................................... 754-323-0900
Hollywood Hills............................................ 5400 Stirling Rd., Hollywood 33021  ....................................................................... 754-323-1050
McArthur ...................................................... 6501 Hollywood Blvd., Hollywood 33024  ............................................................... 754-323-1200
McFatter Technical ....................................... 6500 Nova Dr., Davie 33317 .................................................................................... 754-321-5700
Miramar ....................................................... 3601 SW 89th Ave., Miramar 33025  ....................................................................... 754-323-1350
Monarch....................................................... 5050 Wiles Road, Coconut Creek 33073  ................................................................. 754-322-1400
Northeast...................................................... 700 NE 56th St., Oakland Park 33334  ..................................................................... 754-322-1550
Nova............................................................. 3600 College Ave., Davie 33314  ............................................................................. 754-323-1650
Piper ............................................................ 8000 NW 44th St., Sunrise 33351  ........................................................................... 754-322-1700
Plantation ..................................................... 6901 NW 16th St., Plantation 33313  ....................................................................... 754-322-1850
Pompano Beach ........................................... 600 NE 13th Avenue, Pompano Beach 33060  ......................................................... 754-322-2000
South Broward ............................................. 1901 N. Federal Highway, Hollywood 33020  ........................................................... 754-323-1800
South Plantation........................................... 1300 Paladin Way, Plantation 33317  ....................................................................... 754-323-1950
Stoneman Douglas ....................................... 5901 Pine Island Rd., Parkland 33076  .................................................................... 754-322-2150
Stranahan ..................................................... 1800 SW Fifth Place, Ft. Lauderdale 33312  ............................................................ 754-323-2100
Taravella, J.P. ............................................... 10600 Riverside Dr., Coral Springs 33071  .............................................................. 754-322-2300
West Broward ............................................... 500 NW 209th Ave., Pembroke Pines 33029  ........................................................... 754-323-2600
Western ........................................................ 1200 SW 136th Ave., Davie 33325  .......................................................................... 754-323-2400

ESCOLAS SECUNDÁRIAS

ESCOLAS

ESCOLA ENDEREÇO TELEFONE
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Atlantic Technical ................................................................................4700 Coconut Creek Parkway, Coconut Creek 33063  .................. 754-321-5100
Bright Horizons ...................................................................................3901 NE First Terrace, Pompano Beach 33064  ............................ 754-321-6400
Charles Drew Family Resource ...........................................................2600 NW Ninth Court, Pompano Beach 33060  ............................ 754-321-6700
Cross Creek School ............................................................................1010 NW 31st Ave., Pompano Beach 33069  ................................ 754-321-6450
Cypress Run Education .......................................................................2800 NW 30th Ave., Pompano Beach 33069  ............................... 754-321-6500
Dave Thomas Adult, East Campus.......................................................180 SW Second Street, Pompano Beach 33063  ........................... 754-321-6750
Dave Thomas Education, West Campus ..............................................4690 Coconut Creek Parkway, Coconut Creek 33063  .................. 754-321-6800
Hallandale Adult ..................................................................................1000 SW Third Street, Hallandale 33009  ..................................... 754-321-7050
Lanier-James Education ......................................................................1050 NW Seventh Ct., Hallandale 33009  ..................................... 754-321-7350
McFatter, William T..............................................................................6500 Nova Dr., Davie 33317  ........................................................ 754-321-5700
Pine Ridge Education ..........................................................................1251 SW 42nd Ave., Ft. Lauderdale 33317  .................................. 754-321-7250
Seagull School ....................................................................................425 SW 28th St., Ft. Lauderdale 33315  ....................................... 754-321-7300
Sheridan Technical ..............................................................................5400 W. Sheridan St., Hollywood 33021  ..................................... 754-321-5400
Sunset School .....................................................................................3775 SW 16th St., Ft. Lauderdale 33312  ..................................... 754-321-7450
The Quest ............................................................................................6401 Charleston St., Hollywood 33024  ....................................... 754-321-7500
Whiddon-Rogers Education ................................................................700 SW 26th St., Ft. Lauderdale 33315  ....................................... 754-321-7550
Whispering Pines ................................................................................3609 SW 89th Ave., Miramar 33025  ............................................ 754-321-7650
Wingate Oaks ......................................................................................1211 NW 33rd Terrace, Ft. Lauderdale 33311  .............................. 754-321-6850

CENTROS

ESCOLA ENDEREÇO TELEFONE

ESCOLAS CHARTER

ESCOLAS

ESCOLA ENDEREÇO TELEFONE

Ben Gamla Charter (Academica) .........................................................2620 Hollywood Blvd., Hollywood FL 33020 ................................ 954-342-4064
Ben Gamla Charter South Broward ......................................................2620 Hollywood Blvd., Hollywood FL 33020 ................................ 954-342-4064
Broward Community Charter ...............................................................201 University Drive, Coral Springs FL 33071 .............................. 954-341-0082
Broward Community Charter Middle ...................................................201 University Drive, Coral Springs FL 33071 .............................. 954-341-0082
Broward Community Charter West ......................................................11401 NW 56 Drive, Coral Springs FL 33076 ............................... 954-227-5133
Central Charter School ........................................................................4525 N. State Road 7, Lauderdale Lakes FL 33319 ....................... 954-735-6295
Charter School Institute Train. Center ..................................................520 NW 5 Street, Hallandale FL 33009 ......................................... 954-454-5348
Charter School of Excellence...............................................................1217 SE Third Avenue, Fort Lauderdale FL 33316 ........................ 954-522-2997
Charter School of Excellence @ Tamarac 1 .........................................7595 NW 61 Street, Tamarac FL 33321 ......................................... 954-433-8838
Charter School of Excellence @ Tamarac 2 .........................................7595 NW 61 Street, Tamarac FL 33321 ......................................... 954-433-8838
Charter School of Excellence @ Wilton Manors ..................................2975 N. Andrews Avenue, Wilton Manors FL 33311 ..................... 954-433-8838
Charter School of Excellence @Davie .................................................2801 N. University Drive, Pembroke Pines FL 33024 ................... 954-522-2997
City of Coral Springs Charter School ..................................................3205 N. University Drive, Coral Springs  FL 33065 ...................... 954-340-4100
City of Pembroke Pines Elem. East......................................................10801 Pembroke Road, Pembroke Pines FL 33025 ...................... 954-443-4800
City of Pembroke Pines Elem. West ....................................................1680 SW 184 Avenue, Pembroke Pines FL 33025 ........................ 954-450-6990
City of Pembroke Pines Elem.- Central ...............................................12350 Sheridan Street, Pembroke Pines FL 33026 ....................... 954-322-3330
City of Pembroke Pines High ..............................................................17189 Sheridan Street, Pembroke Pines FL 33331 ....................... 954-538-3700
City of Pembroke Pines Mid. - Central ................................................12350 Sheridan Street, Pembroke Pines FL 33026 ....................... 954-322-3300
City of Pembroke Pines Mid. - West ...................................................18500 Pembroke Road, Pembroke Pines FL 33029 ...................... 954-443-4847
Dayspring Elementary .........................................................................3550 Davie Blvd, Ft. Lauderdale FL 33312 ................................... 954-797-1400
Discovery Middle Charter ...................................................................11421 NW 56 Drive, Coral Springs FL 33076 ............................... 954-227-5133

ESCOLAS
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Dolphin Park .......................................................................................3206 S. University Drive, Miramar FL 33025 ................................ 954-433-1573
Eagle Academy ....................................................................................3020 NW 33 Avenue, Lauderdale Lakes FL 33311 ........................ 954-343-9960
Eagles Nest Elementary .......................................................................1840 NE 41 Street, Pompano Beach FL 33062 ............................. 954-942-3188
Eagles Nest Middle .............................................................................1840 NE 41 Street, Pompano Beach FL 33062 ............................. 954-942-3188
Excelsior Charter of Broward ...............................................................10046 W. McNab Road, Tamarac FL 33321 .................................. 954-726-5227
Florida Intercultural Academy..............................................................1704 Buchanan Street, Hollywood FL 33019 ................................ 954-924-8006
Florida Intercultural Academy Middle..................................................1704 Buchanan Street, Hollywood FL 33019 ................................ 954-924-8006
Henry McNeal Turner Learning Academy ............................................404 NW 7th Terrace, Ft. Lauderdale FL 33311 .............................. 954-463-8404
Hollywood Academy of Arts & Science ...............................................1720 Harrison Street, Hollywood FL 33020 .................................. 954-925-6404
Hollywood Acadwmy of Arts & Science Middle ..................................1720 Harrison Street, Hollywood FL 33020 .................................. 954-925-6404
Imagine Charter School at Broward .....................................................9001 Westview Drive, Coral Springs FL 33067 ............................. 954-255-0020
Imagine Charter School at North  Lauderdale ......................................1395 South State Road 7, North Lauderdale FL 33068 ................. 954-973-8900
Imagine Charter School at North Lauderdale Middle ...........................1395 S. State Road 7, North Lauderdale FL 33068 ....................... 954-973-8900
Imagine Charter School at Weston ......................................................2500 Glades Circle, Weston FL 33327 .......................................... 954-659-3600
International School of Broward ..........................................................3100 N. 75 Avenue, Hollywood FL 33024 ..................................... 954-987-2026
Kidz Choice Charter ............................................................................9063 Taft Street, Pembroke Pines FL 33024 ................................. 954-641-9386
Lauderhill High ...................................................................................4131 NW 16th Street, Lauderhill FL 33313 ................................... 954-731-2585
Life Skills ............................................................................................2360 W. Oakland Park Blvd., Oakland Park FL 33311 ................... 954-735-6970
North Broward Acad. of Excellence Elem .............................................8200 SW 17 Street, North Lauderdale FL 33068 ........................... 954-718-2211
North Broward Acad. of Excellence Middle .........................................8200 SW 17 Street, North Lauderdale FL 33068 ........................... 954-718-2211
Paragon Adacemy of Technology ........................................................2210 Pierce Street, Hollywood FL 33020 ...................................... 954-925-0155
Paragon Elementary ............................................................................3311 N. Andrews Avenue, Pompano Beach FL 33064 .................. 954-943-0471
Parkway Academy ...............................................................................7451 Riviera Blvd., Miramar FL 33028 ......................................... 954-961-2911
Pompano Charter Middle ....................................................................3311 N. Andrews Avenue, Pompano Beach FL 33064 .................. 954-943-0471
Rise Academy School of Science and Technology @ Tamarac ............3698 NW 15th Street, Lauderhill FL 33311 ................................... 954-585-7473
Riverside Science Academy.................................................................8200 South Palm Drive, Pembroke Pines FL 33035 ..................... 954-608-7804
Smart School (Middle) ........................................................................3698 NW 15 Street, Lauderhill  FL 33311 ..................................... 954-321-6777
Somerset Academy .............................................................................20801 Johnson Street, Pembroke Pines FL 33029 ....................... 954-442-0233
Somerset Academy Davie ....................................................................3788 Davie Road, Davie FL 33314 ................................................ 954-584-5528
Somerset Academy High School .........................................................20805 Johnson Street, Pembroke Pines FL 33029 ....................... 954-442-0233
Somerset Academy Middle School......................................................20803 Johnson Street, Pembroke Pines FL 33029 ....................... 954-442-0233
Somerset Academy Miramar ...............................................................12425 SW 53 Street, Miramar FL 33027 ....................................... 305-829-2406
Somerset Academy Miramar Middle ...................................................12425 SW 53 Street, Miramar FL 33027 ....................................... 305-829-2406
Somerset Academy West Davie ...........................................................6044 SW 19th Street, Miramar FL 33027 ...................................... 305-829-2406
Somerset Conservatory .......................................................................20807 Johnson Street, Pembroke Pines FL 33029 ....................... 954-442-0233
Somerset Neighborhood School .........................................................12425 SW 53 Street, Miramar FL 33027 ....................................... 305-829-2406
Sunshine Elementary ..........................................................................2210 Pierce Street, Hollywood FL 33020 ...................................... 954-925-0155
Susie Daniels Charter Elementary .......................................................2201 SW 42 Avenue, West Park FL 33023 .................................... 954-894-2826
Touchdowns4Life ................................................................................10044 W. McNab Road #28, Tamarac FL 33321 ........................... 954-726-8785
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