
Parent University
Como Se Preparar para a Escola e o eLearning

12 a 17 de agosto
Dia 19 de agosto, quarta-feira, é o primeiro dia de aulas. Conforme nos preparamos para iniciar o novo 
ano letivo através do eLearning, sabemos que os senhores têm perguntas.

Para esclarecer as dúvidas, convidamo-lhes a participar das sessões de webinar ao vivo Parent 
University: Como Se Preparar para a Escola e o eLearning, juntamente com a Força-Tarefa de 
Envolvimento de Pais e Comunidade e o pessoal e administradores do Distrito. Os quatro eventos, que 
serão realizados de 12 a 17 de agosto, serão divididos por grupos de estudantes. Será fornecida uma 
orientação passo a passo para ajudar os pais a assessorar seus filhos durante o dia escolar e 
informações sobre o que se deve esperar quando as aulas começarem. O pessoal do Distrito estará à 
disposição após cada apresentação para esclarecer dúvidas.  

Parent University: Webinars sobre Como se Preparar para a Escola e o eLearning
Escolha a sessão do nível escolar aplicável ao(s) seu(s) filho(s) através dos links abaixo:

Ensino Fundamental 1 (anos iniciais) – Quarta-feira, 12 de agosto, 18h30 às 20h bit.ly/2XDQMOK

Ensino Fundamental 2 (anos finais) e Ensino Médio – Quinta-feira, 13 de agosto, 18h30 às 20h 
bit.ly/3fzcucE

Informações sobre Educação de Estudantes Excepcionais e Aprendizes de Língua Inglesa serão 
abordadas nas sessões mencionadas acima; no entanto, mais informações específicas para estes grupos 
de alunos serão fornecidas nas seguintes datas:

Educação de Estudantes Excepcionais – Sexta-feira, 14 de agosto, 18h30 às 20h bit.ly/3a2oDWi

Aprendizes de Língua Inglesa – Segunda-feira, 17 de agosto, 18h30 às 20h bit.ly/3kmTzFs 

Todos os quatro webinars terão opções de legendas em inglês, espanhol, português, crioulo haitiano, 
árabe, chinês e vietnamita.

Se não for possível participar do webinar ao vivo da Parent University, os links para as sessões gravadas 
estarão disponíveis no site de nosso Distrito, browardschools.com, e no site de sua escola. Se tiver 
alguma dúvida, favor entrar em contato com a escola de seu filho
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