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QUALIFICAÇÕES DO PROFESSOR 
Todos os professores devem fornecer ao Departamento de Serviços de Emprego um certificado de 
ensino válido na Flórida ou Distrito, ou comprovante de qualificação e devem ter submetido um 
dentro de quarenta (40) dias úteis após o emprego inicial, exceto conforme estipulado pelos 
Estatutos da Flórida. Atualmente, as escolas notificam os pais cujos filhos podem estar na sala de 
aula com um professor que está ensinando fora do campo de sua certificação. Para continuar 
ensinando em áreas fora de campo, os professores devem fazer cursos anuais ou as avaliações 
apropriadas. Você pode aprender mais sobre isso entrando em contato com o diretor da sua escola. 
  
APRENDIZADO DIGITAL 
Skyward Family Access: É aqui que pais e alunos podem ver informações importantes sobre o 
progresso educacional de um aluno. Pais e alunos podem acessar o Skyward usando o LaunchPad. 
Os pais devem primeiro efetuar o registro em uma conta antes de poderem usar o LaunchPad em 
http://parents.classlink.com/ocps. O LaunchPad é essencialmente um portal que fornecerá acesso 
automatizado a diferentes sistemas OCPS que pais e responsáveis utilizarão, como o Canvas. O 
processo de registro do LaunchPad usa o número do seu celular ou endereço de e-mail que você 
tem arquivado na escola, em nosso sistema de informações do aluno. Uma vez cadastrado, visite 
http://launchpad.ocps.net para efetuar o login e acessar sua conta. O ícone Skyward (pais) no 
LaunchPad fornecerá acesso às seguintes informações: 
 

ProgressBook Canvas 

·  Informação demográfica 
·  Presença 
·  Atribuições 
·  Disciplina 
·  Graus oficiais 
 

·  Média Acumulada 
·  Cronograma de aula 
·  Pontuações de Teste 
·  Atribuições Online 
·  Planejador Online 

 
LaunchPad para Estudantes: Os alunos podem visitar o LaunchPad do nosso distrito em 
http://launchpad.ocps.net para acessar softwares instrutivos, e-books didáticos e muito mais. O 
LaunchPad pode ser acessado em qualquer dispositivo com conexão à internet, incluindo laptops, 
desktops, tablets e smartphones. Através do LaunchPad, os alunos recebem contas para os 
seguintes tipos de recursos: 
  
 

Livros didáticos 
online 

Produtividade Recursos Instrucionais Ferramentas de 
Pesquisa de 
Biblioteca 

● McGraw Hill 
● Pearson 
● HMH 
● Spring Board 
● Studies 

Weekly 
● Cengage 
● EMC 
● Pasco 
 
 

● Google Drive 
● Skyward 
● Canvas+ 

● BrainPop 
● Discovery Education 
● Edgenuity 
● Math Nation 
● iReady 
● Khan Academy 
● Gizmos 
● Think Thru Math 
● PBS Learning 
● CK-12 
● Typing Club 

●Encyclopedia 
Britannica 
● Orange County 
Virtual Library Card 
● Florida Electronic 
Library 
● Destiny Discover 

 



 

 

Ícone do My Backpack no LaunchPad: Com apenas um clique, seu filho pode acessar todos os seus 
livros de acordo com sua programação. Não mais tentando descobrir qual ícone vai com cada curso. 
 
LaunchEd: O programa de aprendizado digital LaunchED fornece dispositivos de aprendizado 
digital, como laptops ou tablets, a todos os funcionários e alunos em locais designados. Os 
dispositivos são usados em um ambiente de aprendizado misto, onde os alunos frequentam as 
tradicionais escolas de tijolo e argamassa, mas utilizam conteúdo digital, como livros didáticos on-
line e ferramentas digitais, como o GSuite for Education, para personalizar seu ambiente de 
aprendizado. Atualmente, o programa LaunchED atende mais de 130.000 alunos. O distrito 
pretende ser 1-para-1 em 2021, fornecendo um dispositivo para cada aluno e membro da equipe. 
Visite https://digital.ocps.net para aprender mais. 
 
Plataformas digitais importantes estão disponíveis para as famílias da OCPS. Eles são os principais 
portais para nossas salas de aula digitais. 
  
G Suite for Education: É aqui que os alunos criam, colaboram e armazenam arquivos. Aqui também 
é onde os alunos enviam e recebem e-mails de professores e alunos. Os alunos podem acessar sua 
conta do Google em qualquer dispositivo. 
  
LanSchool: Este software de gerenciamento de sala de aula permite que os professores monitorem, 
colaborem e se comuniquem com os alunos enquanto eles trabalham em seus dispositivos. Este 
recurso está disponível apenas enquanto os alunos estiverem no campus. 
  
Canvas: Este é o sistema de gerenciamento de aprendizado do distrito e o polo da sala de aula 
digital. Os alunos visitarão o Canvas para verificar em seu calendário para as próximas datas de 
vencimento, acessar materiais do curso e enviar trabalhos. Os pais podem acessar o Canvas usando 
o LaunchPad ou usar o aplicativo Canvas Parent para iOS, Android ou dispositivo móvel do Windows 
para acompanhar o calendário e as atribuições do aluno. 
  
 
  
CURSOS DE HONRA 
Os cursos designados para honras nos níveis médio e fundamental são projetados para 
proporcionar aos alunos experiências de aprendizado rigorosas na preparação para experiências de 
faculdade de AP, IB e matrícula dupla. 
  

Posicionamento Avançado (AP) 
Os cursos de Posicionamento Avançado (Advanced Placement - AP) permitem que os alunos 
façam cursos em nível universitário em um ambiente de ensino médio. Os cursos de AP 
incentivam uma abordagem prática ao aprendizado e oferecem oportunidades 
incompraráveis de aprendizado em preparação para a faculdade. Ao participar de um 
trabalho de nível universitário no ensino médio, os alunos podem se esforçar e assumir riscos 
em um ambiente familiar, aproveitar as turmas menores e ter acesso a tutoria e suporte no 
local, além de ganhar confiança acadêmica e uma experiência recompensadora. Os alunos 
têm a oportunidade de ganhar crédito universitário com uma pontuação de aprovação nos 
exames do curso AP. Cada escola oferece uma variedade de classes AP que se alinham aos 
interesses e planos dos alunos para o futuro. 
  
 
Bacharelado Internacional (IB) 
O Programa de Diploma de Bacharelado Internacional (IB) é um curso pré-universitário 
rigoroso de estudo, levando a testes padronizados internacionais. O currículo abrangente de 
dois anos do programa permite que seus graduados cumpram os requisitos dos sistemas 
educacionais de muitas nações diferentes. Alunos matriculados nos programas de diplomas 
IB do distrito nas escolas de Cypress Creek, Evans, Jones, Universidade e Winter Park são 



 

 

elegíveis para créditos universitários com base nas pontuações obtidas nos exames do IB. As 
escolas secundárias de Cypress Creek, Evans, Jones e University têm programas IB Magnet 
de distrito. 
  
AICE 
O programa do Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) é um 
curso de estudos pré-universitário rigoroso, que leva a testes internacionalmente 
padronizados. O currículo abrangente da AICE permite que seus graduados cumpram os 
requisitos de um programa internacional de estudo. Alunos matriculados no programa AICE 
Magnet de distrito nas escolas Colonial, East River, Ocoee, Wekiva e Windermere são 
elegíveis para créditos universitários com base nas pontuações obtidas nos exames do AICE. 

  
CARREIRA E EDUCAÇÃO TÉCNICA 
A Educação Técnica e de Carreira da OCPS (CTE) busca um objetivo comum em todos os programas 
secundários e pós-secundários: mudar a vida através da educação. Essa meta é alcançável por meio 
de programas de treinamento de alta qualificação baseados na indústria, projetados para preparar 
todos os alunos para o futuro que sempre imaginaram. É fundamental fornecer aos alunos as 
instruções acadêmicas e técnicas necessárias para o sucesso no local de trabalho de hoje. 
  

Programas de educação técnica e de carreira no ensino médio 
Cada escola secundária da OCPS tem cursos de carreira e formação técnica que ajudam os 
alunos a aprender habilidades relacionadas à carreira, obter certificações do setor e ganhar 
créditos universitários articulados - tudo em sua escola de ensino médio, bem como nos 
campi da Orange Technical College. Cursos de Carreira e Educação Técnica preparam os 
alunos para uma carreira em sua área de interesse através de currículo baseado na indústria, 
professores altamente qualificados e modernos equipamentos atualmente usados no 
campo. Há muitos campos de carreira a serem explorados nas escolas secundárias da OCPS, 
incluindo jogos e simulação, design multimídia, construção, fabricação, saúde, automotivo e 
muito mais. Visite o Especialista de Carreira no seu campus do ensino médio para mais 
informações. 
  
Matrícula Dupla do Orange Technical College 
A matrícula dupla (oferecida pelo Orange Technical College do distrito) permite que os 
alunos mergulhem em seu campo de escolha, matriculando-se em aulas da faculdade 
técnica enquanto permanecem matriculados em sua escola de ensino médio. Com 
programas de ponta em uma variedade de campos de carreira em crescimento, cada aluno 
está a um passo de encontrar sua paixão na vida e ganhar valiosa experiência relacionada ao 
trabalho - tudo antes de se formar no ensino médio. Programas de matrícula dupla podem 
ser oferecidos no campus da escola ou podem exigir que os alunos passem metade do dia 
letivo no campus da Orange Technical College. Não há custo de matrícula para o aluno 
participar de cursos de matrícula dupla. 
  
Academias NAF 
As academias NAF utilizam um modelo de academia de carreira do ensino médio que 
prepara os alunos para o ensino pós-secundário, ao mesmo tempo em que lhes fornece as 
habilidades e a experiência necessárias para obter empregos básicos. Os alunos da academia 
participam de oportunidades de aprendizado baseadas no trabalho que levam a experiências 
de estágio no ensino médio. As Academias NAF são organizadas em torno de um dos cinco 
temas de carreira: Finanças, Hotelaria e Turismo, Tecnologia da Informação, Ciências da 
Saúde e Engenharia. Uma parte importante desta iniciativa é o envolvimento de parceiros da 
indústria; localmente, alguns de nossos parceiros incluem a Raymond James & Associates, a 
Charles Schwab, a Robert Half, a Addition Financial, a KPMG, a SunTrust Bank, a AAA Travel, a 
Visit Orlando, Orlando World Center Marriott, a Universal Orlando, a Lockheed Martin, a 
NASA, a Orlando Health e a AT&T. 
  



 

 

Jovens Aprendizes 
Os programas de jovens aprendizes na Academia de Tecnologia da Construção são 
programas de dois anos que são ótimas maneiras de explorar carreiras em construção. Estes 
treinamentos profundos e práticos oferecem uma visão geral de uma variedade de 
atividades (alvenaria, carpintaria, HVAC, eletricidade, encanamento) e instruções relacionadas 
para enfatizar as qualificações e habilidades necessárias para cada negócio. Aconselhamento 
de entrada de carreira e ênfase na importância de ter sucesso na escola e na força de 
trabalho são benefícios incluídos. Os jovens aprendizes também têm a oportunidade de 
entrevistar um dos 50 contratados do setor para uma experiência de treinamento no 
trabalho de verão. 
  
Orange Technical College 
A OCPS é o lar de cinco campi universitários técnicos (Avalon, Mid Florida, Orlando, Westside 
e Winter Park), conhecidos coletivamente como Orange Technical College (OTC); que oferece 
programas de treinamento de certificado de carreira, ensino acessível, instrutores altamente 
qualificados e currículo do mundo real. OTC serve como porta de entrada para carreiras em 
ciências da saúde, tecnologia da informação, transporte, tecnologias de áudio/vídeo, 
fabricação, hospitalidade e turismo e muito mais. OTC também é o principal provedor de 
educação geral para adultos e treinamento de inglês como segundo idioma na Flórida 
Central. As salas de aula interativas e os ambientes de trabalho simulados proporcionam aos 
alunos experiências práticas que criam a confiança necessária para ter sucesso no local de 
trabalho. 
  
OCPS Tech Express para o Valencia College 
Depois de concluir seu programa qualificado no Orange Technical College, você pode aplicar 
seus créditos para concluir um curso de Associado em Ciências no Valencia College. 
Graduados que possuem um certificado de carreira e um grau de Associado em Ciências 
podem aumentar as opções de carreira e potencial de ganhos. Os consultores do Valencia 
College Tech Express podem ser encontrados em cada campus do Orange Technical College, 
ajudando a orientar os alunos em sua jornada educacional.  

 
 
PROGRESSÃO E GRADUAÇÃO DO ESTUDANTE 
A progressão de cada aluno para a próxima série é determinada pela proficiência em leitura, escrita, 
ciências e matemática, incluindo níveis específicos de desempenho em avaliações estaduais em 
níveis de série selecionados. As decisões de retenção são baseadas em mais de uma pontuação de 
teste. Os alunos que não atendem a esses níveis de desempenho precisam receber correção ou ser 
retidos em um programa intensivo diferente do programa do ano anterior. Para alunos retidos em 
todas as séries, a promoção subsequente durante o ano é permitida se os requisitos de 
desempenho forem atendidos. O diretor tem a responsabilidade por todas as decisões finais sobre 
colocação inicial, reprovação, e promoção com correção. As decisões serão baseadas nas 
necessidades instrucionais da criança. 
  
Os alunos que entrarem na terceira série em 2019-2020 serão obrigados a atingir um nível 2 ou 
superior na avaliação estadual padronizada da ELA (English Language Arts) para a 3o série, a fim de 
atender aos requisitos da promoção. A pontuação será determinada na primavera, garantindo que 
os alunos sejam adequadamente identificados para retenção ou promoção. Os alunos que não 
atenderem a esses critérios ainda podem atender aos requisitos de promoção por meio de uma das 
seis isenções de boa causa. 
  
Para os anos 4 e 5, se um aluno não atingir um Nível 2 ou superior na ELA Florida Standards 
Assessment, o aluno poderá ser retido. No entanto, os alunos que obtiverem um nível 1 poderão ser 
promovidos se satisfizerem com êxito os critérios específicos que fornecem evidências de 
proficiência em leitura. Este critério é fornecido às escolas a cada ano na primavera. 
  



 

 

Para ser promovido do 6º ao 8º ano, os alunos do ensino médio terão que passar com êxito o 
equivalente a quatro cursos integrais por ano, três dos quais devem ser das áreas de Artes da Língua 
Inglesa, Matemática, Ciências e Estudos Sociais. De acordo com a lei estadual, um aluno do oitavo 
ano tem que passar em três cursos de inglês, matemática, ciências e estudos sociais (um semestre 
deles deve incluir educação cívica) para ser promovido para o ensino médio. Além disso, um curso 
aprovado pelo estado, autônomo ou integrado para atender ao requisito de planejamento de 
carreira e educação deve ser concluído. 
  
Os alunos que entrarem na 1º série e/ou cursarem a Álgebra 1 em 2019-2020 terão que obter 
obrigatoriamente uma certa pontuação no teste de ELA da 1º série e na avaliação da Álgebra 1, a fim 
de atender aos requisitos de graduação. Esses alunos terão a oportunidade de retomar essa 
avaliação, se necessário. Os alunos também devem obter uma nota média de 2.0 em uma escala 4.0 
e obter os requisitos de crédito apropriados para um diploma padrão de ensino médio. Um curso 
on-line precisa ser concluído antes da formatura. Visite www.ocps.net para acessar o Plano de 
Progressão do Aluno. 
  
BOLETINS E RELATÓRIOS DE PROGRESSO 
Os boletins são enviados para casa a cada nove semanas para fornecer informações sobre o 
progresso do seu filho na escola, incluindo notas, comportamento e frequência. As notas refletem a 
avaliação de um professor sobre o desempenho da sala de aula de seu filho com base em testes, 
projetos, listas de verificação, tarefas em sala de aula, lição de casa e observações em sala de aula. 
Um professor pode indicar no boletim que uma conferência é necessária. Algumas escolas usam 
uma conferência de pais para distribuir o boletim escolar. Entre em contato com o professor do seu 
filho se tiver alguma dúvida sobre o progresso do seu filho na escola. No meio do período de 
avaliação, cada aluno levará para casa um relatório de progresso para que o aluno e seus pais ou 
responsáveis tenham uma ideia de como o aluno está progredindo. 
  
CRÉDITOS DE GRADUAÇÃO 
Devido a mudanças na lei estadual, os requisitos de conclusão do ensino médio para o ano letivo de 
2019-2020 estão disponíveis no site do Departamento de Educação, www.fldoe.org, em Requisitos 
de Graduação. 
 
ESTUDANTES DOTADOS 
As Escolas Públicas do Condado de Orange estão comprometidas com um programa educacional 
que reconhece o valor, as necessidades e os talentos exclusivos de alunos individuais - incluindo 
alunos identificados como talentosos. Os estudantes dotados precisam de um programa 
educacional qualitativamente diferente que leve em conta suas habilidades intelectuais e forneça a 
eles uma gama maior de desafios do que aqueles oferecidos pelo currículo padrão. 
  
Na Flórida, os estudantes são elegíveis para gifted services (educação para estudantes dotados) se 
cumprirem os critérios descritos na Regra 6A-6.03019 da Florida Board of Education, FAC. Um aluno 
dotado é aquele que tem um desenvolvimento intelectual superior e é capaz de alto desempenho. 
Os critérios de elegibilidade incluem uma necessidade demonstrada pelo programa, uma maioria 
de características comportamentais superdotadas, conforme indicado em uma escala padrão ou 
lista de verificação, e desenvolvimento intelectual superior, conforme medido em um teste de 
inteligência administrado individualmente. Para obter mais informações, visite a guia “Dotado” na 
página da web da Educação Excepcional para Estudantes, acessível através do link “Departamentos” 
no site da OCPS, ocps.net. Você também pode ligar para 407.317.3229. 
 
EDUCAÇÃO EXCEPCIONAL PARA ESTUDANTES (ESE) 
O objetivo do Departamento de Educação Excepcional para Estudantes (ESE) é garantir a educação 
adequada de todos os alunos com deficiências, estabelecendo altas expectativas, removendo 
barreiras para estudantes e professores, modelando práticas eficazes e compartilhando informações 
e conhecimentos. Programas e serviços estão disponíveis para estudantes de 3 a 22 anos com 
transtorno do espectro autista, surdez e cegueira, transtornos emocionais do comportamento, 



 

 

deficiências auditivas; deficiências cognitivas, deficiências ortopédicas, outras deficiências de saúde, 
dificuldades de aprendizagem específicas, deficiências de fala ou linguagem, lesões cerebrais 
traumáticas, atrasos no desenvolvimento e deficiências visuais. Os serviços estão disponíveis para 
bebês e crianças com deficiências visuais e auditivas. Mais informações podem ser encontradas na 
página da web da Educação Excepcional para Estudantes, acessível através do link “Departamentos” 
no site da OCPS, ocps.net. 
  
O foco principal da ESE é ajudar os alunos a acessar o currículo da educação geral. As principais 
necessidades educacionais de um aluno, identificadas em um Plano Educacional Individual (IEP), 
são atendidas por meio do uso de acomodações, serviços, materiais instrucionais especializados e 
abordagens comportamentais baseadas em pesquisa e que exemplificam as melhores práticas. Os 
alunos qualificados são servidos no ambiente menos restritivo, conforme apropriado às 
necessidades identificadas do aluno. Os serviços de triagem, avaliação e encaminhamento estão 
disponíveis para crianças em idade pré-escolar com idades entre 3 e 5 anos nos Serviços de 
Intervenção Diagnóstica Pré-Escolar (PDIS). Os pais que quiserem mais informações podem entrar 
em contato com o centro ligando para 407.317.3503. As crianças em idade escolar que necessitam 
de serviços de avaliação são encaminhadas por meio de seus especialistas na equipe escolar. 
  
Outros recursos do departamento de Educação Excepcional para Estudantes incluem: Equipe de 
Apoio aos Pais (407.317.3200, ramal 2002614); O Sistema de Recursos de Diagnóstico e 
Aprendizagem da Flórida (FDLRS - pronuncia-se “Fiddlers”) e a Florida Inclusion Network, que serve 
como um recurso para pais e professores de alunos com deficiências (407.317.3660); e o 
Departamento de Educação da Flórida, que oferece um programa de escolha dos pais para alunos 
do ESE através do Programa de Bolsas de Estudo para Alunos com Deficiências do John M. McKay. 
  
Para obter informações específicas sobre o programa McKay, visite o site da OCPS McKay em 
ocps.net (na aba Departamentos), visite o site da FLDOE em www.floridaschoolchoice.org ou ligue 
para o escritório do distrito em 407.317.3275. 
  
Para obter mais informações sobre os programas e serviços da ESE, entre em contato com o 
orientador de orientação de seu filho ou com o especialista de equipe da escola. Você também pode 
entrar em contato com o escritório de Educação Excepcional para Estudantes no número 
407.317.3229. 
 
ESCOLHA DE EDUCAÇÃO: OPÇÕES DOS PAIS 
A ênfase por trás da escolha educacional é simplesmente fornecer aos pais o direito de escolher qual 
educação eles acham que é melhor para seus filhos. O objetivo dos programas de escolha da escola 
é dar aos pais mais controle sobre a educação de seus filhos e permitir que os pais busquem os 
ambientes de aprendizado mais apropriados para seus filhos. Algumas opções de escolha do 
Condado de Orange são as seguintes: Escola Virtual do Condado de Orange, Educação Domiciliar, 
Escolas Cooperativas, Programas Magnet e Escolas Magnet. Outras opções de transferência escolar, 
conforme descrito na política do Conselho Escolar, estão disponíveis no escritório de Matrícula 
Estudantil, no 407-317-3233. 

PROGRAMA DE BOLSAS DE OPORTUNIDADES 
Este programa oferece aos alunos que frequentam, ou foram designados para frequentar, escolas 
públicas que falharam em serem colocadas em um nível de alto desempenho ou em uma escola 
privada participante. As escolas qualificadas para a opção de transferência de bolsa de 
oportunidades foram designadas como ganhando uma nota de "F" ou três "Ds" consecutivos com 
base no sistema de responsabilidade do estado. Para obter informações adicionais sobre a 
transferência de bolsa de estudos de oportunidades, os pais podem ligar para o Serviços de Escolha 
Estudantil pelo número 407-317-3484. 
 
PROGRAMAS MAGNET E ESCOLAS MAGNET 



 

 

As Magnets foram estabelecidas em muitas escolas da OCPS para fornecer opções de qualidade 
para os alunos. Esses programas fornecem ambientes ricos e educacionais para os alunos se 
envolverem em áreas específicas e intensas de estudo. As Escolas Magnets permitem que os alunos 
explorem áreas de interesse e desenvolvam conjuntos de habilidades acadêmicas. A maioria das 
Escolas Magnets aceita alunos de todo o distrito, enquanto outras aceitam apenas alunos de escolas 
específicas. A janela do aplicativo para programas Magnet e escolas Magnet é de 1º de novembro a 
15 de fevereiro de cada ano. Para obter uma lista completa de Escolas Magnet, informações de 
elegibilidade e procedimentos de inscrição, visite o site dos Serviços de Escolha Estudantil em 
www.schoolchoice.ocps.net ou ligue para 407.317.3484. 
 
ESCOLA VIRTUAL DO CONDADO DE ORANGE 
A Escola Virtual do Condado de Orange (OCVS) oferece matrícula em período integral e meio 
período a alunos do ensino fundamental e médio por meio de um sistema educacional on-line. 
Alunos com formação em casa nos graus 6-12 podem se inscrever também. A OCVS oferece acesso 
equitativo à educação individualizada e de alta qualidade através da Internet. O aprendizado virtual 
fornece flexibilidade de tempo e localização e promove o desenvolvimento de habilidades, atitudes 
e autodisciplina necessárias para ter sucesso no século XXI. 
 
Os professores e conselheiros de orientação da OCVS vivem localmente e são sensíveis às diversas 
necessidades dos estudantes do Condado de Orange. Os professores da OCVS demonstraram 
consistentemente a conclusão bem-sucedida do curso. Como escola pública, a OCVS não cobra 
mensalidades. 
 
Para melhorar a experiência escolar virtual para os alunos, a OCVS oferece atividades 
extracurriculares tradicionais para proporcionar aos alunos oportunidades de colaborar com seus 
professores e colegas. A OCVS oferece as seguintes atividades extracurriculares presenciais: 
 

● Clube do Livro 
● Seminários de planejamento universitário 
● Atividades de serviço comunitário 
● Clube do "Faça Algo" 
● Clube básico de xadrez 
● Viagens ao campo 
● Clube Fitness 
● Cerimônia de formatura formal para idosos 
● Clube Internacional 
● Dias para enriquecimento mensal 
● Sociedade Nacional de Honra (NHS) 
● Sociedade Nacional de Honra Júnior (NJHS) 
● Casa aberta 
● PTSA/SAC 
● Clube da Ciência 

 
● Clube de Arte 
● Clube de Matemática 

 
A Escola Virtual do Condado de Orange é uma parceira de franquias da Escola Virtual da Flórida 
para os currículos das escolas de ensino fundamental, secundário e médio. Além disso, a OCVS faz 
parceria com a K12 Florida LLC, a Fuel Education, a Pearson, a Accelerate Ed, a eDynamic Learning e 
a Edgenuity para seus programas de ensino fundamental e secundário. 
 
OCVS é credenciada pela Associação Sul de Faculdades e Escolas (SACS) e Comissão de Acreditação 
Internacional e Transregional (CITA). Para obter informações sobre inscrição, visite o site da OCVS 
em ocvs.ocps.net ou ligue para 407.317.3327. 
 



 

 

EDUCAÇÃO DOMICILIAR 
O objetivo do Programa de Educação Domiciliar é permitir que os pais cumpram a lei de frequência 
escolar obrigatória enquanto ensinam seus filhos em casa. Para iniciar um programa de Educação 
Domiciliar, os pais devem fornecer um aviso por escrito ao superintendente de intenção do distrito 
de estabelecer e manter um programa de Educação Domiciliar para alunos de 6 a 18 anos, e até 21 
com um IEP. O pai assume a responsabilidade de fornecer currículo, materiais educacionais e 
avaliações necessárias para cursos por correspondência, ou outros meios para fornecer a instrução 
sequencialmente progressiva. Requisitos do Programa de Educação Domiciliar e todos os 
formulários para estudantes de Educação Domiciliar atualmente matriculados, podem ser 
encontrados em www.homeeducation.ocps.net. 
  
ESCOLAS COOPERATIVAS 
As Escolas Cooperativas são escolas públicas independentes que são patrocinadas pelo OCPS e são 
governadas por um conselho administrativo independente. As Escolas Cooperativas não são 
obrigadas a aderir às políticas do distrito, mas devem aderir à maioria das regras e regulamentos 
estaduais e federais, como a responsabilidade e a participação nas avaliações estaduais. Eles 
recebem dólares de impostos estaduais para funcionar. Durante o ano letivo de 2018-2019, 41 
Escolas Cooperativas estavam em operação e atendiam aproximadamente 15.000 estudantes 
no Condado de Orange. 
 
Para obter informações adicionais sobre escolas charter, entre em contato com o escritório dos 
Serviços de Escolha Estudantil em 407.317.3484, ramais 2022598 ou 2022677 ou visite 
www.schoolchoice.ocps.net. 
 
PROGRAMAS ESPECIAIS 
O distrito conta com várias subvenções e iniciativas estaduais, federais e privadas para promover e 
fornecer serviços e recursos para a alfabetização familiar. Todos os componentes do programa 
empregam métodos essenciais para a alfabetização. Alguns deles incluem o Read2Succeed e a 
iniciativa anual de leitura de verão. 
  
PROGRAMA READ2SUCCEED 
Em parceria com a Fundação para Escolas Públicas de Condado de Orange, o departamento de 
Currículo, Instrução e Aprendizagem Digital das Escolas Públicas do Condado de Orange oferece o 
Read2Succeed, um programa de tutoria para apoiar estudantes que precisam de um pouco de 
ajuda extra para desenvolver suas habilidades de alfabetização no primeiro e segundo ano. 
 
A Fundação para as Escolas Públicas do Condado de Orange procura doações de parceiros 
comunitários locais e nacionais para fornecer financiamento para o treinamento de tutores 
voluntários, estipêndios para assistentes certificados de leitura, gerenciamento de programas, livros 
e outros materiais necessários para conduzir o programa gratuitamente para nossos alunos. 
 
Os tutores voluntários são recrutados, treinados e depois acompanhados por alunos nas escolas 
primárias participantes da OCPS. Os tutores utilizam um currículo passo a passo altamente eficaz 
que incorpora pré e pós-testes para monitorar o progresso do aluno semanalmente durante todo o 
ano letivo. 
 
O Read2Succeed oferece um programa de aprimoramento de vocabulário de primeiro grau que 
utiliza uma abordagem interativa de leitura em voz alta para ensinar o vocabulário de alta utilidade 
a alunos que são identificados pelos professores como necessitados de assistência com habilidades 
de vocabulário. A sessão de tutoria culmina em uma atividade de diário que exige que o aluno 
aplique o novo termo de vocabulário em um contexto diferente. Os alunos constroem uma 
biblioteca em casa com os livros do programa durante o ano letivo. Este programa promove o amor 
pela leitura e aprimora as habilidades do vocabulário. Além disso, a Read2Succeed oferece um 
programa de fluência de segunda classe que utiliza A Solução de Seis Minutos, um programa 
baseado em pesquisa que rapidamente cria fluência por meio de leituras interativas e repetidas de 



 

 

passagens de legibilidade direcionadas e de alto interesse. Este currículo fornece aos alunos 
melhores habilidades de fluência e compreensão. 
  
Para se tornar um tutor de leitura voluntário Read2Succeed, registre-se em foundationforocps.org 
ou ocps.samaritan.com. 
  
OCPS prepara uma campanha anual de leitura de verão para incentivar os alunos a continuar lendo 
durante os meses de verão. A pesquisa mostra que os alunos que não lêem durante os meses de 
verão podem experimentar uma "perda de rendimento de verão". Para evitar essa perda de 
aprendizado no verão, a OCPS oferece um site de leitura de verão, summerreading.ocps.net, que 
fornece aos pais e alunos listas de livros adequadas à idade e outros recursos educacionais. 
 
PRÉ-ESCOLA VOLUNTÁRIA 
As Escolas Públicas do Condado de Orange (OCPS) participam do programa de PRÉ-ESCOLA 
VOLUNTÁRIA (VPK) da Flórida. OCPS oferece 540 horas durante o ano letivo ou 300 horas durante o 
verão. VPK está disponível gratuitamente para crianças com quatro anos de idade até 1º de setembro. 
O espaço é limitado, no entanto, os primeiros a chegar, serão atendido primeiro. A Reunião de VPK é 
oferecida a cada primavera e dá início ao processo de registro. 
  
Durante o ano letivo, a OCPS oferece VPK em 84 escolas primárias e no Washington Shores Primary 
Learning Center [Centro de Aprendizagem Primária de Washington Shores]. Vários modelos de 
programas de VPK oferecidos durante o ano letivo são: 
  

● Período Integral e Meio Dia 
● Duplo idioma bidirecional 
● Idioma Estrangeiro 
● Inclusão Estudantil Excepcional Pré-Escola 

  
Detalhes e uma lista das escolas participantes estão disponíveis na página da web do Programa da 
Primeira Infância, earlychildhood.ocps.net 
  
O programa de Pré-Escola Voluntária (VPK) da OCPS conduz os alunos ao sucesso, oferecendo um 
programa de alta qualidade que incorpora as seguintes práticas estimulantes e adequadas ao 
desenvolvimento: 

● Incentiva as crianças a alcançar seu maior potencial por meio de atividades saudáveis, 
inovadoras, educacionais e divertidas. 

● Modela os traços de caráter de honestidade, respeito, responsabilidade e bondade. 
● Cria um senso de comunidade entre a escola e a família. 
● Diversidade de valores, incentivando as crianças a aprender sobre sua herança e a herança de 

outras pessoas, e expondo continuamente as crianças à literatura, música e brinquedos que 
celebram a diversidade. 

● Amplia o leque de experiências de brincar e aprender fora da sala de aula, com ênfase em 
ambientes de aprendizado ao ar livre e naturais, viagens de campo e visitas em sala de aula de 
uma ampla variedade de representantes de recursos comunitários. 

● Apoia a inclusão de crianças com necessidades especiais na sala de aula de educação geral. 
● Integra os centros de sala de aula, que dão suporte aos Padrões de Aprendizagem e 

Desenvolvimento Infantil da Flórida, enfocando os temas acadêmicos atuais que incluem 
oportunidades de desenvolvimento físico e de linguagem, alfabetização inicial, redação e 
pensamento matemático. 

 
Para mais informações sobre os programas VPK no OCPS, visite: earlychildhood.ocps.net 
 
PROGRAMA MCKINNEY--VENTO 
O propósito do Programa McKinney-Vento (Educação para Desabrigados) é abordar quaisquer 
barreiras educacionais que possam surgir para crianças e jovens que passam por situações de falta de 



 

 

moradia, conforme definido pela porção McKinney-Vento da Lei de Todo estudante tem sucesso. O 
programa ajuda a facilitar a matrícula, a frequência e o sucesso educacional dos estudantes em 
transição de moradia. Além disso, o Homeless Education Liaisons [Contatos de Educação para 
Desabrigados] coordenam os serviços entre escolas, abrigos e agências comunitárias para atender às 
necessidades educacionais. Para mais informações, visite homeless.ocps.net ou ligue para 
407.317.3485. 
  
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O MIGRANTE 
O Programa de Educação para o Migrante da OCPS é um programa financiado pelo governo federal, 
implementado em cooperação com o Departamento de Educação da Flórida. A criança migrante, 
com idades entre 3 e 21 anos, é aquela que é ou cujo pai, cônjuge ou responsável é um trabalhador 
agrícola migratório, trabalhador leiteiro migratório ou pescador migratório. O objetivo do Programa 
de Educação para o Migrante é garantir que todos os estudantes migrantes atinjam padrões 
acadêmicos desafiadores, apesar das barreiras devido à alta mobilidade e graduação com um diploma 
de ensino médio (ou completar um GED) que os prepare para uma cidadania responsável. Além disso, 
a equipe do Programa de Educação para o Migrante coordena serviços acadêmicos, sociais e de 
saúde para estudantes migrantes elegíveis. Para mais informações, acesse migranteducation.ocps.net 
ou ligue para 407.317.3485. 
  
SERVIÇOS DE TÍTULO I 
O Título I assegura que todas as crianças tenham uma oportunidade justa, igual e significativa para 
obter uma educação de alta qualidade. O Título I fornece fundos suplementares para melhorar o 
desempenho de todos os alunos matriculados em escolas com necessidades elevadas, fornecendo 
financiamento federal nas seguintes áreas: 

● Programas acadêmicos e pessoal adicional 
● Tutoria pós-escola 
● Professores certificados na área de estudo que lecionam 
● Desenvolvimento profissional intenso e contínuo 
● Atividades significativas de envolvimento dos pais 
● Materiais de instrução baseados em pesquisa 
● Suporte para famílias em transição 
● Programas de período integral Pré-K 

  
  



 

 

Título I suporta nove áreas principais: 
● Projetos em toda a escola - As escolas recebem apoio suplementar para atualizar seus 

programas. Portanto, todos os alunos que participam são elegíveis para receber serviços, 
independentemente do status de renda. 

● Programa McKinney-Vento - Um programa suplementar de educação e encaminhamento 
para crianças e famílias qualificadas para serviços a famílias em transição de moradia. 

● Educação para o Migrante - Um programa complementar que oferece serviços sociais e 
educacionais para crianças e famílias migratórias. 

● Programa de Educação Alternativa N & D - Um programa de prevenção e intervenção para 
crianças e jovens que são negligenciados, delinquentes ou em risco. 

● Não público - Um programa suplementar que fornece serviços acadêmicos para crianças 
elegíveis que frequentam escolas particulares. 

● Pré-K - O Título I faz parceria com a VPK para fornecer metade do financiamento para um 
programa de dia inteiro. Esta parceria visa preparar para o jardim de infância todas as crianças 
de quatro anos de idade em ou antes de 01 de setembro, que residem no Condado de Orange. 

● Serviços de Tutoria Acadêmica - A tutoria e a instrução em pequenos grupos são fornecidas a 
alunos selecionados que frequentam escolas do Título I. 

● Desenvolvimento Profissional - As escolas recebem assistência técnica contínua para apoiar o 
crescimento profissional do pessoal de instrução e apoio. 

  
SERVIÇOS MULTI-IDIOMAS 
Estudantes de inglês (ELLs - English language learner) recebem instruções compreensíveis por meio 
de programas especializados, como: Inglês para falantes de outras línguas (ESOL), Modelo de 
Programa de Transição de Uma Via, Programa de Duplo Idioma de Duas Vias (K-8) e Instrução 
Protegida (K-12). 
  
Os estudantes podem se qualificar para um modelo instrucional especializado de ESOL baseado nos 
resultados de seu teste inicial de colocação e uma avaliação programática conduzida na escola de 
origem por pessoal qualificado. Este teste de colocação inicial, o Teste de Proficiência IDEA (IPT), 
será dado a um aluno que tenha respondido "sim" a uma ou mais das perguntas da pesquisa de 
idioma local para determinar seu nível de proficiência na língua. Essas perguntas são as seguintes: 

● Um idioma diferente do inglês é usado em casa? 
● O aluno fala com mais frequência um idioma diferente do inglês? 
● O aluno teve uma primeira língua diferente do inglês? 

  
Se um aluno se qualifica para os serviços, os pais podem escolher um modelo instrucional 
especializado, quando disponível, com base no padrão de alimentação escolar aprovado pelo OCPS. 
A instrução de inglês para falantes de outras línguas (ESOL) permite que todos os ELLs desenvolvam 
habilidades de escuta, fala, leitura e escrita em inglês com base no estado dos Padrões de 
Desenvolvimento da Língua Inglesa (WIDA) e nos Padrões de Artes da Linguagem da Flórida (LAFS). 
  

Modelos Instrucionais Disponíveis 
Artes de Idioma Convencionais / de Inclusão (K-12) 
O estudante de inglês (ELL) está em uma sala de aula comum com um professor que é 
certificado ou está trabalhando para a certificação no ESOL. Os alunos estão em um 
ambiente com falantes nativos de inglês. O currículo é apresentado de forma a tornar a 
instrução compreensível, ao mesmo tempo em que permite ao aluno adquirir a nova 
linguagem de maneira natural, cumulativa e sistemática. 
  
Áreas Temáticas Básicas Convencionais / de Inclusão (matemática, ciências, estudos sociais 
e conhecimentos de informática) 
O estudante de inglês (ELL) é colocado em uma sala de aula comum com um professor que 
é certificado ou está trabalhando para a certificação ESOL. Os alunos estão em um ambiente 
com falantes nativos de inglês. Através do uso contínuo de estratégias e acomodações de 



 

 

ESOL, o professor fornecerá instrução compreensível nas áreas de estudo enquanto o aluno 
estiver adquirindo o idioma inglês. 
  
 
Artes de Idioma Protegidas (aulas / cursos selecionados dentro da Escola Doméstica) 
Uma aula de inglês projetada especificamente somente para alunos de inglês (ELL) que 
estão no processo de adquirir as habilidades em inglês. A Instrução Protegida permitirá que 
o seu ELL receba instruções em inglês no seu nível de proficiência. 
  
Áreas Temáticas Básicas Protegidas (Classes / cursos selecionados dentro do Ensino 
Doméstico) 
Uma turma projetada especificamente para alunos de inglês (ELL) somente que estão no 
processo de adquirir as habilidades em inglês. A Instrução Protegida permitirá que seu ELL 
receba instruções em inglês no nível de proficiência em inglês. Os alunos recebem instrução 
em nível de disciplina para desenvolver habilidades em inglês ao mesmo tempo em que 
desenvolvem habilidades acadêmicas. 
  
Modelo de Transição do Programa Bilíngue 
 (Escolas K-2 selecionadas) 
Este modelo permite que o seu ELL receba instruções em dois idiomas (inglês/espanhol). O 
objetivo do programa é que os alunos se tornem proficientes em inglês enquanto 
desenvolvem habilidades acadêmicas de nível de ensino tanto no idioma nativo quanto no 
inglês. Os alunos devem atender aos critérios de elegibilidade para se qualificarem para este 
modelo. (Por favor, consulte o padrão do alimentador para os centros disponíveis e os 
critérios para participação no programa). 
  
Modelo de Programa de Duplo idioma Bidirecional 
 (escolas K-8 selecionadas) 
O objetivo do Programa de Duplo idioma Bidirecional é que os alunos se tornem bilíngues e 
fluentes em inglês e em um idioma relacionado, demonstrem altos níveis de desempenho 
acadêmico e cultivem atitudes transculturais positivas. Números equilibrados de falantes 
nativos de inglês e falantes nativos da língua-alvo recebem alfabetização e conteúdo 
acadêmico em ambas as línguas, de modo que cada grupo atua no papel de modelo de 
linguagem e aprendiz de língua à medida que adquire conhecimento em áreas acadêmicas 
centrais. Os alunos que se inscreverem no Programa de Duplo Idioma Bidirecional da OCPS 
aprenderão a ler, escrever e falar em inglês e espanhol. 

  
Os dados demográficos da sala de aula começam com 50% de ELLs e 50% de falantes nativos 
de inglês no jardim de infância/primeiro ano. Se um estudante de ELL sair do programa 
ESOL, ele poderá continuar no modelo de duplo idioma bidirecional. 

  
Todos os professores que trabalham com ELLs são treinados e são altamente qualificados para 
trabalhar com esses alunos. O Departamento de Serviços Multilíngue oferece treinamento para os 
professores durante todo o ano letivo que se concentra em estratégias para implementar na sala de 
aula para melhor atender aos ELLs e ajudá-los a alcançar o sucesso em todas as áreas acadêmicas, 
recebendo instrução compreensível. 
  
O Departamento de Serviços Multilíngues incentiva os pais de ELLs a se envolverem com o 
Conselho Multilíngue de Liderança entre Pais (MPLC) na escola de seus filhos. Para se envolver com 
o MPLC do Distrito, entre em contato com a Ligação dos Pais Líderes, Dr. Rebecca Millan 
(espanhola), no 407.317.3200, ramal 2003410. Os pais podem ajudar a acelerar o aprendizado da 
língua inglesa e do idioma nativo do aluno: 
  

● Engajar-se em contar histórias 
● Ler histórias em idioma nativo e/ou livros bilíngues 



 

 

● Comparar e contrastar idiomas 
● Discutir e usar cognatos 
● Leitura em voz alta para e com o aluno 
● Cantar rimas e músicas 
● Visitar a biblioteca pública local 
● Envolver-se em conversa significativa 
● Ter um horário definido para o tempo de lição de casa 
● Fazer com que os alunos pratiquem usando um dicionário e um dicionário de sinônimos 
● Assistir programas de televisão educativos com legendas ocultas 
● Incentivar o registro em diário e a escrita 
● Acompanhar e participar de eventos culturais e educacionais que ocorrem na escola e na 

comunidade 
  
SERVIÇOS DE TRABALHO SOCIAL DA ESCOLA 
Os assistentes sociais da escola servem de ligação entre a casa, a escola e a comunidade, fornecendo 
serviços diretos aos alunos para melhorar o bem-estar e melhorar o desempenho acadêmico. Os 
assistentes sociais da escola ajudam a reduzir as barreiras para estudantes e famílias, ligando-os a 
serviços e programas dentro da comunidade. Serviços de trabalho social da escola incluem suporte de 
participação, intervenção de saúde mental, apoio à crise e avaliação comportamental. Entre em 
contato com o escritório da sua escola para acessar os serviços de assistência social.  
 
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ESCOLAR 
Os psicólogos escolares são parceiros de famílias, professores, administradores escolares e outros 
profissionais para criar um ambiente de aprendizagem seguro, saudável e de apoio que fortaleça as 
conexões entre a casa, a escola e a comunidade. Psicólogos escolares auxiliam na compreensão e 
resolução de problemas crônicos e de curto prazo que podem estar impactando o sucesso geral do 
aluno. Os serviços diretos incluem intervenção em saúde mental, apoio a crises, avaliação de 
preocupações acadêmicas e comportamentais e planejamento de intervenção para necessidades 
acadêmicas e comportamentais. Entre em contato com o escritório da sua escola para acessar os 
serviços de psicologia da escola.  
 
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E CLUBES ESCOLARES 
Alunos que tenham interesses especializados podem se juntar ao atletismo e clubes envolvidos com 
tópicos, incluindo, mas não limitado a, matemática, computadores, língua estrangeira, negócios, 
ciências, arte, teatro, debate ou robótica. Para obter uma lista completa das oportunidades disponíveis 
no seu campus, visite o site da sua escola. 
 
SERVIÇOS DE DIA ESTENDIDO/IDADE ESCOLAR 
As horas extraescolares proporcionam aos alunos uma oportunidade extra de envolver-se em 
aprendizado prático, interagir com seus colegas, trabalhar sob os cuidados e supervisão de mentores 
de apoio, aproveitar as lições aprendidas durante o dia escolar e muito mais. Aproximadamente 17.000 
crianças do ensino fundamental e médio participam de programas antes e depois da escola nos 
campi da OCPS. As atividades diárias incluem tempo de lição de casa, brincadeiras livres 
supervisionadas, jogos organizados, arte, teatro, artesanato, música e uma variedade de 
oportunidades de enriquecimento para apoiar o desempenho dos alunos. 
  
Cento e vinte e seis escolas primárias oferecem programas antes e depois da escola. As crianças 
permanecem na escola, inscritas em um programa seguro, conveniente e acessível. Muitas escolas 
também oferecem programas de verão de período integral. Para atender às necessidades de cada 
comunidade escolar, os diretores do ensino fundamental podem escolher o Programa de 
Enriquecimento de Dia Estendido da OCPS ou um programa operado por um fornecedor terceirizado 
aprovado. Os programas oferecem supervisão e uma variedade de atividades de aprimoramento para 
crianças do jardim de infância até o quinto ano. Todos os programas elementares são pagos por 
aqueles que usam seus serviços. 
  



 

 

Trinta e nove escolas intermediárias oferecem programas durante o ano letivo e muitas operam 
durante o verão. Os programas do ensino médio (Zona Pós-Escola e Equipe Importante Pós-Escola) 
são financiados por meio de uma parceria entre o distrito escolar, o governo do Condado de Orange 
(Comissão de Cidadãos para Crianças) e a cidade de Orlando. 
  
Para mais informações, entre em contato com a escola de seu filho ou ligue para os Serviços de Idade 
Escolar no 407.317.3383. 
 
CENTROS DE EDUCAÇÃO ALTERNATIVOS PARA O SUCESSO 
Educação Alternativa visa proporcionar um ambiente educacional único. A prestação de serviços 
atende às necessidades individuais de aprendizagem de uma população diversificada em um 
ambiente não tradicional. A Educação Alternativa oferece uma opção para estudantes e pais, 
aproveita a alta qualidade dos conhecimentos disponíveis e promove relacionamentos afetuosos e 
respeitosos, onde os estudantes são valorizados. 
 
  CENTRO DE EDUCAÇÃO UNIVERSAL, Escola para o Trabalho 

As Escolas Públicas do Condado de Orange, Escola para o Trabalho, têm mais de quinze anos 
em parceria com a Universal Orlando, que oferece uma alternativa para o ensino médio 
tradicional. O Centro de Educação Universal (UEC - Universal Education Center) é um 
programa da Escola para o Trabalho localizado nos terrenos do Universal Orlando. A UEC 
oferece:  

● Ambiente de aprendizagem menor com instrução acadêmica individualizada 
● Um horário escolar diário dividido entre o acadêmico e o trabalho 
● Habilidades de prontidão de força de trabalho e experiência de trabalho prática 
● Escola de verão, e rende um crédito adicional para a graduação (meio acadêmico e 

meio eletivo ganho) 
● Uma conexão escola-comunidade-empresa 
● Os alunos seguem a Progressão da Classe Principal com base nos requisitos individuais 

para graduação  
● Aulas ministradas por professores da Escola Pública do Condado de Orange 
● Oportunidades de Bolsa de Estudos - Pontes para o Sucesso da Faculdade de Valência 
● Os estudantes do ensino médio refletem o nome de sua escola em casa 
● Participação em eventos escolares em casa, como Formatura, Retorno à Escola e 

Graduação 
● Transporte de ônibus escolar de OCPS 

  
Qualificações 

● 16 anos de idade ou mais 
● Qualificação de Média Acumulada 
● Forte desejo de trabalhar e ganhar experiência de trabalho valiosa 
● Forte desejo de ser bem sucedido em um ambiente escolar não tradicional 
● Comprometer-se a trabalhar 3 horas por dia, de segunda a sexta-feira, durante um 

mínimo de 15 horas por semana 
● Não há grandes referências disciplinares 

  
Os alunos interessados podem consultar o Orientador em sua escola de origem ou contatar o 
Recrutador da Escola para o Trabalho no (407) 318-3150 ext. 6382231 ou 
SchooltoWork@ocps.net. 
 
Simon Youth Academy, Escola para o Trabalho 
Diferente da Simon Youth Academy é o acordo de cooperação entre OCPS e Simon Youth 
Foundation (SYF). A missão da SYF é ajudar estudantes "em risco" a obter seu diploma de 
ensino médio e a conceder bolsas de estudo a adolescentes nas Comunidades Simon Mall 



 

 

em todo o país. A Simon Youth Academy é uma iniciativa de Escola para o Trabalho 
localizada no Outlet Marketplace, que fornece aos alunos o seguinte: 
  

● Ambiente de aprendizagem menor com instrução individualizada 
● Horário escolar diário dividido entre estudos acadêmicos e trabalho 
● Habilidades de prontidão de força de trabalho e experiência de trabalho prática 
● Escola de verão com um crédito acadêmico adicional para a formatura 
● Uma conexão escola-comunidade-empresa 
● Os alunos seguem a Progressão da Classe Principal com base nos requisitos 

individuais para graduação  
● Aulas ministradas por professores da Escola Pública do Condado de Orange 
● Oportunidades de Bolsa de Estudos - Pontes para o Sucesso da Faculdade de 

Valência 
● Os estudantes do ensino médio refletem o nome de sua escola em casa 
● Participação em eventos escolares em casa, como Formatura, Retorno à Escola e 

Graduação 
● Transporte de ônibus escolar de OCPS 

 
 Qualificações 

● 16 anos de idade ou mais 
● Qualificação de Média Acumulada 
● Forte desejo de trabalhar e ganhar experiência de trabalho valiosa 
● Forte desejo de ser bem sucedido em um ambiente escolar não tradicional 
● Comprometer-se a trabalhar 3 horas por dia, de segunda a domingo, por no mínimo 

15 horas por semana, em locais de trabalho no Condado de Orange 
● Não há grandes referências disciplinares 

  
Os alunos interessados podem consultar o Orientador em sua escola de origem ou contatar o 
Recrutador da Escola para o Trabalho no 407-318-3150 ext. 6382231 ou 
SchooltoWork@ocps.net 
  
Projeto COMPASS 
O programa Project Compass Alternative School é o componente educacional da parceria 
entre as Escolas Públicas do Condado de Orange (OCPS) e Goodwill Industries.  
  
O programa escolar Project Compass atende estudantes do ensino fundamental e médio 
com idades entre 11 e 19 anos. O ambiente escolar é uma abordagem diferente do cenário 
educacional tradicional, enfatizando turmas menores. O Project Compass oferece aos alunos 
oportunidades acadêmicas e possíveis de emprego, desenvolvendo habilidades para a vida e 
obtendo um diploma do ensino médio. 
  
Recursos do Programa: 

● Currículo escolar tradicional de ensino secundário/médio para preparar os alunos para 
a graduação 

● Ambiente de aprendizagem menor com instrução individualizada 
● Os alunos seguem a Progressão da Classe Principal com base nos requisitos 

individuais para graduação  
● Aulas ministradas por professores da Escola Pública do Condado de Orange 
● Oportunidades de Bolsa de Estudos - Pontes para o Sucesso da Faculdade de 

Valência 
● Os estudantes do ensino médio refletem o nome de sua escola em casa 
● Participação em eventos escolares em casa, como Formatura, Retorno à Escola e 

Graduação 



 

 

● Certificação de Indústria em Hospitalidade (como parte de um componente da escola 
para o trabalho) 

● Transporte de ônibus escolar de OCPS 
  
Entre em contato com Project Compass na Goodwill Industries para mais informações em 
407.235.1500 Ext. 475. ou 407.745.5475. 
  

Programa para pais adolescentes 
BETA 
O programa da BETA Alternative School é o componente educacional da parceria entre as 
Escolas Públicas do Condado de Orange (OCPS) e a UCP of Central Florida, Inc. 
  
A BETA fornece inscrição aberta a uma mãe adolescente grávida ou jovem dentro do distrito 
da OCPS e atende aproximadamente 60 alunos (com idades entre 11 e 19 anos). O ambiente 
escolar é uma abordagem diferente para o ambiente educacional tradicional, enfatizando 
turmas menores. BETA fornece às adolescentes grávidas e jovens mães oportunidades 
acadêmicas e possíveis oportunidades de emprego enquanto desenvolvem habilidades para 
a vida e obtêm um diploma do ensino médio. 
  
Recursos do Programa: 

● Currículo escolar tradicional de ensino secundário/médio para preparar os alunos para 
a graduação  

● Ambiente de aprendizagem menor com instrução individualizada 
● Os alunos seguem a Progressão da Classe Principal com base nos requisitos 

individuais para graduação 
● Aulas ministradas por professores da Escola Pública do Condado de Orange 
● Oportunidades de Bolsa de Estudos - Pontes para o Sucesso da Faculdade de 

Valência 
● Os estudantes do ensino médio refletem o nome de sua escola em casa 
● Participação em eventos escolares em casa, como Formatura, Retorno à Escola e 

Graduação 
● Eletivas como habilidades parentais, debate e jornalismo, certificação industrial em 

Educação Infantil (como parte de um componente de escola para trabalho) 
● Puericultura (na propriedade) 
● Transporte de ônibus escolar OCPS para estudantes e bebês 
  
Entre em contato com a BETA para obter mais informações em 407.374.2630. 
  

Sites Contratados 
PACE Center for Girls 
Por mais de 28 anos, a PACE tem sido líder no fornecimento de alternativas voluntárias e 
sensíveis ao gênero para a educação de meninas. O PACE atende meninas entre 11 e 17 anos. 
O modelo PACE oferece educação abrangente e holística durante todo o ano, serviços 
sociais, gerenciamento de casos, aconselhamento, tratamento terapêutico e preparação para 
a carreira. 

● Assistência para Preparação de Carreira 
● Instrução Individualizada 
● Suporte após a conclusão do programa 
● Aconselhamento acadêmico 
● Recuperação de Crédito 
● Aprendizagem de serviço 

  
Entre em contato com a PACE para obter mais informações em 407.992.0456 ou on-line em 
www.pacecenter.org. 
  



 

 

AMIkids Orlando 
O AMIkids Orlando é um programa de tratamento diurno com um componente de cuidados 
posteriores, que atende meninos e meninas adolescentes de 14 a 18 anos, encaminhados 
pelo Departamento de Justiça Juvenil da Flórida ou pelas Escolas do Condado de Orange. O 
programa funciona durante o dia com os jovens voltando para casa à noite. Juntos, com o 
apoio das famílias, a AMIkids fornece serviços abrangentes para jovens da área através do 
AMIkids Personal Growth Model©. 
  
O AMIkids Personal Growth Model é uma intervenção baseada em evidências e orientada por 
pesquisa, no centro de toda a programação. É uma abordagem unificada que combina 
educação, tratamento e modificação de comportamento que fornece serviços holísticos para 
cada adolescente, permitindo que eles cresçam pessoalmente e se preparem para o futuro. 
  
O que nos torna diferente? No centro do AMIkids Personal Growth Model está a nossa cultura, 
essencial como base para tudo o que fazemos para as crianças. Oferecemos aos adolescentes 
um ambiente de base de valores. Os alunos recebem orientação vital através da modelagem 
de papéis e mostrando às crianças todos os dias, em todas as situações, o que significa ser 
responsável e prestar contas. É esse ambiente familiar que nos diferencia. Nossa cultura é o 
elo entre o que nossos filhos são capazes e o que eles escolhem para se tornar. 
  
Entre em contato com a AMIkids Orlando para obter mais informações em 407.886.5405. 
  
Alternativa à Suspensão 
Todo pai tem grandes esperanças e sonhos para seus filhos quando eles entram na escola. 
No OCPS, as crianças são atendidas por adultos atenciosos que fornecem instruções 
envolventes com o objetivo de ajudar cada criança a alcançar o sucesso e alcançar seus 
sonhos. No entanto, há momentos em que as crianças podem se envolver em 
comportamentos que resultam em uma separação temporária entre a criança e a escola, 
conhecida como suspensão. O OCPS tem um programa para ajudar os alunos que estão 
suspensos da escola a garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de aprender 
todos os dias. Os pais cujos filhos podem ser suspensos são convidados a entrar em contato 
com um de nossos sites educacionais alternativos à suspensão. Nestes locais, as crianças 
serão supervisionadas por uma equipe de adultos, receberão acesso à sua educação, 
ganharão treinamento em habilidades sociais e de vida, receberão café da manhã e almoço e 
serão tratados com respeito e dignidade. Como a alternativa aos locais de educação sobre 
suspensão está localizada regionalmente no Condado de Orange, os pais podem escolher o 
local mais próximo de sua residência, trabalho ou outro local. Para obter mais informações, 
acesse suspension.ocps.net ou entre em contato com um dos seguintes centros: 
 
Locais A2S - OCPS 
Bithlo Community Center 
18501 Washington Avenue 
Orlando, FL 32820 
407.254.1939 
  
James R. Smith Center 
1723 Bruton Blvd. 
Orlando, FL 32805 
407.246.4437 
  
  
Locais com base religiosa – Parceiros da OCPS 
Keeping Up! 
109 Washington Ave. 
Orlando, FL 32810 
407.660.1288 



 

 

  
Fresh Start 
8001 Silver Star Rd. 
Orlando, FL 32818 
407.522.6511 
  
ALPS – Serviços de Colocação Alternativa de Aprendizagem 
989 W. Kennedy Blvd., Suite 204 
Orlando, FL 32810 
321.263.0668 
 
Escolas de ensino médio Acceleration East e Acceleration West 
O objetivo principal dos nossos campi da Acceleration é capacitar os alunos hoje para um 
futuro brilhante amanhã através de aprendizado acelerado. Essas escolas oferecem e 
modelam um programa educacional rigoroso dentro de um ambiente de aprendizado 
encorajador, apoiado por um alto nível de comprometimento pessoal de alunos e 
funcionários. Os funcionários da Acceleration East e da Acceleration West acreditam que 
cada aluno tem a coragem de superar todos e quaisquer obstáculos, a energia para superar 
as expectativas e a determinação de fazer e ser o melhor. O Acceleration East e o 
Acceleration West oferecem um currículo de ensino médio dentro de um pequeno ambiente 
de aprendizado que se concentra na prontidão de carreira e faculdade para garantir que os 
alunos tenham vários caminhos além de seu diploma de ensino médio. A inscrição é baseada 
na localização geográfica da casa do aluno. Para os estudantes que moram no lado leste da 
Interstate 4, entre em contato com a Acceleration East. Para os estudantes que moram no 
lado oeste da Interstate 4, entre em contato com a Acceleration West. O transporte de 
ônibus OCPS é fornecido para os estudantes que frequentam o campus da Acceleration. 
  
Escola de Ensino médio Acceleration West 
A Acceleration West oferece um programa de ensino médio acelerado que permite aos 
alunos concluírem o 7º e o 8º anos em um ano. Este programa destina-se a alunos com 
excesso de idade que foram promovidos para o 7º ano. Dentro do cronograma de bloco da 
escola, os alunos cursam apenas as classes principais do 7º ano no semestre de outono e as 
aulas do 8º ano no semestre da primavera. Se eles passarem todas as oito dessas classes 
principais, completarão seus dois últimos anos do ensino médio em um ano. 
  
Entre em contato com a Acceleration East em 407.992.0917, ou Acceleration West em 
407.521.2358. 

  
Programas de educação técnica e de carreira no ensino médio 
Cada escola secundária OCPS tem cursos de carreira e formação técnica que ajudam os alunos a 
aprender habilidades relacionadas à carreira, obter certificações do setor e ganhar créditos 
universitários articulados - tudo em sua escola de ensino médio, bem como nos campi da Orange 
Technical College. Cursos de Carreira e Educação Técnica preparam os alunos para uma carreira em 
sua área de interesse através de currículo baseado na indústria, professores altamente qualificados e 
modernos equipamentos atualmente usados no campo. Há muitos campos de carreira a serem 
explorados nas escolas secundárias da OCPS, incluindo jogos e simulação, design multimídia, 
construção, fabricação, saúde, automotivo e muito mais. Visite o Especialista de Carreira no seu 
campus do ensino médio para mais informações. 

  
Matrícula Dupla do Orange Technical College 
A matrícula dupla (oferecida pelo Orange Technical College do distrito) permite que os 
alunos mergulhem em seu campo de escolha, matriculando-se em aulas da faculdade 
técnica enquanto permanecem matriculados em sua escola de ensino médio. Com 
programas de ponta em uma variedade de campos de carreira em crescimento, cada aluno 
está a um passo de encontrar sua paixão na vida e ganhar valiosa experiência relacionada ao 
trabalho - tudo antes de se formar no ensino médio. Programas de matrícula dupla podem 



 

 

ser oferecidos no campus da escola ou podem exigir que os alunos passem metade do dia 
letivo no campus da Orange Technical College. Não há custo de matrícula para o aluno 
participar de cursos de matrícula dupla. 
  
Jovens Aprendizes 
Os programas de jovens aprendizes na Academia de Tecnologia da Construção são 
programas de dois anos que são ótimas maneiras de explorar carreiras em construção. Estes 
treinamentos profundos e práticos oferecem uma visão geral de uma variedade de 
atividades (alvenaria, carpintaria, HVAC, eletricidade, encanamento) e instruções relacionadas 
para enfatizar as qualificações e habilidades necessárias para cada negócio. Aconselhamento 
de entrada de carreira e ênfase na importância de ter sucesso na escola e na força de 
trabalho são benefícios incluídos. Os jovens aprendizes também têm a oportunidade de 
entrevistar um dos 50 contratados do setor para uma experiência de treinamento no 
trabalho de verão. 
  
Entre em contato com a Orange Technical College para obter mais informações em 
407.841.TECH ou visite www.orangetechcollege.net. 

 
Avaliações 
Previstas para estudantes da escola pública do Condado de Orange 
  
Teste Padronizado 
Testes padronizados são dados a um grande número de crianças de uma maneira padrão: as 
mesmas direções, as mesmas condições de teste e a mesma quantidade de tempo permitido. Os 
pais recebem informações sobre quaisquer testes padronizados realizados pelos filhos. 
  

Programa de Testes Universitários Americanos (ACT) 
www.actstudent.org 
O ACT é um exame nacional de admissão em faculdades que consiste em testes em inglês, 
matemática, leitura e ciências. O ACT inclui 215 questões de múltipla escolha e leva 
aproximadamente 3 horas e 30 minutos para ser concluído. Todas as faculdades e 
universidades de quatro anos nos Estados Unidos aceitam resultados. 
  
Posicionamento Avançado (AP) 
www.apcentral.collegeboard.com/home 
Exames de Posicionamento Avançado (AP) são projetados para medir o quão bem um aluno 
tem domínio em quase 40 cursos que são instruídos na maioria das faculdades e 
universidades. Uma pontuação bem-sucedida pode render um crédito para o aluno e um 
estágio avançado na faculdade, permitindo que economizem dinheiro ou realizem estudos 
mais direcionados durante o período em que estudam. 
 
Avaliação Alternativa dos Padrões da Flórida (FSAA - Florida Standards Alternate 
Assessment) 
www.fldoe.org/asp/altassessment.asp 
A Avaliação Alternativa dos Padrões da Flórida foi elaborada para estudantes cuja 
participação na avaliação geral em todo o estado não é apropriada, mesmo com 
acomodações. O FSAA mede a proficiência em pontos de acesso. Pontos de acesso são 
expectativas acadêmicas escritas especificamente para alunos com deficiências cognitivas 
significativas. 
 
ACESS para alunos de inglês (ELLs - English Language Learners) 
http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/fl-alternate-
assessment.stml 
ACESS para ELLs mede a fluência da língua inglesa por nossos alunos para quem o inglês é 
uma segunda língua. Os alunos de ELL do jardim de infância à 3° série fazem essa avaliação 
uma vez por ano. Essa avaliação usa três níveis para maximizar a precisão e a validade dos 



 

 

resultados. O ACCESS alternativo para ELLs também é concedido uma vez por ano aos 
alunos do ELL do 1º ano à 3º série, que têm deficiências cognitivas significativas que 
impedem a sua participação significativa na avaliação do ACCESS para ELLs. 
  
Avaliações de Final de Curso da Flórida (EOC) 
www.fcat.fldoe.org/eoc/ 
http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/end-of-course-
eoc-assessments/ 
As avaliações de EOC da Flórida são avaliações digitais, baseadas em critérios, que medem os 
Padrões do Estado da Flórida de Próxima Geração ou os Padrões da Flórida para cursos 
específicos, conforme descrito nas descrições de seus cursos. Atualmente, as avaliações de 
EOC da Flórida são oferecidas em Álgebra I, Geometria, Biologia, História dos EUA e Civismo. 
  
Avaliação de Padrões da Flórida (FSA) 
A nova Avaliação de Padrões da Flórida (FSA) substituiu o FCAT 2.0 a partir do ano letivo de 
2014-15. Os alunos recebem essa avaliação para o inglês/Artes (ELA) no 3° ano à 1 série, a 
matemática no 3° ano ao 8° ano, a álgebra I e Geometria. 
  
Seleção de Prontidão do Jardim de Infância da Flórida (FLKRS) 
www.floridaearlylearning.com/providers/provider_resources/florida_kindergarten_readin
ess_screener.aspx 
http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/flkrs/ 
A avaliação do FLKRS reúne informações sobre o desenvolvimento geral de uma criança e 
aborda a prontidão de cada aluno para o jardim de infância com base nos Padrões de 
Aprendizagem e Desenvolvimento Infantil da Flórida para crianças de 4 anos de idade. Essa 
avaliação também é usada para calcular a Taxa de Prontidão do Jardim de Infância do 
Provedor de VPK, que mede quão bem um fornecedor de VPK prepara crianças de 4 anos 
para estarem prontas para o jardim de infância com base nos padrões. 
  
  



 

 

Teste de Prontidão para Educação Pós-secundária (PERT) 
www.fldoe.org/fcs/pert.asp 
O Teste de Prontidão da Educação Pós-secundária (PERT) é o teste de colocação comum 
personalizado da Flórida. O objetivo do PERT é determinar a colocação precisa do curso com 
base nas habilidades e aptidões do aluno. O PERT está alinhado com as Competências de 
Prontidão Pós-Secundária identificadas pelo corpo docente da Flórida como necessárias para 
o sucesso no curso inicial de crédito universitário. O sistema de avaliação PERT inclui testes 
de colocação e diagnóstico em matemática, leitura e escrita. Essa avaliação também será 
usada como uma pontuação comparativa em Álgebra I para alunos que não atenderem aos 
requisitos de graduação de Álgebra I para alunos que ingressam no 9º ano em ou antes de 
agosto de 2018. 
 
Exame de SAT preliminar (PSAT) 
www.collegeboard.com/student/testing/psat/about.html 
O SAT Preliminar (PSAT) é uma avaliação padronizada que fornece prática para o SAT. Ele 
fornece a capacidade de determinar a elegibilidade para programas de bolsa de estudos de 
mérito nacional e ter acesso a ferramentas de planejamento de carreira e de faculdade. O 
PSAT mede habilidades críticas de leitura, matemática, habilidades de resolução de 
problemas e habilidades de escrita. Esses resultados podem ser vinculados à Khan Academy 
(www.khanacademy.org/sat), que fornece tutoriais online personalizados para aumentar o 
desempenho dos alunos no SAT. 
 
SAT 
www.sat.collegeboard.org/home 
O SAT é projetado para avaliar a prontidão acadêmica para a faculdade. Ele avalia a leitura, a 
escrita e a matemática, e os resultados são aceitos por todas as faculdades e universidades 
dos Estados Unidos. A avaliação consiste em 10 seções que levam um total de 3 horas e 45 
minutos para serem concluídas. 
  
Teste de GED 
O Orange Technical College é o lar dos únicos locais oficiais de testes GED® no Condado de 
Orange. Temos orgulho em ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos por meio da 
conclusão bem-sucedida de seu GED®. 
  
A partir de 1º de janeiro de 2014, a versão física do teste GED® foi substituída por um teste 
baseado em computador e os resultados dos testes GED® parcialmente concluídos foram 
descartados. Aqueles que aceitaram, mas não passaram todas as cinco partes da versão 
anterior, tiveram até o final de 2013 para passar ou fazer o novo teste GED® de 2014, a fim de 
receber sua credencial de ensino médio. Indivíduos que concluírem com sucesso o teste 
GED® receberão um Diploma de Escola Secundária do Estado da Flórida. 
  
Alunos menores de 16 a 17 anos devem falar com seu orientador do ensino médio antes de se 
retirar da escola para tentar o curso GED®. Os potenciais testadores menores de idade 
devem ter esgotado todos os meios alternativos de voltar à ativa e ter uma circunstância 
extraordinária que os impediria de continuar seus estudos regulares do ensino médio. Testes 
em menores de idade são conduzidos de acordo com a política do Conselho Escolar do 
Condado de Orange e com o Departamento de Educação. No estado da Flórida, os 
candidatos ao GED® devem ter pelo menos 18 anos de idade ou mais, a menos que tenham 
recebido uma isenção de menores para o GED®. Isenções menores de idade são obtidas 
durante o processo de registro em www.ged.com. 
  
Os cursos de Preparação GED® também são oferecidos pelo Orange Technical College e 
incluem instrução e cursos nas quatro áreas de conteúdo testadas: raciocínio através de artes 
da linguagem, matemática, ciências e estudos sociais. Estas aulas a tempo inteiro ou a 
tempo parcial estão disponíveis durante o dia ou à noite em locais em todo o Condado de 
Orange. 



 

 

 
POLÍTICA DE BEM-ESTAR DE OCPS 
O objetivo da Política de Bem-estar da escola local é garantir que as escolas sigam todos os 
regulamentos aplicáveis para a educação física e nutricional e proporcionem um ambiente escolar 
saudável. Há um Conselho Consultivo Distrital de Saúde e Bem-Estar Escolar (SHWAC), que revisa e 
recomenda revisões da política ao Conselho da OCPS anualmente. A Política de bem-estar inclui 
informações sobre alimentos saudáveis no campus da escola, alimentos permitidos para 
arrecadação de fundos, recreio, educação física e a equipe da escola saudável de cada escola.  
 
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%
20Approved/IHAM%20Local%20School%20Wellness%20(11-13-18).pdf 
  

Refeições escolares 
Refeições escolares, como café da manhã e almoço, estão disponíveis em todas as escolas. A 
ceia está disponível gratuitamente em escolas com 50% ou mais das crianças são elegíveis 
para refeições gratuitas ou com custos reduzidos. Informações sobre os preços das refeições, 
menus e dietas especiais são “Links rápidos” no site de Serviços de Alimentação e Nutrição 
em: https://www.ocps.net/departments/food_and_nutrition_services 
 
Pedidos de refeições para refeições com preço reduzido ou gratuito 
Os pedidos de refeições gratuitas ou a preço reduzido estão disponíveis em: 
https://www.myschoolapps.com/ 
 
Alunos de famílias que recebem benefícios federais, como o SNAP, não precisam 
preencher um requerimento. Eles já se qualificam para refeições sem custo. Escolas em 
áreas de alta pobreza no Condado de Orange oferecem um programa do USDA chamado de 
Programa de Elegibilidade da Comunidade ou CEP. Nestas escolas todos os alunos fazem 
refeições sem nenhum custo. Uma lista dessas escolas pode ser encontrada em: 
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/Food%20and%20Nutr
ition%20Services/Parent/CEP%20&%20P2%2018-19.pdf 
 
Pré-pagamento para Refeições Escolares 
Os pais podem abrir uma conta para seu aluno e pagar antecipadamente por suas refeições 
no aplicativo School Pay. O aplicativo pode ser configurado para lembrar saldos baixos e/ou 
definir as restrições para as compras dos alunos. Informações sobre pré-pagamento de 
refeições online ou outras informações sobre refeições podem ser encontradas em: 
https://www.schoolpay.com/ 
 
Dívida Negativa 
Nenhuma refeição será negada aos estudantes na fila de atendimento. Uma taxa de refeição 
será aplicada às contas de refeições dos alunos quando não houver fundos disponíveis. De 
acordo com os regulamentos do USDA, os caixas não podem discutir os saldos das refeições 
com os alunos. O Connect Orange será usado para contatar os pais quando os saldos das 
contas dos alunos atingirem US$ 10 ou mais. Você pode verificar a conta do seu filho no 
SchoolPay.com. Não há cobrança para verificar a conta. Quando a conta atingir mais de US$ 
20, você receberá um e-mail sobre a conta retirada. O distrito enviará cartas solicitando 
pagamento quando não houver e-mails arquivados. As refeições nunca serão negadas aos 
alunos, a menos que os pais enviem uma declaração por escrito de que o aluno não pode 
comer as refeições escolares.  

 
  



 

 

MEDICAMENTO NA ESCOLA 
Não envie medicamentos para a escola com seu filho. Esta prática coloca seu filho, assim como seus 
colegas, em risco. Se seu filho precisar de medicação enquanto estiver na escola, entre em contato 
com a enfermeira ou o assistente de saúde da sua escola para obter os formulários apropriados. Os 
membros da equipe da OCPS não podem administrar medicamentos vencidos. No caso da 
medicação de uma criança expirar, os pais ou responsável serão contatados para retirar os 
medicamentos vencidos. NOTAS NÃO SERÃO ACEITAS COMO AUTORIZAÇÃO PARA 
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. 
  
DOENÇA 
Não mande seu filho para a escola se ele tiver uma erupção cutânea, febre, drenagem ocular, vômito 
grave ou diarréia, tosse produtiva ou qualquer sintoma que possa ser uma indicação de uma doença 
transmissível. Alunos com qualquer um desses sintomas serão enviados para casa. Qualquer ligação 
para uma criança ser levada para casa devido a uma doença a um dos pais ou responsável é para 
garantir a saúde e a segurança da criança. Espera-se que a criança seja levada para casa 
rapidamente. Se o seu filho tiver algum destes sintomas, por favor avise a escola que o seu filho está 
doente e solicite um atestado médico para que a ausência do seu filho possa ser justificada. 
  
REQUISITOS DE IMUNIZAÇÃO 
Todas as imunizações estudantis e documentação de imunizações devem estar corretas e 
atualizadas para frequentar a escola no Condado de Orange. As imunizações são registradas em um 
formulário de Certificação de Imunização da Flórida (DH 680), que pode ser obtido através do 
Departamento de Saúde do Condado de Orange ou do escritório do seu provedor de assistência 
médica. Todos os alunos que entram pela primeira vez nas escolas públicas do Condado de Orange 
devem ter um exame físico preenchido e documentado por um médico licenciado no último ano 
civil. 
  

  
2019-20 Imunização e Requisitos Físicos para Presença Escolar 

Exame físico dentro de um ano da entrada na escola 
Formulário válido de vacinação DH 680 da Flórida (Qualquer papel colorido é aceitável para o 

formulário DH 680, não é necessário papel azul) 
  
PRÉ-JARDIM DE INFÂNCIA 
Série de vacinas para difteria, tétano e coqueluche 
Série de vacinas para poliomielite 
Série de vacinas para hepatite B 
Série de vacinas para H. Influenza Tipo B (HIB)* 
Série de vacina conjugada pneumocócica (PCV) 
1 dose para sarampo, caxumba, rubéola (MMR) 
1 dose para catapora 
*doses apropriadas para a idade 
**todas as séries devem ser concluídas antes da entrada no jardim de infância 
  
JARDIM DE INFÂNCIA até 6º ano 
Série de vacinas para difteria, tétano e coqueluche 
Série de vacinas para poliomielite 
Série de vacinas para hepatite B 
2 doses para sarampo, caxumba, rubéola (MMR) 
2 doses para catapora 
  
7º e 8º anos 
Série de vacinas para difteria, tétano e coqueluche 
1 dose para tétano, difteria, coqueluche (Tdap) 
Série de vacinas para poliomielite 



 

 

Série de vacinas para hepatite B 
2 dose para sarampo, caxumba, rubéola (MMR) 
2 dose para catapora 
  
9º até 3º série 
Série de vacinas para difteria, tétano e coqueluche 
1 dose para tétano, difteria, coqueluche (Tdap) 
Série de vacinas para poliomielite 
Série de vacinas para hepatite B 
2 dose para sarampo, caxumba, rubéola (MMR) 
1 dose para catapora 
  
Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Saúde da Flórida no Programa 
de Saúde Escolar do Condado de Orange, 407-858-1438, ou o Programa de Imunização, no número 
407-858-1444. 
 
Matrícula Estudantil 

● Uma criança deve ter 5 anos em ou antes de 1º de setembro para entrar no jardim de 
infância. 

● Uma criança deve ter 6 anos em ou antes de 1º de setembro e ter um jardim de infância bem 
sucedido para ingressar no primeiro ano. 

● Para saber em qual escola o seu filho irá comparecer, juntamente com os documentos 
necessários para registrar seu filho, ligue para o Centro de Matrícula do Aluno em 
407.317.3233 ou visite o site do distrito em www.ocps.net. 

  
Transporte 
O sistema de escolas públicas do Condado de Orange opera o maior sistema de transporte 
público na Flórida Central. Durante o ano letivo de 2018-2019, 908 ônibus transportaram cerca 
de 70.000 alunos para a escola diariamente. Anualmente, os ônibus escolares da OCPS viajam 
quase 17,8 milhões de milhas por ano, e mais de 100.000 milhas em um dia escolar normal. 
  
Para obter mais informações sobre serviços, entre em contato com os Serviços de Transporte no 
telefone 407.317.3800 ou visite a seção Serviços de Transporte no site da OCPS.  

  
 
ENVOLVIMENTO DOS PAIS E DA COMUNIDADE 
OCPS PARENT ACADEMY 
Pesquisas mostram que os alunos conseguem mais quando os pais estão envolvidos na educação de 
seus filhos. A fim de fornecer às famílias um veículo para capacitá-las e aos seus filhos. A OCPS Parent 
Academy é um programa educacional projetado para melhorar o desempenho do aluno através do 
apoio do envolvimento da comunidade e da família. O objetivo do programa é fortalecer e capacitar as 
famílias. 
  
 As oficinas são conduzidas por especialistas do distrito, pessoal escolar e parceiros da comunidade. Os 
pais receberão uma série de apoio para seus filhos e para eles mesmos.  
  
As academias presenciais se concentram em três faixas principais: 

● Conquista do Estudante 
● Paternidade e Ativismo 
● Crescimento Pessoal e Individual 

  
Observação: 
Grátis para todas as famílias 
9:00 às 13:00 
A inscrição fecha às 10:30 do dia do evento. Pré-inscrição recomendada.  



 

 

 
Acomodações especiais oferecidas aos filhos dos pais participantes. Filhos de pais participantes têm a 
oportunidade de frequentar a Academia da Juventude. A Academia da Juventude segue o mesmo 
horário das sessões de adultos. A Academia da Juventude é para alunos de 4 a 18 anos. O registro 
necessário para crianças e pais deve participar de sessões de adultos. 
 
Datas da OCPS Parent Academy para 2019-2020: 
 

14 de setembro de 2019 
A história da OCPS 
Boone High School 
1000 E. Kaley Street 
Orlando, FL 32806 
  
2 de novembro de 2019 
Quem somos:  
Nossa família 
Nossa escola 
Nossa comunidade 
Oak Ridge High School 
700 West Oak Ridge Road 
Orlando, FL 32809 
Semana da Família: Esteja Presente 
http://weekofthefamily.org/contests/familyessay/ 
 
 25 de janeiro de 2020 
Juntos Para o Amanhã 
Edgewater High School 
3100 Edgewater Drive 
Orlando, FL 32804 
Nota Especial: Voltado para pais e alunos do ensino médio 
  
28 de março de 2020 
Uma Celebração de Sucesso 
Ocoee High School 
1925 Ocoee Crown Point Parkway 
Ocoee, FL 34761 
  
16 de maio de 2020 
Prepare-se Mentalmente para o Verão 
Winter Park High School 
2100 Summerfield Road 
Winter Park, FL 32792 

 
A OCPS Virtual Parent Academy é uma extensão da Academia de Pais OCPS, onde pais e filhos têm 
a oportunidade de participar de uma sessão on-line das 18:00 às 19:00. A plataforma on-line é uma 
ferramenta de aprimoramento para pais e alunos obterem informações e recursos educacionais. Os 
eventos são acessíveis on-line em qualquer local com acesso à internet. Pais e filhos podem 
frequentar a partir de casa, sites da comunidade ou escolas que servem como locais de 
acolhimento. As apresentações são conduzidas por especialistas distritais e comunitários. 
  
Observação: 
Grátis para todas as famílias 
Plataforma Online 
18:00 – 19:00 



 

 

Os pais usam computadores para assistir a apresentações com apresentadores disponíveis on-line 
para conversar, personalizando a experiência. 
  
Eventos Virtuais da Academia em 2019-2020:: 
 

Quinta-feira, 10 de outubro de 2019 
Cidadania Digital 
  
Quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 
Qual é o seu E.I.? 
  
Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 
Vamos nos tornar mais experientes em tecnologia 
  
Quinta-feira, 23 de abril de 2020 
Esteja Preparado 

 
As Academias de Pais e Virtual da OCPS vinculam efetivamente os pais a recursos vitais do distrito, 
da escola e da comunidade durante o ano. Esses dois recursos essenciais proporcionam aos pais, 
famílias, alunos, funcionários e membros da comunidade uma oportunidade de aprender com os 
colegas e com os outros, em um esforço para aumentar o aproveitamento dos alunos. 
  
Para mais informações, visite www.ParentAcademy.ocps.net ou ligue para Envolvimento dos Pais e da 
Comunidade no 407.317.3300. 
  
OFICINAS PARA PAIS E EVENTOS DE APRENDIZAGEM FAMILIAR 
O OCPS fornece workshops e eventos de aprendizado para pais e famílias sobre maneiras de 
participar efetivamente da educação de seus filhos para que todos os alunos atinjam no mais alto 
nível acadêmico. Isso é realizado por meio de eventos em todo o distrito, como a OCB Parent 
Academy e a OCPS Virtual Parent Academy, além de uma série de ofertas das escolas. Além disso, 
muitas escolas de Título I contam com um centro de recursos para pais e um contato de 
envolvimento dos pais no ensino fundamental e um contato de envolvimento secundário no ensino 
secundário para apoiar o desempenho dos alunos por meio de estratégias de engajamento dos pais. 
Ligue para o escritório da sua escola para obter mais informações sobre os programas que atendem à 
sua escola. 
 
Conselho Consultivo Escolar 
Cada escola pública do Condado de Orange convida os pais a se envolverem. Uma das maneiras 
pelas quais os pais podem se envolver é através do Conselho Consultivo Escolar (SAC). Este conselho 
é um grupo que reúne representantes de partes interessadas para ajudar o diretor da escola a 
desenvolver e avaliar um plano de melhoria da escola. Cada escola deve ter um SAC que seja 
etnicamente, racial e economicamente representativo de sua comunidade. Os membros do SAC são 
selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos pela escola e pelo conselho escolar, 
em conformidade com os requisitos dos estatutos estaduais. Cada SAC é composto pelo diretor e 
representantes de professores, funcionários de apoio educacional, pais, membros da comunidade e 
estudantes. Escolas secundárias e centros técnicos devem ter alunos como parte de sua associação 
ao SAC. A participação de estudantes nos SACs do ensino fundamental e médio é opcional. 
Professores, funcionários de apoio educacional, estudantes e pais são eleitos para o SAC por seus 
grupos de pares. Os membros da comunidade são nomeados pelo diretor. 
  
Associação de Pais e Mestres (PTA - Parent Teacher Association) 
As escolas também têm grupos de apoio a pais e mestres em toda a escola. A maioria desses grupos 
de apoio são Associações de Pais e Mestres (PTA) e Associações de Pais e Mestres de Estudantes 
(PTSA). PTAs de unidades escolares locais e PTSAs fazem parte do Conselho de PTA do Condado de 
Orange, assim como o PTA da flórida e o PTA Nacional. O PTA fornece aos membros educação dos 
pais, treinamento de liderança e uma poderosa voz de defesa em nome de todas as crianças. O PTA 



 

 

também busca iniciativas legislativas adotadas por seus membros no Condado de Orange e foi 
nomeado como o grupo de escolha dos pais das escolas públicas do Condado de Orange. 
  
Engajamento entre Pais e Famílias de Título I 
As atividades do Título I colocam uma forte ênfase no fornecimento de workshops para os pais apoiá-
los como os primeiros e mais importantes professores de seus filhos. O Conselho Consultivo Distrital 
de Envolvimento dos Pais da OCPS (PEDAC) serve como a voz coletiva dos pais e famílias do Título I 
nas escolas públicas do Condado de Orange. O PEDAC se reúne quatro vezes por ano e se concentra 
no desenvolvimento de parcerias entre pais e famílias, professores, administradores e líderes 
comunitários, além de criar e avaliar a Política e Plano de Envolvimento de Pais e Familiares de Título I 
da OCPS e pedido de Título I. 
  
A Fundação para as Escolas Públicas do Condado de Orange 
A Fundação para as Escolas Públicas do Condado de Orange foi fundada em 1987 por líderes 
empresariais e comunitários locais, e é a única organização de apoio direto designada das Escolas 
Públicas do Condado de Orange. Como tal, é uma organização sem fins lucrativos 501 (c) (3) e serve 
como o braço filantrópico oficial do distrito. 
 
A Fundação tornou-se parte da divisão de comunicações do distrito em julho de 2016. Em julho de 
2017, a equipe do Community Outreach, incluindo Parceiros em Educação, Voluntários ADDitions, 
Aliança Religiosa e outros esforços, também se tornaram parte da Fundação. A Fundação otimiza 
com sucesso essa estrutura e alinhamento para resultados positivos. 
  
A Fundação faz parceria com o Conselho Escolar, colegas organizações sem fins lucrativos e todos os 
doadores individuais e corporativos para avançar seu propósito de investir em nossos filhos hoje 
para fortalecer nossa comunidade amanhã. 
  
 
 
O sucesso do aluno impulsiona todas as prioridades de financiamento da Fundação:  
  

● Garantir a Prontidão para o Aprendizado - apoiar a educação da primeira infância, saúde 
mental e física e bem-estar e melhorias comportamentais (as iniciativas incluem o VPK de 
um dia inteiro, o enfermeiro em cada escola e o Fundo de Educação para Desabrigados) 

● Invista em Professores e Funcionários - forneça subsídios de desenvolvimento profissional, 
impacto e inovação, e investimentos em excelência e retenção de professores (as iniciativas 
incluem Subsídios para Impacto de Professores, Subsídios para Escolas de Inovação e o 
Fundo de Liderança do Superintendente) 

● Acelere o Sucesso do Aluno - concentre-se na alfabetização, no acesso a STEM, no acesso às 
artes e nos esforços que limitam as lacunas de desempenho (as iniciativas incluem 
Read2Succeed, acesso a STEM, Arts Access for All e City Year Orlando) 

● Promova o Sucesso Após o OCPS - apoie os esforços de preparação para carreira e 
faculdade, programas de bolsas de estudo, mentoria e ex-alunos (as iniciativas incluem 
escolas certificadas pela DPC, bolsas de estudos, hall da fama e a Iniciativa de Sucesso de 
Superdotados) 

● Conduzir as Colaborações Comunitárias - construir relacionamentos e parcerias 
significativos com o OCPS e a comunidade, inclusive atuando como um polo de colaboração 
(as iniciativas incluem Community Outreach Schools, Partners in Education, ADDition 
Volunteers, e o K-Ready Community Fund) 
 

  



 

 

Além de levantar fundos de forma colaborativa com escolas e departamentos para apoiar 
programas vitais, a Fundação cuida da campanha anual de doação de funcionários, OCPS Gives, e 
planeja e organiza eventos de angariação de fundos como o Top Talent e o torneio de golfe Fore Our 
Schools. Também serve como agente fiscal para mais de 125 fundos de escolas e distritos e busca 
recursos para apoiar iniciativas de todo o distrito. 
  
Investir em Nossas Escolas 
Presentes monetários e em espécie permitem que a Fundação apóie iniciativas e programas 
projetados para ajudar os alunos a serem bem-sucedidos. Quando você compra a etiqueta de 
licença “Apoie a Educação” recém-modelada para seu carro, US$ 20 ajudarão a apoiar os alunos, 
professores e escolas da OCPS. 
  
Para mais informações ou para fazer um presente, entre em contato com a Fundação em 
407.317.3261 ou visite www.foundationforocps.org.  
  
Relatório de Impacto do Ano Escolar de 2018-19 
Por meio de parcerias com corporações, fundações, pequenas empresas e membros da 
comunidade, a Fundação forneceu mais de US$ 2,5 milhões em apoio no último ano letivo. 
Anualmente, a Fundação administra mais de US$ 1 milhão em fundos distritais e escolares e mais de 
US$ 3,2 milhões em fundos investidos. Aqui estão apenas alguns exemplos de impacto: 
 

● Mais de 24.600 alunos e 270 professores foram beneficiados pelos Subsídios de Impacto do 
Professor 

● Quase 1.400 estudantes reforçaram suas habilidades de alfabetização através do 
Read2Succeed 

● Meninas de todas as 20 escolas secundárias participaram do evento inaugural de orientação 
do GenWOW 

● Mais de 58.700 voluntários ajudaram a apoiar programas escolares e distritais 
● Mais de 2.800 empresas locais assistiram escolas através de Parceiros na Educação 

  
Convidamos você a entrar em contato conosco para discutir como você pode investir nas escolas 
públicas do Condado de Orange e ajudar a levar todos os nossos alunos ao sucesso! 
  
Voluntariado e Parceria nas Escolas 
O voluntariado é uma maneira especial de se envolver na educação de seu filho. Como voluntário da 
ADDitions School, você pode contribuir: 
  

● acompanhando a aula do seu filho em viagens de campo 
● ajudando como assistente de sala de aula 
● servindo no Conselho Consultivo Escolar (SAC). 

  
Pais voluntários recebem uma visão de perto da escola de seus filhos. Ver como o seu filho é 
ensinado também pode dar-lhe ideias sobre como ajudar o seu filho em casa. 
  
O programa Parceiro em Educação conecta escolas com recursos (humanos e materiais) por meio 
de parcerias com empresas e organizações, a fim de melhorar a excelência educacional. A OCPS 
está sempre procurando parceiros de negócios para trabalhar com nossas escolas e o distrito, para 
preparar nossos jovens para um futuro melhor. Se você estiver interessado em ser voluntário ou se 
tornar um parceiro em educação, visite nosso sistema on-line para se inscrever hoje mesmo. 
www.volunteer.ocps.net. 
  
 
Iniciativas Religiosas 
Organizações religiosas desempenham um papel fundamental na vida de muitos estudantes em 
nosso distrito. Como tal, o distrito administra uma Iniciativa de Adotar uma Escola com base 
religiosa através do programa Parceiros em Educação. Instituições religiosas são encorajadas a 



 

 

colocar sua missão de fé em ação adotando uma escola. Por meio dessa parceria, organizações 
religiosas, administradores escolares e pais trabalham juntos para incentivar nossos alunos a: 
 
● Ficar na escola 
● Distinguir-se na aprendizagem 
● Celebrar a diversidade 
● Resistir à pressão dos colegas 
  
Para saber mais sobre como se envolver com a Iniciativa Religiosa da OCPS, visite 
www.faithbasedpartners.ocps.net ou ligue para 407.317.3323. 
  
Serviço Comunitário de Fraternidade e Irmandade 
Mais de dois terços dos alunos do distrito vivem na pobreza, criando uma oportunidade para servir 
os alunos do ensino fundamental e médio. Colegiados e ex-alunos membros da fraternidade e 
irmandade são convidados a adotar uma escola para o ano letivo. Há infinitas oportunidades para 
fazer a diferença na vida de nossos filhos, incluindo o voluntariado como amigo de leitura, orador 
convidado, mentor ou tutor, ou coordenando um projeto de embelezamento do campus, uma 
unidade de alimentação/roupas ou um clube após a escola. Para mais informações, entre em 
contato com a equipe do Foundation Community Outreach no número 407.317.3323. 
  
  

Instalações 
  
Atualização do Programa de Construção de 2019-20: 
As Escolas Públicas do Condado de Orange têm um dos maiores e mais bem-sucedidos programas 
de construção de escolas nos Estados Unidos. Entre 2003 e 2019, 53 novas escolas foram construídas 
e 124 escolas foram substituídas ou renovadas. O plano de construção agressivo é possível graças ao 
imposto sobre vendas de meio centavo estendido pelos eleitores em 2014, mais taxas de impacto no 
desenvolvimento residencial e impostos sobre a propriedade. 
  
Aberturas/Conclusões Agendadas para 2019 
2019: 
Boone HS Auditorium [Auditório de Boone HS] (substituição) | Castleview Elementary (novo) | 
Colonial HS Auditorium [Auditório de Colonial] HS (substituição) | Corner Lake MS (renovação 
completa) | Deerwood ES (substituição) | Horizon West Middle School (novo) | Lake Gem ES 
(renovação completa) | Lake George ES (renovação completa) | Pershing School (substituição) | 
Sunrise ES (renovação completa) | Water Spring Elementary (novo) 
 
Aberturas/Conclusões Agendadas para 2020 
2020: 
Acceleration West (renovação completa) | Ginásio/cafeteria do Boone HS (renovação/substituição) | 
Magnolia School (substituição) | Pinar ES (renovação/substituição) | Rolling Hills ES 
(renovação/substituição) | Local 20-E-SW-4 (novo) | Local 83-E-SE-3 (novo) | Local 85-E-W-4 (novo) | 
Southwest MS (renovação completa) | Winegard ES (substituição)  
 
  



 

 

Telefones Úteis 
Programas Depois da Escola 
 
Escritório Distrital para Informações 
407.317.3200 
  
Serviços de Saúde 
407.317.3200 Ext. 2002609 
  
Solicitações de Registro 
407.317.3965 
  
Serviços do Conselho Escolar 
407.317.3236 
  
Matrícula Estudantil 
407.317.3233 
  
Transporte 
407.317.3800 


