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Calendário Escolar 2017-2018 
  

   

Feriado estudantil 
Inicio do período de avaliação 
Fim do período de avaliação 
Primeiro e último dia de aula 

para os estudantes 
7 a 11 de agosto de 2017 - 
Pré-planejamento para 
professores 
9 de agosto é um dia de 
desenvolvimento 
profissional.)  
14 de agosto de 2017 - 
Primeiro dia de aulas 

4 de setembro de 2017 - 
Dia  do Trabalho (as 
escolas e os escritórios 
distritais estarão fechados). 

13 de outubro de 2017 - 
Fim do 1º período de 
avaliação 16 de outubro 
de 2017 - Dia de trabalho 
do professor / feriado para 
o aluno
17 de outubro de 2017 -
Início do 2º período de
avaliação
27 de outubro de 2017 -
Feriado para os alunos
/dia profissional do
professor/dia de folga do

20 a 24 de novembro 2017 
- Feriado de Ação de Graças

21 de dezembro de 2017 - 
Fim do 2º período de 
avaliação  
22 de dezembro de 2017 - 
Dia do trabalho para o 
professor / feriado estudantil 
25 de dezembro de 2017  

- 5 de janeiro de 2018 -
Férias de inverno (as escolas
estarão fechadas).
8 de janeiro de 2018 -
Estudantes retornam às
aulas / Início do 2º semestre /
3º período de avaliação
15 de janeiro de 2018 - Dia
de Martin Luther King Jr. (as
escolas e os escritórios
distritais estarão fechados)

19 de fevereiro de 2018 - 
Dia dos Presidentes (as 
escolas estarão fechadas. Os
escritórios distritais estarão 
abertos.) 

15 de março de 2018 - Fim 
do 3º periodo de avaliação  
16 de março de 2018 - Folga
para os alunos. O professor 
trabalha normalmente 
19 a 23 de março de 2018  - 
Férias de primavera (as 
escolas estarão fechadas. Os
escritórios distritais estarão 
abertos.) 
26 de março de 2018 - 
Começo do 4º período de 
avaliação  

28 de maio de 2018 - 
Memorial Dia (as escolas e 
os escritórios distritais 
estarão fechados). 
30 de maio de 2018 - Fim do 
4º período de avaliação / 
último dia de aulas para os 
estudantes 
31 de maio a 1º de junho de 
2018 - Planejamento escolar 
para os professores 
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ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

Priorização de tempo ruim 
Dias em 2017-18

Prioridade	 Data	 Utilização	atual	
1	 27	de	outubro	de	2017	 Dia	profissional	/	feriado	estudantil	
2	 20	de	novembro	de	2017	 Feriado	de	Ação	de	Graças	
3	 21	de	novembro	de	2017	 Feriado	de	Ação	de	Graças	
4	 19	de	fevereiro	de	2018	 Feriado	do	Dia	dos	Presidentes	
5	 22	de	novembro	de	2017	 Feriado	de	Ação	de	Graças	
6	 23	de	março	de	2016	 Férias	de	primavera	
7	 22	de	março	de	2018	 Férias	de	primavera	
8	 21	de	março	de	2018	 Férias	de	primavera	
9	 20	de	março	de	2018	 Férias	de	primavera	

10	 19	de	março	de	2018	 Férias	de	primavera	
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Acadêmico	
Qualificações	do	professor	
A	lei	federa	No	Child	Left	Behind	(ou	"nenhuma	criança	será	
deixada	para	trás")	exige	que	os	distritos	escolares	contratem	
professores	altamente	qualificados.	Todas	as	escolas	devem	
ter	professores	certificados	e	altamente	qualificados	nas	
principais	matérias	acadêmicas	básicas.	Atualmente,	as	
escolas	notificam	os	pais	cujos	filhos	podem	estar	na	sala	de	
aula	com	um	professor	que	está	ensinando	fora	do	seu	
campo	de	certificação.	Para	continuar	ensinando	em	
disciplinas	fora	do	campo,	os	professores	devem	fazer	cursos	
anuais	ou	os	exames	apropriados	da	área	de	conhecimento.	
Você	pode	saber	mais	sobre	isso	ao	entrar	em	contato	com	o	
diretor	da	escola.	

Aprendizagem	digital	
O	programa	de	aprendizagem	digital	LaunchED	fornece	
dispositivos	de	aprendizagem	digital,	como	laptops	ou	
tablets,	para	todos	os	funcionários	e	estudantes	em	locais	
designados.	Os	dispositivos	são	usados	em	um	ambiente	de	
aprendizagem	combinado,	onde	os	estudantes	frequentam	
escolas	tradicionais,	mas	utilizam	conteúdos	digitais,	como	
livros	didáticos	on-line	e	ferramentas	digitais,	como	a	GSuite,	
para	personalizar	seu	ambiente	de	aprendizagem	e	aumentar	
o envolvimento	dos	alunos	na	sala	de	aula.	Atualmente,	o
programa	LaunchED	tem	mais	de	100.000	alunos.	O	objetivo
do	distrito	é	alcançar	uma	relação	de	um	para	um	até	2021,
fornecendo	um	dispositivo	para	cada	aluno	e	membro	da
equipe.	Visite	digital.ocps.net	para	saber	mais.

Recursos	digitais	importantes	estão	disponíveis	para	as	
famílias	da	OCPS.	Eles	são	os	principais	portais	das	nossas	
salas	de	aula	digitais.	

• G	Suite	for	Education:	aqui	é	onde	os	alunos	criam,
colaboram	e	armazenam	arquivos.	Ele	também	é
onde	os	estudantes	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	aos	professores	monitorar,
colaborar	e	se	comunicar	com	os	alunos	enquanto
trabalham	em	seus
dispositivos.	Este	recurso	só	está	disponível
enquanto	os	alunos	estão	no	campus.

• Canvas:	Este	é	o	sistema	de	gerenciamento	de
aprendizagem	do	distrito	e	é	o	centro	da	sala	de	aula
digital.	Os	alunos	visitarão	o	Canvas	para	verificar
seu	calendário	para	os	próximas	dias,	para	acessar
os	materiais	do	curso	e	enviar	trabalhos.	Os	pais
podem	se	inscrever	para	uma	conta	gratuita	e	obter
o aplicativo	Canvas	Parent	para	dispositivos	móveis
iOS,	Android	ou	Windows	para	acompanhar	o
calendário	e	as	tarefas	do	aluno.

• ProgressBook	ParentAccess:	É	aqui	que	os
professores	publicam	notas	de	alunos.	Entre	em
contato	com	o	conselheiro	de	orientação	para	obter
informações	exclusivas	de	login	para	os	pais.

• LaunchPad:	Os	alunos	podem	visitar	launch.ocps.net
para	acessar	o	software	instrucional,	livros
eletrônicos	e	muito	mais.	O	LaunchPad	pode	ser
acessado	em	qualquer	dispositivo	com	conexão	à
internet.	Através	do	LaunchPad,	os	alunos	recebem
contas	para	os	seguintes	tipos	de	recursos:

ProgressBook Canvas

· Frequência
· Notas	oficiais
· Média	de	notas
· Programação	das
aulas

· Tarefas	online
· Planejador	online
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Cursos	de	Honras	
Os	cursos	designados	com	honras	nos	níveis	colegial	e	médio	
são	projetados	para	proporcionar	aos	alunos	experiências	de	
aprendizado	rigorosas	em	preparação	para	AP,	IB	e	
experiências	de	matrícula	em	duas	faculdades.	
	

• Posicionamento	Avançado	(AP) 
Os	cursos	de	Posicionamento	Avançado	(AP)	
permitem	que	os	alunos	experimentem	cursos	de	
nível	universitário	em	uma	escola	secundária.	Os	
cursos	de	AP	encorajam	uma	abordagem	prática	e	
proporcionam	oportunidades	de	aprendizagem	em	
preparação	para	a	faculdade	e	muito	mais.	Ao	
participar	de	um	trabalho	de	nível	universitário	no	
ensino	médio,	os	alunos	podem	testar-se	e	assumir	
riscos	em	um	ambiente	familiar,	tirar	proveito	de	
salas	de	aulas	menores	e	ter	acesso	a	tutoria	e	
suporte	no	local,	ao	mesmo	tempo	em	que	ganham	
confiança	acadêmica	e	uma	experiência	gratificante.	
Os	alunos	têm	a	oportunidade	de	ganhar	créditos	
universitários	com	uma	nota	de	aprovação	nos	
exames	de	curso	AP.	Cada	escola	oferece	uma	
variedade	de	classes	AP	que	se	alinham	com	os	
interesses	e	com	os	planos	dos	alunos	para	o	futuro.		

	
• Bacharelado	Internacional	(IB)	

O	Programa	de	Diploma	de	Bacharel	Internacional	
(IB)	é	um	curso	rigoroso	de	ensino	pré-universitário,	
levando	a	testes	padronizados	internacionalmente.	
O	currículo	abrangente	de	dois	anos	do	programa	
permite	que	seus	graduados	atinjam	os	requisitos	
dos	sistemas	educacionais	de	diferentes	países.	Os	
alunos	matriculados	nos	programas	de	diplomas	IB	
do	distrito	nas	escolas	secundárias	Cypress	Creek,	
Evans,	Jones,	University	e	Winter	Park	são	elegíveis		
	

para	créditos	para	a	faculdade	com	base	nos	escores	
obtidos	nos	exames	do	IB.	As	escolas	secundárias	de		
	
Cypress	Creek,	Evans,	Jones	e	University	têm	
programas	IB	do	distrito.	

	
• AICE	

O	programa	Cambridge	Advanced	International	
Certificate	of	Education	(AICE)	é	um	rigoroso	curso	
pré-universitário,	levando	a	testes	
internacionalmente	padronizados.	O	currículo	
abrangente	da	AICE	permite	que	seus	graduados	
atinjam	os	requisitos	de	um	programa	internacional	
de	estudos.	Os	alunos	matriculados	no	programa	
AICE	do	distrito	na	Colonial	High	School	são	elegíveis	
para	créditos	para	a	faculdade	com	base	nos	escores	
obtidos	nos	exames	do	AICE.	

	
Carreira	e	Educação	Técnica		
Os	cursos	de	Carreira	e	Educação	Técnica	OCPS	(CTE)	tem	o	
objetivo	comum	em	todos	os	nossos	programas	secundários	
e	pós-secundários:	mudar	vidas	através	da	educação.	Este	
objetivo	é	alcançável	através	de	programas	de	treinamento	
baseados	na	indústria	e	de	alta	habilidade,	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	atual.		
		
A	partir	do	ensino	médio,	os	alunos	podem	se	inscrever	em	
cursos	focados	na	carreira,	projetados	para	desafiar	e	
envolver.	Esses	cursos	CTE	incentivam	o	pensamento	crítico	e	
as	atividades	de	resolução	de	problemas	relacionadas	às	
carreiras	-	conectando	o	trabalho	escolar	com	suas	aplicações	
no	mundo	real.	Incentivamos	os	alunos	a	começarem	a	
preparar	seu	futuro	através	de	cursos	que	levam	a	
credenciais	de	crédito	e	/	ou	certificações	para	a	indústria.		

Livros	didáticos	on-line	 Produtividade	 Conteúdo	educacional	 Desenvolvimento	de	
habilidades	

McGraw	Hill	
Pearson	
HMH	
It’s	about	Time	

G	Suite	 Brain	Pop	
Discovery	Education	
Edgenuity	
Math	Nation	
iReady	
MyOn	
Khan	Academy	
Gizmos	
Think	Thru	Math	
SAFARI	
PBS	Learning	
iStation	
CK-12	
Enciclopédia	Britânica	

Typing	Club	
ICT	Online	
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A	matrícula	dupla	permite	que	alunos	do	ensino	médio	se	
integrem	ao	campo	escolhido	ao	frequentar	as	aulas	no	
Orange	Technical	College,	enquanto	permanecem	
matriculados	em	 
sua	escola	secundária	de	origem.	Com	programas	de	ponta	
em	uma	variedade	de	campos	com	alta	demanda,	cada	aluno	
está	a	um	passo	de	encontrar	sua	paixão	na	vida	e	ganhar	
uma	experiência	valiosa	-	tudo	antes	de	se	formarem	no	
ensino	médio.	

Orange	Technical	College	
O	OCPS	também	é	o	lar	de	cinco	convenientes	campus	
universitários	técnicos	(Avalon,	Mid	Florida,	Orlando,	
Westside	e	Winter	Park),	coletivamente	conhecidos	como	
Orange	Technical	College	(OTC),	que	oferecem	programas	de	
treinamento	de	certificação	para	carreira	que	fornecem	
educação	a	preços	acessíveis,	instrutores	altamente	
qualificados	e	currículo	ligado	ao	mundo	real.	O	OTC	serve	
como	o	portal	perfeito	para	carreiras	emocionantes	em	
ciência	da	saúde,	tecnologia	da	informação,	tecnologia	
automotiva,	tecnologias	de	áudio	e	vídeo,	fabricação	e	muito	
mais.	

O	OTC	também	é	o	principal	fornecedor	de	educação	geral	
para	adultos	e	ESOL	(inglês	como	segunda	língua)	na	Florida	
central.	As	salas	de	aula	interativas	e	o	ambiente	de	trabalho	
simulado	proporcionam	aos	alunos	a	experiência	prática	que	
cria	confiança	para	ter	sucesso	no	local	de	trabalho.	

Academias	NAF	
As	Academias	NAF	utilizam	um	modelo	de	academia	de	
carreira	que	prepara	os	alunos	para	o	ensino	pós-secundário,	
ao	mesmo	tempo	em	que	lhes	proporciona	as	habilidades	e	a	
experiência	necessárias	para	atingir	os	empregos	de	nível	de	
entrada.	Essas	academias	operam	principalmente	em	escolas	
públicas	de	distritos	urbanos	e	também	prosperam	em	
muitas	áreas	rurais	e	suburbanas.	As	Academias	NAF	são	
organizadas	em	torno	de	um	dos	cinco	temas	de	carreira:	
Finanças,	Hospitalidade	e	Turismo,	Tecnologia	da	Informação,	
Ciências	da	Saúde	e	Engenharia.	Uma	parte	importante	desta	
iniciativa	é	o	envolvimento	de	parceiros	da	indústria,	como	
parceiros	locais	Raymond	James	&	Associates,	Charles	
Schwab,	Robert	Half,	CFE	Federal	Credit	Union,	KPMG,	
SunTrust	Bank,	AAA	Travel,	Visit	Orlando,	SeaWorld,	Orlando	
World	Center	Marriott,	Universal	Orlando,	Walt	Disney	
Company,	Orlando	Health	e	FedEx.	 

Career	Pathways	
O	Career	Pathways	dá	aos	alunos	a	oportunidade	de	avançar	
em	uma	carreira	escolhida	em	um	ritmo	mais	rápido	com	
uma	posição	acadêmica	avançada	em	programas	pós-
secundários.	Estudantes	do	Career	Pathways	são	capazes	de	
planejar	metas	de	carreira	no	ensino	fundamental,	colegial	e	
médio,	ou	no	centro	técnico	para	uma	carreira	ou	um	grau	
acadêmico	avançado.	Os	alunos	terão	a	oportunidade	de	
articular	seu	treinamento	para	créditos	universitários	em	
programas	selecionados.	Para	mais	detalhes,	entre	em	
contato	com	um	conselheiro	em	um	dos	campus.	Os	acordos	
de	articulação	com	escolas	secundárias	e	faculdades	
oferecem	crédito	para	as	competências	completadas	em	
muitos	programas	de	treinamento. 
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Orientação	e	aconselhamento	acadêmico	

Progressão	Estudantil	/	Graduação	
A	aprovação	de	cada	aluno	para	o	próximo	nível	é	determinada	pela	proficiência	em	leitura,	escrita,	ciências	e	matemática,	incluindo	níveis	
específicos	de	desempenho	em	avaliações	estaduais	em	níveis	de	escolaridade	selecionados.	As	decisões	de	reprovação	são	baseadas	em	mais	do	
que	apenas	um	resultado	em	provas.	Os	alunos	que	não	atendam	a	esses	níveis	de	desempenho	devem	receber	correção	ou	serem	reprovados	
dentro	de	um	programa	intensivo	que	seja	diferente	do	programa	do	ano	anterior.	Para	estudantes	reprovados	em	todas	as	matérias,	é	permitida	a	
promoção	subsequente	durante	o	ano	se	os	requisitos	de	desempenho	forem	cumpridos.	O	diretor	tem	a	responsabilidade	por	todas	as	decisões	
finais	relativas	à	colocação	inicial,	reprovação	e	aprovação	com	remediação.	As	decisões	serão	baseadas	nas	necessidades	de	instrução	do	aluno.	

Os	alunos	que	entrem	na	terceira	série	em	2017-2018	deverão	obter	um	nível	2	ou	superior	na	avaliação	estatal	de	Artes	da	Língua	Inglesa	(ELA)	
em	nível	estadual	para	o	terceiro	ano,	para	atender	aos	requisitos	de	aprovação.	A	pontuação	será	determinada	na	primavera,	garantindo	que	os	
alunos	sejam	apropriadamente	identificados	para	reprovação	ou	aprovação.	Os	alunos	que	não	atendam	a	esses	critérios	ainda	podem	atender	aos	
requisitos	de	aprovação	através	de	uma	das	sete	exceções	por	bons	motivos.	

Para	a	quarta	e	quinta	séries,	se	um	aluno	não	atingir	um	Nível	2	ou	superior	no	ELA	Florida	Standards	Assessment,	ele	pode	ser	reprovado.	Os	
estudantes	que	alcançarem	o	Nível	1	podem	ser	aprovados	se	cumprirem	critérios	específicos.	Esses	critérios	são	fornecidos	às	escolas	a	cada	ano.	

Para	ser	aprovado	da	sexta	à	oitava	série,	os	alunos	serão	obrigados	a	passar	com	sucesso	no	equivalente	a	quatro	cursos	de	ano	inteiro,	dos	quais	
três	devem	ser	das	áreas	de	artes	da	língua	inglesa,	matemática,	ciências	e	estudos	sociais.	Segundo	a	lei	estadual,	um	estudante	de	oitavo	ano	é	
obrigado	a	passar	em	três	cursos	de	Artes	da	Língua	Inglesa,	Matemática,	Ciências	e	Estudos	Sociais	(com	um	semestre	que	deve	incluir	educação	
cívica)	para	ser	aprovado	para	o	ensino	médio.	Além	disso,	deve	ser	completado	um	curso	aprovado	pelo	estado,	autônomo	ou	integrado	para	
atender	ao	requisito	de	planejamento	de	carreira	e	educação. 

Os	alunos	que	entram	na	décima	série	e	/	ou	que	estudem	Álgebra	1	em	2017-2018	serão	obrigados	a	atingir	uma	determinada	pontuação	no	
respectivo	teste	de	ELA	da	10ª	série	e	na	avaliação	de	Álgebra	1	para	atender	aos	requisitos	de	aprovação.	Esses	alunos	terão	a	oportunidade	de	
refazer	essa	avaliação,	se	necessário.	Os	alunos	também	devem	tirar	uma	média	de	classificação	de	2,0	em	uma	escala	de	4,0	e	obter	os	
requisitos	de	créditos	do	curso	apropriados	para	um	diploma	de	ensino	médio	padrão.	Um	curso	on-line	precisa	ser	concluído	antes	da	
formatura.	Por	favor	visite	www.ocps.net	para	acessar	o	Plano	de	Progresso	Estudantil. 
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Boletins	e	relatórios	de	progresso	
Os	boletins	serão	enviados	para	casa	a	cada	nove	semanas	para	
fornecer	informações	sobre	o	progresso	da	criança	na	escola,	
incluindo	notas,	comportamento	e	frequência.	As	notas	refletem	a	
avaliação	do	professor	sobre	o	desempenho	na	sala	de	aula	do	seu	
filho	com	base	em	testes,	projetos,	listas	de	verificação,	tarefas	de	
sala	de	aula,	lição	de	casa	e	observações	em	sala	de	aula.	Um	
professor	pode	indicar	no	boletim	que	uma	reunião	é	necessária.	
Algumas	escolas	usam	uma	reunião	para	os	pais	para	distribuir	os	
boletins.	Entre	em	contato	com	a	professora	do	seu	filho	caso	tenha	
alguma	dúvida	sobre	o	progresso	da	criança	na	escola.	No	meio	do	
período	de	avaliação,	cada	criança	leva	para	casa	um	relatório	de	
progresso	para	que	o	aluno	e	os	pais	ou	responsáveis	tenham	uma	
ideia	de	como	o	aluno	está	progredindo.	Se	necessário,	um	pai	pode	
solicitar	um	relatório	de	progresso	semanal.	

Créditos	de	Graduação	
Devido	às	mudanças	na	lei	estadual,	os	requisitos	de	graduação	no	
ensino	médio	para	o	ano	lectivo	2017-2018	estão	disponíveis	no		
site	do	Departamento	de	Educação,	www.fldoe.org,	em	Requisitos	
de	Graduação. 

Mentoria	e	Tutela	
O	programa	COMPACT	agora	opera	em	mais	de	13	escolas	em	todo	
o distrito.	Nas	suas	quase	três	décadas	de	atendimento	às	Escolas
Públicas	do	Orange	County,	mais	de	12	mil	jovens	se	beneficiaram
de	orientação	através	da	COMPACT.	A	Fundação	para	Escolas
Públicas	do	Orange	County	patrocina	a	iniciativa	de	orientação	para
os	estudantes	enquanto	eles	passam	do	colegial	para	o	ensino
médio.	Subsídios	especiais	do	governo	estadual	e	federal	também
fornecem	programas	e	serviços	para	escolas	através	de	bolsas	de
estudos,	fundos	de	Serviços	de	Educação	Suplementar	Title	I	e

Educação	 para	Migrantes.	 Para	mais	 informações,	 ligue	 para	 a	 sua	
escola	ou	ligue	para	o	escritório	COMPACT	no	407.317.3200,	Ramal.	
2002796	ou	visite	www.compactinc.org. 

Estudantes	talentosos	
As	Escolas	Públicas	do	Orange	County	estão	empenhadas	em	um	
programa	educacional	que	reconheça	o	valor,	as	necessidades	e	os	
talentos	únicos	de	estudantes	individuais	-	incluindo	alunos	
identificados	como	talentosos.	Estudantes	talentosos	precisam	de	
um	programa	educacional	qualitativamente	diferente	que	leve	em	
consideração	suas	habilidades	intelectuais	e	fornece	uma	maior	
variedade	de	desafios	do	que	os	oferecidos	pelo	currículo	padrão.	

Na	Flórida,	os	estudantes	são	elegíveis	para	serviços	para	alunos	
talentosos	se	cumprirem	os	critérios	descritos	na	Regra	6A-6.03019,	
FAC	do	Florida	Board	of	Education.	Um	estudante	talentoso	é	aquele	
que	possui	um	desenvolvimento	intelectual	superior	e	é	capaz	de	
um	alto	desempenho.	Os	critérios	de	elegibilidade	incluem	uma	
necessidade	demonstrada	pelo	programa,	a	maioria	das	
características	comportamentais	dos	alunos	talentosos,	como	
indicado	em	uma	escala	padrão	ou	lista	de	verificação,	e	um	
desenvolvimento	intelectual	superior,	conforme	medido	em	um	
teste	de	inteligência	administrado	individualmente.	Para	obter	mais	
informações,	visite	a	aba	"Gifted"	na	página	de	Educação	para	
Estudantes	Excepcionais,	acessível	através	do	link	"Departamentos"	
no	site	da	OCPS,	ocps.net.	Você	também	pode	ligar	para	o	
407.317.3229.		
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Educação	para	Estudantes	Excepcionais	(ESE)	
O	objetivo	do	Departamento	de	Educação	para	Estudantes	
Excepcionais	(ESE)	é	garantir	a	educação	adequada	de	todos	os	
alunos	com	deficiência,	estabelecendo	expectativas	elevadas,	
eliminando	barreiras	para	estudantes	e	professores,	modelando	
práticas	efetivas	e	compartilhando	informações	e	conhecimentos	
especializados.	Os	programas	e	serviços	estão	disponíveis	para	
estudantes	entre	3	e	22	com	transtornos	do	espectro	do	autismo,	
cegueira	e	surdez,	distúrbios	comportamentais	emocionais,	
deficiências	auditivas,	deficiências	cognitivas,	deficiências	
ortopédicas,	outras	deficiências	de	saúde,	dificuldades	específicas	de	
aprendizagem,	deficiências	de	fala	ou	linguagem,	lesões	cerebrais	
traumáticas,	atrasos	no	desenvolvimento	e	deficiências	visuais.	Os	
serviços	estão	disponíveis	para	bebês	e	crianças	pequenas	com	
deficiência	visual	e	auditiva.	Mais	informações	podem	ser	
encontradas	na	página	de	Educação	para	Estudantes	Excepcionais,	
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	necessidades	educacionais	primárias	de	um	
aluno,	identificadas	em	um	Plano	Individual	de	Educação	(IEP),	são	
atendidas	através	de	acomodações,	serviços,	materiais	de	instrução	
especializados	e	abordagens	comportamentais	que	são	baseadas	em	
pesquisa	e	exemplificam	as	melhores	práticas.	Os	alunos	elegíveis	
são	atendidos	em	ambientes	menos	restritivos,	conforme	
apropriado	para	as	necessidades	identificadas	do	aluno.	Serviços	de	
seleção,	avaliação	e	referência	estão	disponíveis	para	crianças	na	
pré-escola	de	3	a	5	anos	nos	Serviços	de	Intervenção	de	Diagnóstico	
Pré-Escolar	(PDIS).	Os	pais	que	desejem	mais	informações	podem	
entrar	em	contato	com	o	centro,	ligando	para	o	407.317.3503.	As	
crianças	em	idade	escolar	que	precisem	de	serviços	de	avaliação	são		

	
encaminhadas	através	do	seu	conselheiro	de	orientação	escolar.	
 
Outros	recursos	do	Departamento	de	Educação	Excepcional	
incluem:	Equipe	de	Apoio	aos	Pais	(407.317.3200,	Ramal.	2002614);	
o	Sistema	de	Diagnósticos	e	Recursos	de	Aprendizagem	da	Flórida	
(FDLRS	-	pronunciado	"Fiddlers")	e	o	Florida	Inclusion	Network,	que	
serve	como	um	recurso	para	pais	e	professores	de	estudantes	com	
deficiência	(407.317.3660);	e	o	Departamento	de	Educação	da	
Flórida,	que	oferece	um	programa	de	escolha	parental	para	alunos	
do	ESE	através	do	Programa	de	Bolsas	John	M.	McKay	para	
Estudantes	com	Deficiências. 
	
Para	informações	específicas	sobre	o	programa	McKay,	visite	o	site	
da	OCPS	McKay	em	ocps.net	(na	guia	de	Departamentos),	visite	o	
site	do	estado	nowww.floridaschoolchoice.org	ou	ligue	para	o	
escritório	distrital	no	407.317.3275. 
	
Para	obter	mais	informações	sobre	os	programas	e	serviços	da	ESE,	
entre	em	contato	com	o	conselheiro	de	orientação	do	seu	filho	ou	
com	o	especialista	em	pessoal	na	escola.	Você	também	pode	entrar	
em	contato	com	o	escritório	Educação	para	Estudantes	Excepcionais	
no	407.317.3229. 
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Escolha	da	escola	
	

	
Escolha Educacional: Opções dos Pais 
A escolha educacional oferece aos pais uma gama de opções sobre a melhor forma de 
educar seus filhos. Os pais podem escolher enviar seus filhos para uma escola autônoma 
ou para participar da Escola Virtual Online Orange County. Os pais também podem optar 
por educar seus filhos através de provisões na lei estadual que reconhecem o direito dos 
pais para selecionar esse tipo de processo educacional. Outra opção é escolher escolas de 
referência ou solicitar uma transferência escolar com base em necessidades médicas, 
psicológicas ou de outros tipos com base  em necessidades, conforme permitido pela 
política da Diretoria Escolar. 
	
O	Programa	de	Bolsas	de	Oportunidades	
Este	programa	oferece	aos	alunos	que	estudem,	ou	são	estejam	alocados	para	estudar,	em	escolas	
públicas	que	estejam	com	problemas,	a	opção	de	serem	colocados	em	uma	escola	pública	de	alto	
desempenho	ou	em	uma	escola	privada	participante.	As	escolas	elegíveis	para	a	opção	de	
transferência	na	Bolsa	de	Oportunidades	foram	designadas	como	ganhando	uma	nota	"F"	ou	três	
"Ds"	consecutivos	com	base	no	sistema	de	avaliação	do	estado.	As	bolsas	de	estudo	da	McKay	para	
alunos	de	educação	excepcional	podem	ser	usadas	para	frequentar	escolas	privadas	com	um	
voucher	para	a	matrícula.	Para	obter	mais	informações,	visite	a	página	Pais	e	Estudantes	no	site	da	
OCPS	em	www.ocps.net.Para	informações	adicionais	sobre	transferência	adicionais,	os	pais	podem	
ligar	para	o	Setor	de	Matrículas	no	407.317.3233. 
	
Programas	de	referência		
Os	programas	de	referência	Magnet	foram	estabelecidos	em	muitas	escolas	da	OCPS	para	fornecer	
opções	de	qualidade	para	estudantes.	Esses	programas	fornecem	ambientes	ricos	e	educacionais	
para	que	os	alunos	se	envolvam	em	áreas	de	estudo	intensas	e	específicas.	Os	programas	Magnet	
permitem	aos	alunos	explorar	áreas	de	interesse	e	desenvolver	conjuntos	de	habilidades	
acadêmicas.	A	maioria	dos	programas	aceita	estudantes	de	todo	o	distrito,	enquanto	outros	só	
aceitam	estudantes	de	escolas	específicas.	A	janela	do	aplicação	para	programas	Magnet	é	de	
primeiro	de	novembro	a	15	de	fevereiro	de	cada	ano.	Para	obter	uma	lista	completa	dos	programas	
de	referência	Magnet,	informações	sobre	elegibilidade	e	procedimentos	de	inscrição,	visite	o	site	do	
School	Choice	Services	em	www.schoolchoice.ocps.net	ou	ligue	para	407.317.3484. 
	
Escola	Virtual	do	Orange	County	
A	Escola	Virtual	do	Orange	County	(OCVS)	oferece	aulas	em	tempo	integral	e	em	tempo	parcial	para	
alunos	das	série	K-12	através	de	um	sistema	de	entrega	de	conteúdo	educacional	online.	Os	
estudantes	educados	em	casa	nas	sérias	6	a	12	também	podem	se	matricular.	O	OCVS	oferece	
acesso	equitativo	a	educação	individualizada	de	alta	qualidade	através	da	internet.	A	aprendizagem	
virtual	proporciona	flexibilidade	de	tempo	e	de	localização	e	promove	o	desenvolvimento	das	
habilidades,	atitudes	e	autodisciplina	necessárias	para	o	sucesso	no	século	XXI.	
	
Os	professores	e	conselheiros	de	orientação	do	OCVS	vivem	na	área	e	são	sensíveis	às	diversas	
necessidades	dos	alunos	do	Orange	County.	Os	professores	do	OCVS	demonstraram	
consistentemente	a	conclusão	bem	sucedida	do	curso	pelos	alunos.	Como	uma	escola	pública,	o	
OCVS	não	cobra	taxas	de	matrícula.	
	
Para	melhorar	a	experiência	escolar	virtual	para	os	alunos,	o	OCVS	oferece	atividades	
extracurriculares	tradicionais	para	proporcionar	oportunidades	de	colaboração	com	seus	
professores	e	colegas	de	classe	aos	alunos.	O	OCVS	oferece	as	seguintes	atividades	extracurriculares	
presenciais:
	 	
§ Clube	do	livro	
§ Seminários	de	planejamento	para	a	faculdade	
§ Atividades	de	serviço	comunitário	
§ Clube	do	"faça	alguma	coisa"	
§ Clube	de	xadrez	primário	
§ Viagens	de	campo	
§ Clube	de	esportes	
§ Cerimônia	de	formatura	formal	

• Clube	Internacional	
• Dias	de	trabalho	mensais	de	enriquecimento	
• National	Honor	Society	(NHS)	
• National	Junior	Honor	Society	(NJHS)	
• Open	house	
• PTSA	/	SAC	
• Clube	de	ciências	
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Orange	County	Virtual	School	é	um	parceiro	da	Florida	Virtual	School	para	currículos	do	
ensino	fundamental,	colegial	e	secundário.	Além	disso,	o	OCVS	é	parceiro	da	FLVS	
Connections	Academy,	K12	Florida	LLC,	Fuel	Education	e	Edgenuity	para	seus	programas	
de	ensino	fundamental	e	colegial.	O	OCVS	é	credenciada	pela	Southern	Association	of	
Colleges	and	Schools	(SACS)	e	pela	Comissão	de	Acreditação	Internacional	e	Transregional	
(CITA).	Para	obter	informações	sobre	matrícula,	visite	o	site	do	OCVS	em	ocvs.ocps.net	ou	
ligue	para	407.317.3327. 
	
Educação	em	casa	
O	objetivo	do	Programa	de	Educação	em	Casa	é	permitir	que	os	pais	cumpram	a	lei	de	
frequência	escolar	obrigatória	enquanto	ensinam	seus	filhos	em	casa.	Para	começar	um	
programa	de	educação	em	casa,	um	pai	deve	fornecer	um	aviso	por	escrito	ao	
superintendente	do	distrito	escolar	com	a	intenção	de	estabelecer	e	manter	um	programa	
de	educação	em	casa	para	estudantes	de	6	a	18	anos,	e	até	21	com	um	IEP.	O	pai	assume	a	
responsabilidade	de	fornecer	o	currículo,	os	materiais	educacionais	e	as	avaliações	
necessárias	para	cursos	por	correspondência	ou	outros	meios	para	fornecer	uma	instrução	
sequencialmente	progressiva.	Os	requisitos	do	Programa	de	Educação	em	Casa	podem	ser	
obtidos	pelo	407.317.3314	ou	visitando	schoolchoice.ocps.net. 
	
Escolas	subvencionadas	
As	escolas	subvencionadas	são	escolas	públicas	independentes	patrocinadas	pela	OCPS	e	
são	gerenciadas	por	um	conselho	de	administração	independente.	As	escolas	
subvencionadas	não	são	obrigadas	a	aderir	às	políticas	distritais,	mas	devem	aderir	à	
maioria	das	normas	e	regulamentos	estaduais	e	federais,	como	a	responsabilização	e	a	
participação	nas	avaliações	estaduais.	Eles	recebem	verba	dos	impostos	estaduais	para	
operar.	Em	2016-2017,	40	escolas	subvencionadas	estavam	em	operação	e	atendiam	a	
estudantes	no	Condado	de	Orange.	
	

Para	obter	informações	adicionais	sobre	escolas	subvencionadas,	entre	em	contato	com	o	
escritório	de	serviços	School	Choice	no	407.317.3200,	ramais	2002596	ou	2002677	ou	
visite	schoolchoice.ocps.net. 
	

Aceleração	leste	e	aceleração	oeste	
O	objetivo	primordial	dos	nossos	Campus	de	Aceleração	é	capacitar	os	alunos	de	hoje	para	
um	futuro	brilhante	amanhã	através	de	uma	aprendizagem	acelerada.	Essas	escolas	
fornecem	e	modelam	um	programa	educacional	rigoroso	dentro	de	um	ambiente	
encorajador	de	aprendizado,	apoiado	por	um	alto	nível	de	compromisso	pessoal	tanto	dos	
alunos	quanto	dos	funcionários.	Os	funcionários	da	Aceleração	Leste	e	Aceleração	Oeste	
acreditam	que	cada	aluno	tem	a	coragem	de	superar	todos	os	obstáculos,	a	energia	para	
se	destacar	além	das	expectativas	e	a	determinação	de	fazer	e	ser	o	melhor	possível.	A	
Aceleração	Leste	e	Aceleração	Oeste	oferecem	um	currículo	de	ensino	médio	dentro	de	
uma	configuração	de	aprendizagem	pequena	que	se	concentra	na	preparação	para	
carreira	e	faculdade	para	garantir	que	os	alunos	tenham	múltiplos	caminhos	além	do	
diploma	do	ensino	médio.	A	matrícula	é	baseada	na	localização	geográfica	da	residência	
do	aluno.	Para	estudantes	que	vivem	no	lado	leste	da	Interestadual	4,	entre	em	contato	
com	a	Aceleração	Leste.	Para	estudantes	que	vivem	no	lado	oeste	da	Interestadual	4,	
entre	em	contato	com	a	Aceleração	Oeste.	O	transporte	de	ônibus	da	OCPS	é	fornecido	
para	estudantes	que	frequentam	ambos	os	campus	Aceleração.	
	
Contate	a	Aceleração	Leste	no	407.992.0917,	ou	a	Aceleração	Oeste	no	407.521.2358. 
Centro	de	Educação	Universal	
	
O	Centro	de	Educação	Universal	é	uma	parceria	única	com	o	Universal	Orlando	Resort,	que	
oferece	oportunidades	de	emprego	para	estudantes	em	um	programa	de	educação	para	o	
trabalho.	O	dia	a	dia	dos	estudantes	inclui	estudos	acadêmicos	e	experiências	de	trabalho.	
Estão	disponíveis	aulas	tradicionais,	on-line	e	noturnas.	Transporte	é	fornecido.	Para	se	
qualificar	para	o	programa,	um	estudante	deve:	
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l Ter	pelo	menos	16	anos	de	idade	
l Atingir	um	requisito	de	créditos	elegível	
l Ter	um	forte	desejo	de	trabalhar	e	aprender	em	um	ambiente	não	tradicional	
l Ter	vontade	de	ganhar	uma	valiosa	experiência	de	trabalho	
l Comprometer-se	a	trabalhar	um	mínimo	de	15	horas	por	semana	
	
Entre	em	contato	 com	o	Departamento	de	Educação	Alternativa	do	Condado	de	Orange	
para	obter	mais	informações	no	407.245.1555. 
	
Academia	para	Jovens	Simon 
	
A	Academia	para	Jovens	Simon,	localizada	no	Orlando	International	Premium	Outlets,	é	
um	acordo	cooperativo	entre	a	OCPS	e	a	Fundação	para	jovens	Simon.	O	objetivo	do	
programa	é	ajudar	os	alunos	a	ganhar	seu	diploma	de	ensino	médio	e	conceder	bolsas	
de	estudo	para	adolescentes	nas	comunidades	Simon.	A	Academia	para	Jovens	Simon	é	
uma	iniciativa	de	estudos	e	trabalho	que	oferece	aos	estudantes: 
	
l Turmas	menores	com	instrução	acadêmica	individualizada	
l Um	horário	escolar	diário	que	é	dividido	entre	estudos	e	trabalho	
l Aulas	tradicionais,	on-line	e	noturnas	
l Preparação	de	Competências	para	o	trabalho	e	experiências	de	trabalho	práticas	
l Horários	de	trabalho	flexíveis	
l Programa	de	Certificação	da	Indústria	Hospitalar	
	
Entre	em	contato	 com	o	Departamento	de	Educação	Alternativa	do	Condado	de	Orange	
para	obter	mais	informações	no	407.245.1555. 
	
Centro	BETA	
	
O	Centro	BETA	oferece	educação	e	aconselhamento	para	ajudar	as	mães	adolescentes	a	
adquirirem	os	conhecimentos	e	as	habilidades	que	precisarão	para	levar	vidas	produtivas.	
A	chave	para	o	sucesso	é	a	atmosfera	de	segurança	do	Centro	BETA,	uma	atitude	sem	
julgamentos,	respeitosa	e	empoderadora.		
	
Este	ambiente	possibilita	que	estudantes,	muitas	pela	primeira	vez,	se	envolvam	no	
processo	de	aprendizagem.	O	Programa	BETA	para	Adolescentes	Grávidas	e	Mães	atende	
às	necessidades	críticas	das	mulheres	jovens	e	dos	seus	filhos	para	sua	nova	vida	familiar.	
	
Além	dos	cursos	acadêmicos,	os	alunos	frequentam	aulas	BETA	e	recebem	serviços	para	
educação	pré-natal	e	parental,	aconselhamento,	habilidades	para	a	vida,	enriquecimento	
pessoal,	apoio	acadêmico	e	preparação	profissional.	Os	filhos	do	alunas/mães	estão	a	
poucos	passos	de	distância	na	creche	no	local.	
	
Entre	em	contato	com	o	Centro	BETA	para	obter	mais	informações	no	407.277.1942,	ou	
online	em	www.betacenter.org. 
	
Projeto	COMPASS	

	
Uma	abordagem	compreensiva,	incluindo	instrução	em	sala	de	aula,	clubes	de	trabalho	e	
exploração	de	carreira,	os	alunos	desenvolvem	habilidades	de	empregabilidade,	hábitos	de	
trabalho	produtivos	e	habilidades	para	a	vida.	Os	alunos	recebem	um	programa	acadêmico	
completo	entre	os	professores	das	Escolas	Públicas	do	Condado	de	Orange.	Os	alunos	
trabalham	para	melhorar	os	hábitos	de	estudo	com	o	objetivo	de	ganhar	um	diploma	
regular	de	ensino	médio	ou	retornar	à	sua	escola	de	origem.	
	
l Classes	pequenas	
l Ambiente	de	ensino	individualizado	
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l Orientação	familiar	
l Suporte	igualitário	
	
PACE	
	
Por	mais	de	28	anos,	a	PACE	tem	sido	líder	no	fornecimento	de	alternativas	voluntárias	e	
direcionadas	ao	gênero	para	a	educação	de	meninas.	A	PACE	atende	garotas	entre	as	
idades	de	11	e	17	anos.	O	modelo	PACE	oferece	educação,	serviços	sociais,	gerenciamento	
de	casos,	aconselhamento,	tratamento	terapêutico	e	preparação	para	a	carreira	
compreensiva	e	holística	durante	todo	o	ano. 
	
l Assistência	à	preparação	de	carreira	
l Instrução	individualizada	
l Apoio	após	a	conclusão	do	programa	
l Assessoria	Acadêmica	
l Recuperação	de	créditos	
l Serviço	de	aprendizagem	
	
Entre	em	contato	com	o	PACE	para	obter	mais	informações	no	407.992.0456,	ou	online	em	
www.pacecenter.org. 
	
Programa	para	pais	adolescentes 
	
O	Programa	para	pais	adolescentes	é	um	programa	educacional	que	oferece	apoio	a	
estudantes	que	estão	grávidas	ou	a	estudantes	que	são	mães	ou	pais.		Quando	os	pais	
adolescentes	participam	do	currículo	do	Programa	de	Pais	Adolescentes,	eles	se	qualificam	
para	benefícios	para	seus	filhos.	Esses	alunos	podem	receber	cuidados	consistentes	e	
seguros	de	um	provedor	licenciado	de	sua	escolha	para	seus	filhos	enquanto	eles	
frequentam	a	escola	e	progridem	para	ganhar	seu	diploma	do	ensino	médio.		O	Programa	
de	Pais	Adolescentes	pode	ocorrer	na	escola	com	sede	escolar	do	aluno	ou	um	aluno	pode	
ser	matriculado	na	Escola	BETA.	Na	escola	local,	professores	habilidosos	trabalham	com	os	
pais	adolescentes	em	um	grupo	antes	ou	depois	da	escola,	um	dia	a	por	semana	por	uma	
hora.	Os	alunos	do	ensino	médio	podem	ganhar	1/2	crédito	pelo	Curso	de	Habilidades	
para	Pais	através	da	Escola	Virtual	do	Condado	de	Orange.	Este	programa	é	oferecido	em	
todas	as	escolas	secundárias	das	escolas	públicas	do	Condado	de	Orange.	Nas	escolas	
secundárias	da	OCPS,	escolas	subvenciondas	e	centros	de	educação	alternativa,	um	
professor	será	nomeado	mediante	solicitação	ou	conforme	necessário.	 
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Centros	de	Suspensão		
Todos	os	pais	têm	grandes	esperanças	e	sonhos	para	seus	filhos	quando	entram	na	escola.	No	OCPS,	as	crianças	são	atendidas	por	
adultos	carinhosos	que	fornecem	instrução	envolvente	com	o	objetivo	de	ajudar	cada	criança	a	alcançar	o	sucesso	e	alcançar	seus	
sonhos.	No	entanto,	há	momentos	em	que	as	crianças	podem	praticar	comportamentos	que	resultam	em	uma	separação	
temporária	entre	a	criança	e	a	escola,	conhecida	como	suspensão.	A	OCPS	possui	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	dos	nossos	locais	de	educação	alternativa	para	suspensão.	Nesses	locais,	
as	crianças	serão	supervisionadas	por	uma	equipe	de	adultos,	receberão	acesso	à	sua	educação,	ganharão	treinamento	de	vida	e	
habilidades	sociais,	receberão	café	da	manhã	e	almoço	e	serão	tratados	com	respeito	e	dignidade.	Como	a	alternativa	aos	locais	de	
educação	em	suspensão	está	localizada	regionalmente	em	todo	o	Condado	de	Orange,	os	pais	podem	escolher	o	local	mais	próximo	
de	sua	casa,	trabalho	ou	outro	local.	Para	saber	mais	informações,	visite Suspension.ocps.net	ou	entre	em	contato	com	um	dos	
seguintes	centros: 

	
	
Locais	A2S	-	OCPS	
Centro	Comunitário	Bithlo	
Avenida	Washington	18501	
Orlando,	FL	32820	
407.254.1939	
		
Centro	James	R.	Smith	
1723	Bruton	Blvd.	
Orlando,	FL	32805	
407.246.4437	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Locais	baseados	em	fé	-	Parceiros	da	OCPS	
Mantendo-se!	
Avenida	Washington	109.	
Orlando,	FL	32810	
407.660.1288	
		
Novo	começo	
8001	Silver	Star	Rd.	
Orlando,	FL	32818	
407.522.6511	
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O	distrito	possui	vários	subsídios	estatais,	federais	e	de	financiamento	privado	e	iniciativas	para	promover	e	prestar	
serviços	e	recursos	para	a	alfabetização	familiar.	Todos	os	componentes	do	programa	empregam	métodos	essenciais	para	
a	alfabetização.	Algumas	delas	incluem	Read2Succeed	e	a	iniciativa	anual	de	leitura	de	verão.	

	

 
	

Programa	Read2Succeed	
	

O	Departamento	de	Currículo,	Instrução	e	Aprendizagem	
Digital	das	Escolas	Públicas	do	Condado	de	Orange	
desenvolveu	programas	de	tutoria	para	apoiar	estudantes	
que	precisam	de	assistência	para	desenvolver	habilidades	
de	alfabetização	em	primeira,	segunda	e	terceira	série.	A	
Fundação	para	as	Escolas	Públicas	do	Condado	de	Orange	
(FOCPS),	em	parceria	com	as	Escolas	Públicas	do	Condado	
de	Orange,	fornece	financiamento	através	de	doações	de	
parceiros	da	comunidade	local	e	nacional	para	treinamento	
de	tutores	de	leitura	voluntário,	além	dos	materiais	
necessários	para	conduzir	o	programa	gratuitamente	para	o	
nosso	Estudantes.	
	
Read2Succeed	põetutores	de	leitura	com	estudantes	de	
segunda	série	que	foram	identificados	pelos	professores		
	
	

como	necessitando	de	assistência	com	fluidez	de	leitura.	Os	
tutores	são	recrutados	pela	equipe	do	programa	
Read2Succeed	e	combinados	com	alunos	das	escolas	
primárias	participantes	da	OCPS.	Os	tutores	são	treinados	
para	usar	um	currículo	altamente	eficaz	que	incorpore	um	
pré	e	pós-teste	para	monitorar	o	progresso	do	aluno.	

		
Além	do	programa	de	fluência	de	segunda	série,	
Read2Succeed	oferece	um	programa	de	aprimoramento	de	
vocabulário	de	primeira	série.	Este	programa	possui	uma	
abordagem	interativa	de	leitura	e	voz	para	ensinar	termos	
de	vocabulário	de	alta	utilidade	para	estudantes	que	são	
identificados	pelos	professores	como	necessitando	de	
assistência	com	habilidades	de	vocabulário.	A	sessão	de	
tutoria	culmina	em	uma	atividade	de	jornal	que	exige	que	o	
aluno	aplique	o	novo	termo	de	vocabulário	em	um	contexto	
diferente.	Este	programa	também	usa	um	pré	e	pós-teste,	
bem	como	amostras	de	escrita	do	aluno	para	monitorar	o	
progresso	do	aluno.	Os	alunos	criam	uma	biblioteca	
doméstica	durante	o	ano	letivo.	Este	programa	promove	o	
amor	pela	leitura	e	afia	as	habilidades	de	vocabulário.	
		
Para	se	tornar	um	tutor	de	leitura	voluntário	Read2Succeed,	
inscreva-se	em	Foundationforocps.org. 

	

Programas	especiais	/	
Serviços	de	suporte	
Serviços	de	Alfabetização	Familiar	
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Um	programa	de	terceira	série	foi	adicionado	recentemente	
para	oferecer	aulas	em	pequenos	grupos	por	professores	
certificados	para	estudantes	de	terceira	série	retidos	para	
melhorar	as	habilidades	de	compreensão	de	leitura	antes	de	
passar	para	a	quarta	série.	O	programa	de	compreensão	de	
terceira	série	centra-se	em	estratégias	de	compreensão	de	
leitura	para	melhorar	a	entendimento,	sintetizar	a	
aprendizagem	e	desenvolver	uma	visão.	Materiais	e	tutores	
certificados	são	financiados	pela	FOCPS	e	nossa	agência	
parceira,	Heart	of	Florida	United	Way.	
		
A	OCPS	prepara	uma	campanha	anual	de	leitura	de	verão	
para	incentivar	os	alunos	a	continuarem	a	ler	durante	os	
meses	de	verão.	Pesquisas	mostram	que	estudantes	que	não	
lêem	nos	meses	de	verão	podem	experimentar	o	escorregão	
do	verão.	Para	evitar	o	slide	de	verão,	o	OCPS	tem	um	site	de	
leitura,	 de	verão.ocps.net,	Que	fornece	aos	pais	e	alunos	
listas	de	livros	adequadas	à	idade,	links	para	uma	variedade	
de	livros	digitais	online	e	outros	recursos	educacionais.	As	
crianças	são	encorajadas	a	registrar	seus	minutos	de	leitura	
usando	o	site	Scholastic	Summer	Reading	Challenge	que	pode	
ser	acessado	no	site	de	leitura	de	verão	da	OCPS. 

	

Jardim	de	infância	Voluntário	(VPK)	
A	OCPS	oferece	jardim	de	infância	voluntário	(VPK)	em	80	
localiades	escolares	e	o	Centro	de	aprendizado	primário	de	
Washington.	O	VPK	está	disponível	gratuitamente	para	crianças	
com	quatro	anos	até	1º	de	setembro.	O	espaço	é	limitado,	no	
entanto,	e	concedido	em	um	sistema	primeiro	a	chegar,	
primeiro	a	ser	servido.	VPK	Round	Up	é	oferecido	a	cada	
primavera	e	inicia	o	processo	de	registro.	As	datas	e	os	detalhes	
estão	disponíveis	na	página	web	do	Programa	da	Primeira	
Infância,	acessível	através	do	link	"Departamentos"	no	site	da	
OCPS,	Ocps.net,	Ou	diretamente	através	do	seguinte	
URL:Earlychildhood.ocps.net.	
		
O	programa	voluntário	de	jardim	de	infância	(VPK)	da	OCPS	leva	
os	alunos	ao	sucesso	por	oferecer	um	programa	de	alta	
qualidade	que	incorpora	as	seguintes	práticas	estimulantes	e	
apropriadas	para	o	desenvolvimento:	
	

l Incentivar	as	crianças	a	alcançar	seu	maior	potencial	
através	de	atividades	saudáveis,	inovadoras,	
educacionais	e	divertidas.	

l Modela	os	traços	de	caráter	de	honestidade,	respeito,	
responsabilidade	e	gentileza.	

l Desenvolve	um	senso	de	comunidade	entre	escola	e	
família.	

l Valoriza	a	diversidade	incentivando	as	crianças	a	
aprender	sobre	seu	patrimônio	e	o	dos	outros	e	
expondo	continuamente	as	crianças	à	literatura,	
música	e	brinquedos	que	celebram	a	diversidade.	

l Extensão	do	alcance	das	experiências	de	jogo	e	de	
aprendizagem	fora	da	sala	de	aula	através	de	uma	
ênfase	em	ambientes	de	aprendizagem	naturais	ao	ar	
livre,	viagens	de	campo	e	visitas	de	classe	com	uma	
ampla	variedade	de	recursos	comunitários.	

l Apoia	a	inclusão	de	crianças	com	necessidades	
especiais	na	sala	de	aula	de	educação	geral.	

l Integra	os	centros	de	sala	de	aula,	que	apoiam	os	
Padrões	de	Desenvolvimento	e	Aprendizagem	da	
Flórida	para	crianças	de	quatro	anos,	enfocando	os	
temas	acadêmicos	atuais	que	incluem	oportunidades	
de	linguagem	e	desenvolvimento	físico,	alfabetização	
antecipada,	escrita	e	pensamento	matemático.	

		
Para	obter	mais	informações	sobre	programas	VPK	no	OCPS,	
visite:	Earlychildhood.ocps.net.	
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Programa	McKinneyVento	
O	objetivo	do	Programa	McKinney-Vento	(educação	para	sem-
teto)	é	abordar	quaisquer	barreiras	educacionais	que	possam	
surgir	para	crianças	e	jovens	que	vivem	sem	abrigo,	conforme	
definido	pela	seção	McKinney-Vento	da	Lei	de	Todos	os	
Estudantes.	O	programa	ajuda	a	facilitar	a	matrícula,	
participação	e	o	sucesso	educacional	dos	alunos	na	transição	da	
habitação.	Além	disso,	as	conecções	de	educação	para	os	sem-
teto	coordenam	os	serviços	entre	escolas,	abrigos	e	agências	
comunitárias	para	atender	às	necessidades	educacionais.	Para	
mais	informações	por	favor	visite	Homeless.ocps.net	ou	
chamar	407.317.3485. 
	
Programa	de	Educação	para	Migrantes	
O	Programa	de	Educação	para	Migrantes	da	OCPS	é	um	
programa	federal	implementado	em	cooperação	com	o	
Departamento	de	Educação	da	Flórida.	O	filho	migrante,	de	3	a	
21	anos,	é	aquele	que	é	ou	cujos	pais,	cônjuge	ou	responsável	
são	trabalhadores	agrícolas	migratórios,	trabalhadores	
migratórios	de	laticínios	ou	pescadores	migratórios.	Um	
trabalhador	migratório	é	aquele	que	se	move	para	obter	/	
buscar	empregos	temporários	nos	últimos	36	meses	por	si	
mesmo,	acompanhando	um	pai,	cônjuge	ou	guardião	e	mudou-
se	de	um	distrito	escolar	para	outro	e	/	ou	mudou	de	um	estado	
para	outro.	O	objetivo	do	Programa	de	Educação	para	
Migrantes	é	garantir	que	todos	os	estudantes	migrantes	atinjam	
padrões	académicos	desafiadores	e	se	formem	com	um	
diploma	do	ensino	médio	(ou	completem	um	GED)	que	os	
prepara	para	a	cidadania	responsável,	a	aprendizagem	e	o	
emprego	produtivo.	Além	disso,	os	funcionários	do	Programa	
de	Educação	para	Migrantes	coordena	os	serviços	acadêmicos,	
sociais	e	de	saúde	para	crianças	e	famílias	elegíveis.	Para	mais	
informação	por	favor	ligue	407.317.3940	Ou	visite	
Migranteducation.ocps.net. 
	
Serviços	de	Título	I	
O	Título	I	garante	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	a	realização	de	todos	os	alunos	
matriculados	em	escolas	de	alta	necessidade,	fornecendo	
financiamento	federal	nas	seguintes	áreas:	
	

l Programas	acadêmicos	adicionais	e	apoio	
l Aulas	particulares	após	a	escola	
l Professores	altamente	qualificados	
l Desenvolvimento	profissional	intenso	e	contínuo	
l Atividades	significativas	de	envolvimento	dos	pais	
l Materiais	de	instrução	baseados	em	pesquisa	
l Apoio	às	famílias	em	transição	
l Programas	jardim	de	infância	de	dia	inteiro	

	
Título	I	apoia	nove	áreas	principais:	

l 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.	

l Programa	McKinney-Vento	-	Um	programa	
suplementar	de	educação	e	referência	para	crianças	e	
famílias	que	se	qualificam	para	serviços	às	famílias	em	
transição	de	habitação.	

l Educação	para	Migrantes	-	Um	programa	suplementar	
que	oferece	serviços	sociais	e	educacionais	a	crianças	e	
famílias	migratórias.	

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

l Não	público	-	Um	programa	suplementar	que	oferece	
serviços	acadêmicos	para	crianças	elegíveis	que	
frequentam	escolas	privadas.	

l Jardim	de	Infância	-	Title	I	faz	parceria	com	VPK	para	
fornecer	metade	do	financiamento	para	um	programa	
de	dia	inteiro.	Esta	parceria	busca	preparar	para	o	
jardim	de	infância	todas	as	crianças	de	quatro	anos	em	
ou	antes	de	setembro.	1,	que	residem	no	Condado	de	
Orange.	

l Serviços	de	tutoria	acadêmica	-	Aulas	particulares	após	
a	escola	são	fornecidas	aos	alunos	selecionados	que	
frequentam	as	escolas	do	Título	I.	

l Desenvolvimento	Profissional	-	As	escolas	recebem	
assistência	técnica	contínua	para	apoiar	o	crescimento	
profissional	da	equipe	educacional	e	suporte.	

l 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Serviços	multilíngues	de	educação	para	
estudantes	
Os	alunos	de	língua	inglesa	(ELL)	são	fornecidos	instrução	
compreensível	através	de	programas	especializados,	tais	
como:	inglês	para	falantes	de	outros	idiomas	(ESOL),	modelo	
de	programa	de	transição	unidirecional,	programa	de	língua	
dupla	bidirecional	(K-8)	e	instrução	protegida	(K	-12).	
	
Os	alunos	podem	se	qualificar	para	um	modelo	de	instrução	
especializado	em	ESOL	com	base	nos	resultados	de	seu	teste	
de	colocação	inicial	e	uma	avaliação	programática	realizada	
na	escola	de	casa	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	
perguntas	da	pesquisa	de	idioma	interno	para	determinar	seu	

20



nível	de	proficiência	em	linguagem.	Essas	perguntas	são	as	
seguintes:	
	

•		Um	idioma	diferente	do	inglês	usado	em	casa?	
•	 O	aluno	fala	mais	frequentemente	um	idioma	
diferente	do	inglês?	

•		O	aluno	teve	um	primeiro	idioma	diferente	do	
inglês?	

	
Se	um	aluno	se	qualificar	para	serviços,	os	pais	podem	
escolher	um	modelo	de	instrução	especializado,	quando	
disponível,	com	base	no	padrão	de	alimentação	escolar	
aprovado	pela	OCPS.	A	instrução	Ingês	para	Falantes	de	
Outras	Líguas(ESOL)	permite	que	todos	os	ELLs	desenvolvam	
habilidades	de	escuta,	fala,	leitura	e	escrita	em	inglês,	com	
base	no	padrão	de	padrões	de	proficiência	em	idioma	da	
Flórida	(WIDA)	e	nos	padrões	LAF	(Language	Arts	Florida	
Standards).	
	
Modelos	de	instrução	disponíveis	
	

Arte	de	liguagem	convencional/inclusiva	(K-12)	
O	estudante	de	língua	inglesa	(ELL)	está	em	uma	sala	de	
aula	convencional	com	um	professor	que	é	certificado	ou	
que	está	em	processo	de	certificação	ESOL.	Os	alunos	
estão	em	um	ambiente	com	falantes	nativos	de	inglês.	O	
currículo	é	apresentado	de	forma	a	tornar	a	instrução	
compreensível,	permitindo	ao	aluno	aprender	a	nova	
linguagem	de	forma	natural,	cumulativa	e	sistemática.	
	
Áreas	temáticas	básicas	convencional/inclusiva	
(matemática,	ciência,	estudos	sociais	e	alfabetização	
informática)	
O	estudante	de	língua	inglesa	(ELL)	é	colocado	em	uma	
sala	de	aula	convencional	com	um	professor	que	está	
certificado	ou	em	certificação	ESOL.	Os	alunos	estão	em	
um	ambiente	com	falantes	nativos	de	inglês.	Através	do	
uso	continuado	das	estratégias	e	acomodações	do	ESOL,	
o	professor	fornecerá	instrução	compreensível	nas	áreas	
temáticas	enquanto	o	aluno	está	adquirindo	a	língua	
inglesa.	
	
Artes	de	língua	protegidas	(aulas	selecionadas/cursos	na	
escola	em	casa)	
Uma	aula	de	inglês	projetada	especificamente	para	
estudantes	de	língua	inglesa	(ELL)	apenas	que	estão	no	
processo	de	adquirir	as	habilidades	de	artes	da	língua	
inglesa.	Instrução	Protegida	permitirá	que	seu	ELL	receba	
instruções	em	inglês	em	seu	nível	de	proficiência	em	
inglês.	
	
Áreas	de	Assunto	Básicas	protegidas	(aulas	/	cursos	
selecionados	na	Escola	em	casa)	

Uma	aula	de	inglês	projetada	especificamente	para	
estudantes	de	língua	inglesa	(ELL)	apenas	que	estão	no	
processo	de	adquirir	as	habilidades	de	artes	da	língua	
inglesa.	Instrução	Protegida	permitirá	que	seu	ELL	receba	
instruções	em	inglês	em	seu	nível	de	proficiência	em	
inglês.	Os	alunos	recebem	instrução	da	área	de	assunto	
para	desenvolver	habilidades	de	língua	inglesa	ao	mesmo	
tempo	em	que	desenvolvem	habilidades	acadêmicas.	
	
Modelo	de	Programa	de	Transição	Unidirecional	(escolas	
selecionadas	de	K-2)	
Este	modelo	permite	que	seu	ELL	receba	instruções	em	
dois	idiomas	(inglês	/	espanhol).	O	objetivo	do	programa	
é	que	os	alunos	se	tornem	proficientes	em	inglês	e	
desenvolvam	habilidades	acadêmicas	de	nível	escolar	
tanto	na	língua	nativa	como	em	inglês.	Os	estudantes	
devem	cumprir	os	critérios	de	elegibilidade	para	se	
qualificarem	para	este	modelo.	(Consulte	o	padrão	de	
alimentação	para	os	centros	disponíveis	e	os	critérios	
para	a	participação	no	programa).	
	
Modelo	bidirecional	de	programa	de	linguagem	dupla	
(selecionado	K-8)	
O	objetivo	do	Programa	bidirecional	de	duas	línguas	é	
que	os	estudantes	desenvolvam	o	bilinguismo	e	a	
alfabetização	tanto	em	inglês	como	em	língua	parceira,	
demonstram	altos	níveis	de	desempenho	acadêmico	e	
cultivam	atitudes	culturais	positivas.	Um	número	
equilibrado	de	falantes	nativos	de	língua	inglesa	e	
falantes	nativos	da	língua	alvo	são	ensinados	
alfabetização	e	conteúdo	acadêmico	em	ambas	as	
línguas	para	que	cada	grupo	sirva	no	papel	de	modelo	de	
linguagem	e	aluno	de	línguas	ao	adquirir	conhecimentos	
em	áreas	acadêmicas	básicas.	Os	alunos	que	se	
inscreverem	no	Programa	de	Linguagem	bidirecional	da	
OCPS	aprenderão	a	ler,	escrever	e	falar	em	inglês	e	
espanhol.	
	
A	demografia	da	sala	de	aula	começa	com	ELLs	de	50%	e	
50%	de	falantes	nativos	de	inglês	no	jardim	de	infância	/	
primeira	série.	Se	um	aluno	ELL	sair	do	programa	ESOL,	
eles	podem	continuar	no	Modelo	de	linguagem	
bidirecional.	

	
	
Todos	os	professores	que	trabalham	com	ELLs	são	treinados	e	
são	altamente	qualificados	para	trabalhar	com	esses	alunos.	
O	departamento	de	Serviços	de	Educação	de	Estudantes	
Multilíngues	oferece	treinamento	para	professores	ao	longo	
do	ano	letivo	que	se	concentra	em	estratégias	para	
implementar	na	sala	de	aula	para	melhor	atendimento	a	ELLs	
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e	ajudá-los	a	alcançar	o	sucesso	em	todas	as	áreas	
acadêmicas	enquanto	recebem	instrução	compreensível.	
	

O	departamento	de	Serviços	de	Educação	de	Estudantes	
Multilíngues	encoraja	os	pais	de	ELLs	a	se	envolverem	no	
Conselho	de	Liderança	de	Pais	Multilíngue	(MPLC)	em	sua	
escola.	Para	se	envolver	com	o	Distrito	MPLC,	entre	em	
contato	com	uma	das	Ligações	dos	Pais,	Dr.	Becky	Millan	
(espanhol)	em	407.317.3200,	Ext.	2003410.	Os	pais	podem	
ajudar	a	acelerar	a	língua	inglesa	e	a	aprendizagem	de	línguas	
nativas	do	aluno	por:		
	

•		Participar	na	narração	de	histórias	
•		Lendo	histórias	em	língua	nativa	e	/	ou	livros	
bilíngues	

•		Comparando	e	contrastando	idiomas	
•		Discutir	e	usar	cognatos	
•		Lendo	em	voz	alta	
•		Dizendo	rimas	e	cantando	músicas	
•		Visitar	a	biblioteca	
•		Engajando-se	em	uma	conversa	significativa	
•		Ter	um	cronograma	definido	para	o	tempo	de	
lição	de	casa	

•		Ter	ELLs	praticando	usando	um	dicionário	e	um	
dicionário	de	sinônimos	

•		Assistindo	programas	de	televisão	educacionais	
sem	legendas	

•		Incentivar	a	fazer	diários	e	escrever	
	

Serviços	de	trabalho	social	da	escola	
Os	assistentes	sociais	da	escola	servem	como	ligações	entre	o	
lar,	a	escola	e	a	comunidade,	fornecendo	serviços	de	
atendimento	para	atender	as	necessidades	educacionais	e	
sociais	/	emocionais	dos	alunos	e	das	famílias,	incentivar	o	
atendimento	regular	e	fazer	referências	às	agências	
comunitárias	apropriadas.	Os	assistentes	sociais	da	escola	
também	fornecem	ajuda	aos	alunos	que	precisam	de	óculos,	
trabalho	dentário,	cuidados	médicos,	roupas	ou	ajuda	
financeira.	Entre	em	contato	com	a	escola	ou	o	escritório	de	
comunidade	de	aprendizado	para	acessar	os	serviços	de	
trabalho	social.	
	
Atividades	extracurriculares	e	clubes	escolares	
Os	estudantes	que	têm	interesses	especializados	podem	se	
juntar	ao	atletismo	e	os	clubes	envolvidos	com	tópicos,	entre	
outros,	matemática,	computadores,	língua	estrangeira,	
negócios,	ciência,	arte,	drama,	debate	ou	robótica.	Para	obter	
uma	lista	completa	das	oportunidades	disponíveis	em	seu	
campus,	visite	o	site	da	sua	escola.	
	
Serviços	de	Dia	Estendido	/	Idade	Escolar	
As	horas	extracurriculares	proporcionam	aos	alunos	uma	
oportunidade	extra	de	se	envolver	em	aprendizado	prático,	
interagir	com	seus	colegas,	trabalhar	sob	o	cuidado	e	
supervisão	de	mentores	de	suporte,	basear-se	nas	lições	
aprendidas	durante	o	dia	escolar	e	mais.	Aproximadamente	15	
mil	crianças	do	ensino	fundamental	e	médio	participam	de	
programas	anteriores	e	pós-escola	nos	campi	da	OCPS.	As	
atividades	diárias	incluem	tempo	de	lição	de	casa,	jogo	livre	

supervisionado,	jogos	organizados,	arte,	drama,	artesanato,	
música	e	uma	variedade	de	oportunidades	de	enriquecimento	
para	apoiar	a	realização	dos	alunos.	
		

• Cento	e	vinte	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	dia	inteiro.	Para	atender	às	
necessidades	de	cada	comunidade	escolar,	os	diretores	
primários	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	enriquecimento	para	
crianças	do	jardim	de	infância	até	a	quinta	série.	Todos	
os	programas	elementares	são	suportados	por	taxas	
por	aqueles	que	usam	seu	serviço.	

	
• Trinta	e	oito	escolas	secundárias	oferecem	programas	

durante	o	ano	letivo	e	muitos	operam	durante	o	verão.	
	
• Os	programas	do	ensino	médio	(Afterschool	Zone	e	

Afterschool	All	Stars)	são	financiados	através	de	uma	
parceria	entre	o	distrito	escolar,	o	governo	do	
Condado	de	Orange	(Comissão	de	Cidadãos	para	
Crianças)	e	a	Cidade	de	Orlando.	

		
Para	obter	mais	informações,	entre	em	contato	com	a	escola	do	
seu	filho	ou	ligue	para	Serviços	de	Idade	Escolar	em	
407.317.3383. 
	

 
	

Avaliações		
 
Testes	padronizados	
Testes	padronizados	são	dados	a	um	grande	número	de	
crianças	de	forma	padrão:	as	mesmas	direções,	as	mesmas	
condições	de	teste	e	a	mesma	quantidade	de	tempo	
permitida.	Os	pais	recebem	informações	sobre	quaisquer	
testes	padronizados	que	seus	filhos	tomam.	
	
Seleção	de	Preparação	para	Jardim	de	Infância	da	Flórida	
(FLKRS)	
www.floridaearlylearning.com/providers/provider_resources
/florida_kindergarten_readiness_screener.aspx 
A	avaliação	FLRKS	reúne	informações	sobre	o	
desenvolvimento	geral	de	uma	criança	e	aborda	a	prontidão	

22



de	cada	aluno	para	o	jardim	de	infância	com	base	nos	
Padrões	de	Desenvolvimento	e	Aprendizagem	Temprana	da	
Flórida	para	crianças	de	quatro	anos.	Novo	para	o	ano	letivo	
2017-2018,	a	avaliação	FLKRS	será	administrada	via	
computador.	Esta	avaliação	também	é	usada	para	calcular	a	
Taxa	de	Preparação	para	o	Jardim	de	Infância	do	Prestador	
VPK,	que	mede	o	quão	bem	um	prestador	VPK	prepara	
crianças	de	4	anos	para	o	jardim	de	infância	com	base	nos	
padrões.		
	
Florida	Standards	Assessment	(FSA)		
A	nova	Florida	Standards	Assessment	(FSA)	substituiu	o	FCAT	
2.0	a	partir	do	ano	letivo	2014-15.	Os	alunos	receberam	esta	
avaliação	para	Leitura	na	3º	série,	para	Artes/	Inglês	(ELA)	nas	
4ª	a	10ª	séries,	Matemática	nas	3ª	a	8ª,	Álgebra	I	e	
Geometria.		
	
Avaliações	de	final	de	curso	da	Flórida	(EOC)		
www.fcat.fldoe.org/eoc/ 
As	avaliações	de	EOC	da	Flórida	são	avaliações	baseadas	no	
computador,	avaliadas	por	critérios	que	medem	os	Padrões	
Estaduais	Next	Generation	Sunshine	ou	os	Padrões	da	Flórida	
para	cursos	específicos	conforme	descrito	nas	descrições	dos	
cursos.	Atualmente,	as	avaliações	de	EOC	da	Flórida	são	
oferecidas	em	Álgebra	I,	Geometria,	Biologia,	História	dos	
EUA	e	Civismo.	 
	
Teste	de	Preparação	para	Educação	Pós-secundária	(PERT)		
www.fldoe.org/fcs/pert.asp		 
O	teste	de	preparação	para	educação	pós-secundária	(PERT)	
é	o	teste	de	colocação	comum	personalizado	da	Flórida.	O	
objetivo	do	PERT	é	determinar	a	localização	precisa	do	curso	
com	base	nas	habilidades	e	capacidades	do	aluno.	O	PERT	
está	alinhado	com	as	Competências	de	Preparação	Pós-
secundária	identificadas	pela	Flórida	como	necessárias	para	o	
sucesso	nos	cursos	universitários	de	nível	básico.	O	sistema	
de	avaliação	PERT	inclui	testes	de	colocação	e	de	diagnóstico	
em	matemática,	leitura	e	escrita.	Esta	avaliação	também	é	
usada	como	uma	pontuação	comparativa	em	Álgebra	I	para	
alunos	que	não	atendem	ao	requisito	de	graduação	em	
Álgebra	I	EOC.	
	
ACESS	PARA	ELLs	
http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-
student-assessment/fl-alternate-assessment.stml 
O	ACESS	para	ELLs	é	novo	neste	ano,	substituindo	o	CELLA	
(Comprehensive	English	Language	Learning	Assessment)	
como	a	avaliação	para	medir	a	aprendizagem	da	língua	
inglesa	por	nossos	alunos	para	quem	o	inglês	é	uma	segunda	
língua.	Os	alunos	de	ELL	do	Jardim	à	12ª	série	fazem	esta	
avaliação	uma	vez	por	ano.	Esta	avaliação	usa	três	níveis	para	
maximizar	a	precisão	e	a	validade	dos	resultados.	Um	ACESS	
alternativo	para	ELLs	também	é	fornecido	uma	vez	por	ano	
para	alunos	do	ELL	da	1ª	a	12ª	séries	que	tenham	deficiências	
cognitivas	significativas	que	impeçam	sua	participação	
significativa	na	avaliação	ACCESS	para	ELLs.	
	
	

Avaliação	Alternativa	de	Padrões	da	Flórida	(FSAA)		
www.fldoe.org/asp/altassessment.asp 
A	Avaliação	Alternativa	de	Padrões	da	Flórida	foi	projetada	
para	estudantes	cuja	participação	na	avaliação	geral	em	todo	
o	estado	não	seja	apropriada,	mesmo	com	acomodações.	A	
FSAA	mede	a	proficiência	em	Pontos	de	Acesso.	Os	Pontos	de	
acesso	são	expectativas	acadêmicas	escritas	especificamente	
para	alunos	com	deficiências	cognitivas	significativas.		
	
SAT	Preliminar	(PSAT)		
www.collegeboard.com/student/testing/psat/about.h
tml		 
O	SAT	Preliminar	(PSAT)	é	uma	avaliação	padronizada	que	
fornece	prática	para	o	SAT.	Ele	fornece	a	capacidade	de	
determinar	a	elegibilidade	para	os	programas	nacionais	de	
bolsas	de	mérito	e	obter	acesso	a	ferramentas	de	
planejamento	da	faculdade	e	da	carreira.	O	PSAT	mede	
habilidades	críticas	de	leitura,	habilidades	de	resolução	de	
problemas	de	matemática	e	habilidades	de	escrita.	Esses	
resultados	podem	ser	vinculados	à	Khan	Academy	
(www.khanacademy.org/sat),	que	fornece	tutoriais	on-line	
personalizados	para	aumentar	o	desempenho	dos	estudantes	
no	SAT. 
	
Advanced	Placement	(AP)	(Posicionamento	Avançado)		
www.apcentral.collegeboard.com/home 
Os	exames	de	posicionamento	avançado	(AP)	são	projetados	
para	medir	o	quão	bem	um	aluno	tem	domínio	em	34	
matérias	que	são	ensinadas	na	maioria	das	faculdades	e	
universidades.	Uma	pontuação	bem	sucedida	pode	garantir	
créditos	para	o	estudante	e	uma	colocação	avançada	na	
faculdade,	permitindo	que	eles	economizem	dinheiro	ou	
sigam	estudos	mais	direcionados	durante	seu	tempo	na	
escola.		
	
Programa	Americano	de	Testes	Universitários	(ACT)	
www.actstudent.org 
O	ACT	é	um	exame	nacional	de	admissão	à	faculdade	que	
consiste	em	provas	de	inglês,	matemática,	leitura	e	ciências.	
O	ACT	inclui	215	perguntas	de	escolha	múltipla	e	leva	
aproximadamente	3	horas	e	30	minutos	para	ser	concluído.	
Todas	as	faculdades	e	universidades	de	quatro	anos	nos	
Estados	Unidos	aceitam	os	resultados.		
  
SAT 
www.sat.collegeboard.org/home 
O	SAT	é	projetado	para	avaliar	a	prontidão	acadêmica	para	a	
faculdade.	Ele	avalia	leitura,	escrita	e	matemática	e	os	
resultados	são	aceitos	por	todas	as	faculdades	e	
universidades	nos	Estados	Unidos.	A	avaliação	consiste	em	10	
seções	que	levam	um	total	de	3	horas	e	45	minutos	para	
serem	concluídas.	
	
Teste	GED	
O	Orange	Technical	College	é	o	lar	do	único	local	de	testes	
GED®	oficiais	no	Orange	County.	Nós	nos	orgulhamos	de	
ajudar	os	indivíduos	a	atingir	seus	objetivos	através	da	
conclusão	bem	sucedida	de	seus	GED®.	
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A	partir	de	1º	de	janeiro	de	2014,	a	versão	com	lápis	e	papel	
do	teste	GED®	foi	substituída	por	um	teste	baseado	em	
computador	e	as	pontuações	de	testes	GED®	parcialmente	
concluídos	foram	descartadas.	Aqueles	que	realizaram,	mas	
não	passaram	nas	cinco	partes	da	versão	anterior	tiveram	até	
o	final	de	2013	para	passar	ou	fazer	o	novo	teste	GET®	2014	
para	receber	sua	credencial	no	ensino	médio.	Os	indivíduos	
que	completem	com	sucesso	o	teste	GED®	receberão	um	
Diploma	do	Ensino	Médio	do	Estado	da	Flórida.	
  
Os	alunos	menores	de	16	a	17	anos	devem	falar	com	seu	
conselheiro	de	orientação	do	ensino	médio	antes	de	se	
retirarem	da	escola	para	tentarem	fazer	o	GED®.	Os	
participantes	de	menores	de	idade	devem	ter	esgotado	todos	
os	meios	alternativos	para	voltar	ao	ensino	regular	e	devem	
ter	uma	circunstância	extraordinária	que	os	impeça	de	
continuar	seus	estudos	regulares	do	ensino	médio.	O	teste	de	
menores	de	idade	é	conduzido	de	acordo	com	a	política	da	
Junta	Escolar	de	Orange	County	e	com	o	Departamento	de	
Educação.	No	estado	da	Flórida,	os	candidatos	GED®	devem	
ter	pelo	menos	18	anos	de	idade	ou	mais,	a	menos	que	
tenham	recebido	uma	autorização	GED®	para	menores	de	
idade.	As	autorizações	para	menores	de	idade	são	obtidas	
durante	o	processo	de	registro	em	www.ged.com. 
  
Os	cursos	de	preparação	GED®	também	são	oferecidos	
através	do	Orange	Technical	College	e	incluem	instruções	e	
cursos	nas	quatro	áreas	de	conteúdo	testadas:	raciocínio	
através	de	artes	e	linguagem,	matemática,	ciências	e	estudos	
sociais.	Estas	aulas	de	tempo	integral	ou	parcial	estão	
disponíveis	durante	o	dia	ou	a	noite	em	locais	em	todo	o	
Orange	County.	
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Saúde	e	bem	estar	
	
	
 
	

	
	

	
Política	de	bem-estar	da	OCPS	
	

O	objetivo	da	política	de	bem-estar	das	escolas	é	garantir	que	as	escolas	sigam	todos	os	regulamentos	aplicáveis	para	educação	
física	e	nutricional	e	proporcionem	um	ambiente	escolar	saudável.	Existe	um	Conselho	Distrital	de	Saúde	Escolar	e	Bem	Estar	
(SHWAC)	que	analisa	e	recomenda	revisões	anuais	das	políticas	ao	Conselho	da	OCPS.	Um	fórum	público	será	anunciado	no	jornal	
para	fornecer	feedback.	A	Política	de	Bem-estar	pode	ser	encontrada	na	página	de	Serviços	de	Alimentação	e	Nutrição,	acessível	
através	do	link	"Departamentos"	em	ocps.net. 
	

A	Política	de	Bem-Estar	inclui	informações	sobre	alimentos	saudáveis	no	campus	escolar,	alimentos	permitidos	para	angariação	de	
fundos,	recesso,	educação	física	e	equipe	de	Escola	Saudável	de	cada	escola.	
	

Refeições	escolares	
	

O	café	da	manhã	e	almoço	estão	disponíveis	em	todas	as	escolas.	A	ceia	está	disponível	gratuitamente	nas	escolas	onde	50%	ou	mais	
das	crianças	sejam	elegíveis	para	refeições	com	taxas	gratuitas	ou	reduzidas.	
	

Informações	sobre	preços	de	refeições,	menus	e	dietas	especiais	são	"Links	rápidos"	na	página	de	Serviços	de	alimentação	e	
Nutrição,	acessíveis	através	do	link	"Departamentos"	no	site	da	OCPS,	ocps.net.		
	

O	pagamento	antecipado	on-line	das	refeições,	solicitações	de	refeições	gratuitas	ou	a	preço	reduzido,	ou	como	encontrar	o	menu	e	
a	nutrição	da	sua	escola	estão	disponíveis	na	guia	"Pais"	na	página	de	Serviços	de	Alimentação	e	Nutrição,	acessível	através	do	link	
"Departamentos"	no	site	da	OCPS,	ocps.net.	 
	

A	página	da	Web	também	inclui	uma	lista	de	escolas	que	estão	implementando	o	USDA	Provision	2	ou	o	Community	Eligibility	
Program	e	que	servirão	refeições	sem	custo.	Caso	um	aluno	seja	transferido	para	uma	escola	sem	um	desses	programas	do	USDA,	
preencha	um	pedido	para	refeições	gratuitas	ou	com	preço	reduzido.	
	
Medicação	na	escola	
	
Não	envie	medicamentos	para	a	escola	com	seu	filho.	Esta	prática	coloca	seu	filho,	bem	como	seus	colegas,	em	risco.		
Se	o	seu	filho	precisar	de	medicação	enquanto	ele	estiver	na	escola,	entre	em	contato	com	a	enfermeira	ou	assistente	de	saúde	da	
escola	para	obter	os	formulários	apropriados.	NOTAS	NÃO	SERÃO	ACEITAS	COMO	AUTORIZAÇÃO	PARA	A	ADMINISTRAÇÃO	DE	
MEDICAMENTOS.	
	
Doença		
Não	envie	seu	filho	para	a	escola	se	ele	ou	ela	tiver	uma	erupção	cutânea,	febre,	irritação	nos	olhos,	vômito	severo	ou	diarréia,	tosse	
produtiva	ou	qualquer	sintoma	que	possa	indicar	uma	doença	transmissível.	Os	alunos	com	quaquer	um	desses	sintomas	serão	
enviados	para	casa.	Se	o	seu	filho	tiver	algum	destes	sintomas,	informe	a	escola	de	que	o	seu	filho	está	doente	e	solicite	um	
atestado	médico	para	que	a	ausência	do	seu	filho	possa	ser	justificada.	
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Requisitos	de	vacinação	
Todas	as	vacinas	dos	estudantes	devem	estar	atualizadas	
para	frequentar	a	escola	no	Orange	County.	As	vacinas	são	
registradas	no	formulário	de	Certificação	de	Imunização	da	
Flórida	(DH	680),	que	pode	ser	obtido	através	do	
Departamento	de	Saúde	do	Orange	Country	ou	no	
consultório	do	seu	médico.	Todos	os	alunos	que	entram	nas	
escolas	públicas	do	Orange	County	pela	primeira	vez	devem	
ter	realizado	um	exame	físico	completo	e	documentado	por	
um	médico	licenciado	durante	o	último	ano.	

Imunização	e	requisitos	físicos	para	participação	escolar	
2017	-	2018		

• Exame	físico	com	menos	de	um	ano	da	data	de
matrícula

• Formulário	de	vacinação	Florida	DH	680	válido
(Qualquer	cor	de	papel	é	aceitável	para	o	formulário
DH	680,	não	é	necessário	usar	papel	azul)

PRÉ-JARDIM	
Série	DTaP	
Série	Polio	
Série	Hepatite	B	
Série	H.	Influenza	Tipo	B	(HIB)	
Série	Conjugada	Pneumocócica	(PCV)		
1	dose	de	sarampo,	caxumba,	rubéola	(MMR)	
1	dose	de	Varicela		
doses	apropriadas	para	idade	
todas	as	séries	devem	ser	preenchidas	antes	da	entrada	no	
jardim	de	infância	

JARDIM	até	a	6ª	SÉRIE	
Série	DTaP	
Série	Polio	
Série	Hepatite	B	
2	doses	de	sarampo,	caxumba,	rubéola	(MMR)	
2	doses	de	Varicela	

7ª	e	8ª	SÉRIES	
Série	DTaP	
1	dose	de	tétano,	difteria	e	coqueluche	(Tdap)	
Série	Polio	
Série	Hepatite	B	
2	doses	de	sarampo,	caxumba,	rubéola	(MMR)	
2	doses	de	Varicela	

9ª	à	12ª	SÉRIE	
Série	DTaP		
1	dose	de	tétano,	difteria	e	coqueluche	(Tdap)		
Série	Polio	
Série	Hepatite	B	
2	doses	de	sarampo,	caxumba,	rubéola	(MMR)	
1	dose	de	Varicela	(Varicela)	

Para	obter	mais	informações,	entre	em	contato	com	o	
Departamento	de	Saúde	da	Flórida	no	Programa	de	Saúde	
Escolar	do	Orange	County	no	407-858-1438	ou	com	o	
Programa	de	Imunização	no	407-836-2502. 
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Matrícula	de	estudantes	
l Uma	criança	deve	ter	5	anos	em	ou	antes	de

primeiro	de	setembro	para	entrar	no	jardim	de
infância.

l Uma	criança	deve	ter	6	anos	em	ou	antes	de
primeiro	de	setembro	e	deve	ter	frequentado	o
jardim	de	infância	para	entrar	na	primeira	série.

l Para	descobrir	qual	escola	o	seu	filho	frequentará,
juntamente	com	os	documentos	necessários	para
matriculá-lo,	ligue	para	o	Departamento	de
Matrícula	de	Estudantes	no	407.317.3233	ou
verifique	o	site	do	distrito	em	www.ocps.net.

Transporte	
O	sistema	escolar	do	Orange	County	opera	o	maior	sistema	
de	transporte	público	da	Flórida	Central.	Durante	o	ano	letivo	
de	2016	-	17,	916	ônibus	transportaram	70.553	alunos	para	a	
escola	diariamente.	Anualmente,	os	ônibus	escolares	da	OCPS	
viajam	quase	19	milhões	de	milhas	e	mais	de	100	mil	milhas	
em	um	dia	escolar	médio.	

Para	obter	mais	informações	sobre	serviços,	entre	em	
contato	com	os	Serviços	de	Transporte	no	407.317.3800	ou	
visite	a	seção	de	Serviços	de	Transporte	no	site	da	OCPS. 

Engajamento	familiar	
Academia	dos	Pais	OCPS	
A	Academia	dos	Pais	OCPS	é	uma	iniciativa	em	todo	o	distrito,	
projetada	para	melhorar	o	desenvolvimento	dos	alunos	através	
do	apoio	ao	envolvimento	da	comunidade	e	da	família.	A	
pesquisa	indica	que	os	alunos	rendem	mais	quando	os	pais	
estão	envolvidos	na	educação	de	seus	filhos.	Os	eventos	da	
Academia	dos	Pais	oferecem	oficinas	gratuitas	de	
desenvolvimento	de	habilidades	de	desenvolvimento	parental,	
apoio	parental	especializado,	eventos	educacionais	e	atividades	
para	famílias	durante	todo	o	ano	letivo.	A	academia	realiza	
vários	eventos	de	meio	dia	ao	longo	do	ano	letivo	oferecendo	
aulas	e	workshops	para	pais	em	diversos	tópicos. 

A	Academia	dos	Pais	concentra-se	em	três	áreas	primárias:	

• Desenvolvimento	do	aluno
• Pais	e	advocacia
• Crescimento	pessoal	e	individual

Ao	participar	de	sessões,	os	pais	recebem	informações	valiosas	
em	relação	aos	recursos	escolares	e	distritais	disponíveis.	O		
Departamento	de	Currículo,	Instrução	e	Aprendizagem	Digital	
também	fornece	informações	sobre	novos	mandatos	
curriculares	de	tecnologia	digital	e	maneiras	pelas	quais	os	pais	
podem	apoiar	o	que	está	sendo	ensinado	na	escola.	Para	mais	
informações	visite		ParentAcademy.ocps.net	ou	ligue	para	
407.317.3300. 

Os	eventos	da	Academia	dos	Pais	2017-2018	estão	agendados	
nas	datas	das	a	seguir	das	8	às	13	horas:	

.	9	de	setembro	de	2017	
Como	começar	bem:	ferramentas	para	traçar	um	ano	
escolar	bem	sucedido	
Wekiva	High	
2501	N.	Hiawassee	Road	
Apopka,	FL	32703	
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.	14	de	outubro	de	2017	
Coração,	mente	e	saúde	
Windermere	High	
5523	Winter	Garden	Vineland	Road	
Windermere,	FL	34786	

.	11	de	novembro	de	2017	
Família:	Desconecte	e	Conecte	-	Semana	da	Família	
2017	
Edgewater	High	
3100	Edgewater	Drive	
Orlando,	FL	32804	
.	16	de	dezembro	de	2017	
STEMfastic!	
Cypress	Creek	High	
1101	Bear	Crossing	Drive	
Orlando,	FL	32824	

.	10	de	fevereiro	de	2018	
Inicie	o	ano	com	uma	nova	mentalidade	
Dr.	Phillips	High	
6500	Turkey	Lake	Road	

Orlando,	FL	32819	

31	de	março	de	2018	
Passaporte	para	a	aprendizagem:	criação	de	uma	
comunidade	envolvida	de	estudantes	digitais	
East	River	High		
650	East	River	Falcons	Way	
Orlando,	FL	32833	

5	de	maio	de	2018	
Pegue	a	onda	do	sucesso	do	verão	
Centro	Acadêmico	OCPS	para	Excelência	
701	W.	Livingston	Street	
Orlando,	FL	32805	

A	Academia	dos	Pais	Virtual	OCPS	é	uma	extensão	da	
Academia	dos	Pais	OCPS	onde	os	pais	têm	a	oportunidade	
de	participar	de	uma	sessão	online.	As	sessões	da	
Academia	Virtual	estão	agendadas	nas	seguintes	datas:	

Quinta-feira,	28	de	setembro	de	2017	|	18	às	19	horas 
Navegando	no	novo	ano	escolar:	avaliações,	padrões,	
requisitos	de	graduação	e	bolsas	de	estudo		

Quinta-feira,	1	de	fevereiro	de	2018	|	18	às	19	horas 
Engage	e	Conecte!:	Fortalecendo	os	relacionamentos	
entre	pais	e	escolas	através	das	ferramentas	digitais	

Quinta-feira,	17	de	maio	de	2018	|	18	às	19	horas 
Navegando	num	verão	bem	sucedido:	ferramentas	que	
você	pode	usar!	

Treinamentos	dos	pais	e	eventos	de	aprendizagem	familiar	
A	OCPS	providenciará	treinamento	e	eventos	de	aprendizagem	
para	as	famílias	sobre	formas	de	envolver	efetivamente	os	pais	
na	educação	de	seus	filhos	para	que	todos	os	alunos	consigam	
alcançar	os	níveis	acadêmicos	mais	altos.	Além	disso,	muitas	
escolas	possuem	centros	de	recursos	para	pais.	As	atividades	
Title	I	enfatizam	fortemente	o	fornecimento	de	oficinas	para	os	
pais	para	apoiá-los	como	os	primeiros	e	mais	importantes	
professores	de	seus	filhos.	Além	disso,	os	campus	da	Orange	
Technical	College	oferecem	programas	de	educação	básica	para	
adultos	para	a	alfabetização	familiar.	Por	favor,	ligue	para	o	
escritório	escolar	para	obter	mais	informações	sobre	programas	
que	atendem	a	sua	escola.	
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Como Envolver- se 
Conselho	Consultivo	Escolar	
Cada	escola	pública	do	Orange	County	convida	os	pais	para	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	das	partes	
interessadas	para	ajudar	o	diretor	da	escola	a	desenvolver	e	
avaliar	um	plano	de	melhoria	escolar.	Cada	escola	deve	ter	
um	SAC	que	seja	étnica,	racial	e	economicamente	
representativo	de	sua	comunidade.	Os	membros	do	SAC	são	
selecionados	de	acordo	com	os	procedimentos	estabelecidos	
pela	escola	e	o	conselho	escolar	de	acordo	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.	As	
escolas	secundárias	e	os	centros	técnicos	devem	ter	alunos	
como	parte	do	SAC.	A	participação	de	alunos	nos	SACs	de	
escolas	primária	e	colegiais	é	opcional.	Professores,	
funcionários	de	apoio	à	educação,	estudantes	e	pais	são	
eleitos	para	o	SAC	por	seus	pares.	Os	membros	da	
comunidade	são	nomeados	pelo	diretor.	

Associação	de	pais	e	mestres	(PTA)	
As	escolas	também	têm	grupos	de	apoio	aos	pais	e	
professores	da	escola.	A	maioria	desses	grupos	de	apoio	são	
as	Associações	de	Professores	e	Mestres	(PTA)	e	as	
Associações	de	Pais,	Mestres	e	Alunos	(PTSA).	PTAs	e	PTSAs	
da	unidade	escolar	local	fazem	parte	do		
Conselho	de	PTAs	do	Orange	Count,	bem	como	do	PTA	da	
Flórida	e	do	PTA	Nacional.	A	PTA	fornece	aos	membros	
educação	para	os	pais,	treinamento	de	liderança	e	uma	
poderosa	voz	defensora	em	nome	de	todas	as	crianças.	A	PTA	
também	busca	iniciativas	legislativas		
adotado	por	seus	membros	no	Condado	de	Orange	e	foi	
nomeado	como	o	grupo	de	pais	das	Escolas	Públicas	de	
Orange	County.	

Participação	dos	pais	e	da	família	Title	I	
O	Conselho	Consultivo	do	Distrito	do	Engajamento	dos	Pais	do	
Title	I	(PEDAC)	serve	como	a	voz	coletiva	dos	pais	e	famílias	do	
Título	I	em	todas	as	Escolas	Públicas	do	Orange	County	e	se	
concentra	no	desenvolvimento	de	parcerias	entre	pais,	
professores,	administradores	e	líderes	comunitários,	criando	
políticas	e	planos	de	engajamento	significativos	entre	pais	e	
famílias.	
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A	fundação		
	
A	Fundação	para	as	Escolas	Públicas	do	Orange	County	foies	
estabelecida	em	1987	por	líderes	locais	de	negócios	e	
comunitários	para	
apoiar	as	escolas	públicas	do	Orange	County,	conectando	as	
escolas	com	a	comunidade	e	fornecendo	recursos	financeiros,	
programáticos	e	outros	para	melhorar	a	aprendizagem.	A	
Fundação	é	o	braço	filantrópico	oficial	das	Escolas	Públicas	do	
Orange	County	e	administra	a	coleta,	gerencia	e	distribui	os	
fundos	doados	em	todo	o	sistema	escolar	do	Orange	County.	

		
A	Fundação	se	associa	com	as	Escolas	Públicas	do	Orange	
Country,	com	a	Diretoria	Escolar	e	com	todos	os	doadores	
individuais	e	corporativos,	bem	como	com	uma	rede	de	
organizações	sem	fins	lucrativos	baseadas	em	educação,	para	
promover	sua	missão	de	identificar,	desenvolver	e	concentrar	
o	envolvimento	e	investimentos	da	comunidade	para	levar	
nossos	alunos	ao	sucesso.	

	
O	desenvolvimento	dos	alunos	guia	todas	as	decisões	de	
financiamento	da	Fundação,	incluindo:			

		
l Read2Succeed	-	um	programa	de	alfabetização	de	

leitura	que	visa	alunos	de	primeira	e	segunda	série	
para	construir	o	vocabulário	e	a	fluidez	na	leitura. 

l Subsídios	de	Impacto	-	fundos	para	projetos	
inovadores,	equipamentos	e	suprimentos	em	áreas-
chave	como	matemática,	ciência,	tecnologia,	
engenharia,	alfabetização	e	artes. 

l Middle	School	Book	Clubs	-	um	programa	de	leitura	
visando	leitores	relutantes	das	sexta,	sétima	e	oitava	
séries. 

l Teach-In	-	um	dia	em	novembro	quando	milhares	de	
voluntários	entram	nas	escolas	para	compartilhar	
seus	conhecimentos	e	experiência	com	estudantes	
de	todas	as	series. 

		
Além	de	angariar	fundos	de	forma	colaborativa,	a	Fundação	
planeja	e	organiza	eventos	de	angariação	de	fundos,	como	o	
Hall	of	Fame	da	OCPS	e	o	torneio	de	golfe	Fore	Our	Schools.	
Ela	também	apoia	vários	programas	de	bolsas	de	estudo	para	
graduados	da	OCPS,	fundos	escolares	e	distritais	e	outras	
iniciativas	em	todo	o	distrito.	

		
Invista	em	nossas	escolas	
Presentes	monetários	e	em	espécie	permitem	à	Fundação	
apoiar	iniciativas	e	programas	destinados	a	ajudar	os	alunos	a	
obter	ganhos	de	aprendizagem.	Você	também	pode	comprar	
uma	etiqueta	de	"Suporte	à	educação"	para	o	seu	carro	e	sua	
doação	de	US$	20	ajudará	estudantes,	professores	e	escolas.	
	
Para	mais	informações	ou	para	fazer	uma	doação,	entre	em	
contato	com	a	Fundação	no	407.317.3261	ou	visite	
www.foundationforocps.org. 

		
	

	
Relatório	de	Impacto	do	Ano	Escolar	2016-17	
Através	de	parcerias	com	corporações,	fundações,	pequenas	
empresas	e	membros	da	comunidade,	a	Fundação	forneceu	
US$1,6	milhão	em	apoio	ao	programa	no	último	ano	letivo.	
Anualmente,	a	Fundação	atualmente	gerencia	mais	de	US$	1	
milhão	em	fundos	distritais	e	escolares.	
	

l 475	alunos	de	primeira	série	melhoraram	suas	
habilidades	de	vocabulário,	590	alunos	de	segunda	
série	aumentaram	suas	habilidades	de	fluidez	de	
leitura	e	175	alunos	de	terceira	e	quarta	séries	
fortaleceram	sua	compreensão	de	leitura	através	do	
programa	Read2Succeed	da	Fundação.	

l 10	escolas	interativas	criaram	15	clubes	de	livros	
usando	leitores	eletrônicos	para	ajudar	a	criar	prazer	
na	leitura	em	131	de	seus	leitores	relutantes.	

l 253	professores	que	atendem	mais	de	35.000	alunos	
de	132	escolas	receberam	mais	de	US$	185.000	em	
bolsas	de	sala	de	aula	para	STEM,	civismo,	belas	
artes,	bibliotecas	de	sala	de	aula,	tecnologia	e	
desenvolvimento	profissional.	

l 165	escolas	participaram	da	Teach-In	2016,	acolheu	
quase	4.500	voluntários	que	deram	mais	de	6.800	
horas	de	voluntariado	lendo	em	voz	alta	para	alunos	
do	jardim	e	da	primeira	série;	compartilhando	
histórias	de	passatempos,	carreiras,	viagens;	e	
dando	demonstrações.	

	

Voluntariado	na	escola	

 
	
O	voluntariado	é	uma	maneira	especial	de	se	envolver	na	
educação	do	seu	filho.	Como	voluntário	da	ADDition	School,	
você	pode	contribuir	com:		
	

l Acompanhamento	da	turma	do	seu	filho	em	viagens	
de	campo		

l Ajudando	como	assistente	de	sala	de	aula		
l Servindo	no	Conselho	Consultivo	Escolar	(SAC)	
	

Os	pais	voluntários	recebem	uma	visão	de	perto	da	escola	de	
seus	filhos.	Ver	como	seu	filho	é	ensinado	também	pode	dar-
lhe	idéias	sobre	como	ajudar	seu	filho	em	casa.		
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O	programa	Parceiros	na	Educação	liga	escolas	com	recursos	
(humanos	e	materiais)	através	de	parcerias	com	empresas	e	
organizações	a	fim	de	melhorar	a	excelência	educacional.	A	
OCPS	está	sempre	à	procura	de	parceiros	para	trabalhar	com	
nossas	escolas	e	com	o	distrito	para	preparar	nossos	jovens	
para	um	futuro	melhor.	Se	você	está	interessado	em	se	
voluntariar	ou	se	tornar	um	Parceiro	na	Educação,	visite	
nosso	novo	sistema	on-line	para	se	inscrever	hoje	em	
www.volunteer.ocps.net. 
	

 
	
	

Iniciativas	baseadas	na	fé	
As	organizações	baseadas	na	fé	desempenham	um	papel	
fundamental	nas	vidas	de	muitos	estudantes	em	nosso	
distrito.	Como	tal,	o	distrito	lançou	uma	iniciativa	Adopt-a-
School	baseada	na	fé	através	do	programa	Parceiros	na	
Educação.	As	instituições	religiosas	são	encorajadas	a	colocar	
sua	missão	de	fé	em	ação	adotando	uma	escola.	Através	
desta	parceria,	organizações	religiosas,	administradores	
escolares	e	pais	trabalham	juntos	para	encorajar	nossos	
alunos	a:		
	

l Permanecerem	na	escola	
l Destacarem-se	no	aprendizado	
l Celebrar	a	diversidade		
l Resistirem	à	pressão	dos	pares	

	
Para	saber	mais	sobre	como	se	envolver	com	a	Iniciativa	
baseada	na	fé	OCPS,	visite	www.faithbasedpartners.ocps.net	
ou	ligue	para	407.317.3323. 
	
Serviços	comunitários	de	fraternidades	 
Mais	da	metade	dos	alunos	do	distrito	vivem	na	pobreza,	
criando	uma	oportunidade	para	atender	aos	estudantes	K-12.	
Os	membros	de	fraternidades	e	de	irmandades	e	ex-alunos	
são	convidados	a	adotar	uma	escola	para	o	ano.	Há	infinitas	
oportunidades	em	como	você	pode	fazer	a	diferença	na	vida	
de	nossos	filhos,	incluindo	voluntariado	como	amigo	de	
leitura,	palestrante	convidado,	mentor	ou	tutor	ou	
coordenando	um	projeto	de	embelezamento	do	campus,	
unidades	de	alimentação	/	vestuário	ou	clube	após	a	escola.	
Para	mais	informações,	entre	em	contato	com	o	escritório	
ADDitions	e	Parceiros	na	Educação	no	407.317.3323.	 
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Instalações	

	
Programa	de	construção	
Versão	2017-18:	
As	escolas	públicas	do	Orange	County	
têm	um	dos	maiores	e	mais	bem	
sucedidos	programas	de	construção	
escolar	nos	Estados	Unidos.	Durante	o	
ano	letivo	de	2016-17,	101	escolas	
foram	substituídas	ou	renovadas.	O	
plano	de	construção	agressivo	é	
possível	graças	ao	apoio	da	
comunidade	através	do	imposto	de		
vendas	de	meio	centavo	estendido	
pelos	eleitores	em	2014,	além	de	
taxas	de	impacto	do	desenvolvimento	
residencial.	
	

	
	

	

	
	

	
Inaugurações	/	Conclusões	Programadas	para	2017	

Innovation	Middle	(nova)	|	Laureate	Park	Elementary	(nova)	|	OCPS	Academic	Center	
for	Excellence	(nova)	|	Timber	Springs	Middle	(nova)	|	Westpointe	Elementary	(nova)	
|	Windermere	High	(nova)	|	Engelwood	Elementary	(reforma)	|	Oak	Hill	Elementary	

(reforma)	|	Rock	Lake	Elementary	(reforma)	|	Mollie	Ray	Elementary	(reforma	
completa)	|	Ivey	Lane	Elementary	(reforma)	|	Meadow	Woods	Elementary	

(reforma)|	Carver	Middle	(reforma)	|	
	

		
Inaugurações	/	Conclusões	Programadas	para	2018	

133-K8-N-6	(nova)	|	205-K8-SW-6	(nova)	|	Cypress	Park/Durrance	ES	(reforma	
completa)		|	Dover	Shores	ES	(reforma	completa)	|	Frangus	ES	(reforma)	|	Hidden	
Oaks	ES	(reforma)	|	Hillcrest	ES	(reforma	completa)	|	Hungerford	ES	(reforma)	|	

Maxey	ES	(reforma)	|	Pine	Hills	ES	(reforma)	|	Union	Park	ES	(reforma	completa)	|	
Pine	Hills	Transportation	Compound	(reforma)	|	
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