
Fazendo a transição para o Ensino Fundamental II, Ensino 
Médio e além
23 de janeiro de 2021  |  9 a.m. - 12 p.m.

1. Fundos para Planos Pós-Secundários   
Esta sessão se concentrará numa variedade de opções de assistência financeira para ajudar os alunos 
a pagar por seus planos educacionais após o ensino médio. Junte-se a nós para aprender sobre FAFSA, 
Florida Financial Aid (Bright Futures) e todos os tipos de bolsas de estudo.

2. The Plug
Você sabe quantas aulas de faculdades de AP (Colocação Avançada) são procuradas; como seu aluno(a) 
pode demonstrar envolvimento, liderança e serviço; mitos comuns e admissão para a faculdade; quando 
seu aluno(a) pode começar a fazer o teste SAT ou SAT? Obtenha respostas para todas essas perguntas e 
muito mais!

3. ESE- Planejamento de Transições do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II
Esta oficina fornecerá um guia para apoiar seu filho(a) durante a transição do ensino fundamental I para 
o ensino fundamental II. As informações fornecidas incluirão dicas para aliviar a ansiedade de transição e 
dicas gerais sobre como você pode ajudar seu filho(a).

4. Aspectos Sociais e Emocionais da Transição
Com foco na saúde social e emocional, esta sessão fornecerá uma variedade de estratégias que os pais 
podem usar para ajudar seus filhos a fazerem a transição com sucesso em todos os níveis.

5. Carreira e Educação Técnica (CTE)
Sessão A: Você já se perguntou quantas oportunidades de carreira e educação técnica estão disponíveis 
em sua escola? Junte-se a nós e explore as muitas opções da CTE disponíveis para os alunos do ensino 
secundário. Aprenda sobre os programas de ensino fundamental II, ensino médio e matrícula dupla de 
programas que permitem que os alunos iniciem suas carreiras.

Sessão B: Como aluno adulto, quais são as minhas opções na escola? Nesta sessão, os participantes vão 
adquirir informações sobre oportunidades de Educação Geral para Adultos e de Carreira e Educação 
Técnica em nossas cinco faculdades. Os participantes receberão informações sobre como obter seu GED 
(General Educational Development), aprender Englês, Ensino Médio para Adultos e escolher um plano de 
carreira.

Sessões Virtuais:
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6. Transição do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II
A transição do ensino fundamental I para o ensino fundamental II é um marco significativo. Para ajudar 
melhor o seu filho(a) a ter uma transição bem-sucedida, esta apresentação (ou curso) fornecerá os 
requisitos / as expectativas do ensino fundamental II, o papel do conselheiro escolar durante esta transição, 
dicas para ajudar seu filho(a) a fazer a transição para o ensino fundamental II mais tranquila, e os aspectos 
social, emocionais, e as características cognitivas que seu filho(a) viverá durante os anos do ensino 
fundamental II.

7. Transição do Ensino Fundamental II para o Ensino Médio
A transição do ensino fundamental II para o ensino médio é um marco significativo. Para ajudar melhor 
o seu filho(a) a ter uma transição bem-sucedida, esta apresentação fornecerá informações sobre os 
requisitos do ensino médio e a formatura, o papel do conselheiro escolar durante a transição, dicas para 
ajudar a transição de seu filho(a) para o ensino médio sem problemas, e os aspectos social, emocional e as 
características cognitivas que seu filho(a) viverá durante esta transição.

8. FAFSA
Esta sessão o ajudará a entender como funciona o sistema de assistência financeira, quais formulários você 
precisa preencher (incluindo o FAFSA) e de onde vem o dinheiro. Prometemos que você aprenderá algo 
e (acredite) se divertirá! Seu apresentador tem mais de 30 anos de experiência trabalhando com a ajuda 
financeira!

9. Habilidades de Estudos
Os participantes serão capazes de gerenciar com eficácia seus níveis de estresse e ansiedade, 
tanto na preparação quanto durante os testes; e, organizar seu tempo com uma agenda digital. 
Você será capaz de identificar e explicar as diferenças entre o estudo eficaz e o ineficaz, 
fazer um cronograma / plano de estudo para atender às metas de várias áreas, 
praticar o mapeamento retroativo, se envolver na criação de ferramentas 
de estudo e desenvolver rotinas individualizadas relacionadas ao uso de 
ferramentas organizacionais para apimorar o desempenho acadêmico.

10. Preparação para os testes de SAT & ACT
Esta sessão dará aos pais uma visão geral dos testes 
de SAT e ACT que os ajudará a tomar decisões 
sobre qual teste é melhor para seu (s) filho (s). 
Esteja preparado para aprender estratégias que 
são usadas para ajudar a aumentar as pontuação 
dos testes.

Sala de Exposição Virtual
A Sala de Exposição Virtual apresentará apectos 
das faculdades e universidades, como a University 
of Florida, Florida A&M, Florida State e muitos mais. 
Além disso, a OCPS Career and Technical Education, os 
programas de magnets do ensino fundamental II e médio da 
OCPS e o apoio da FAFSA estarão se apresentando no Virtual Exhibition Hall.
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