Preparando-se para o Aprendizado a Distância
e Informações Adicionais para os Pais
Com todo esse suporte, você está pronto para mergulhar no aprendizado a distância! (11/5/20)
Para obter respostas à Perguntas Frequentes, acesse http://l.sdpbc.net/2q8pj

1. Ter um Aparelho
O conteúdo do ensino virtual pode ser acessado de qualquer
aparelho conectado à internet, no entanto é preferível o uso
de laptops. Caso não tenha um aparelho, ligue para sua
escola e obtenha mais informações. O aparelho emprestado à
família será de acordo com a escola frequentada (Primária,
Intermediária e Secundária).

3. Saber o Nome de Usuário e Senha do seu Filho(a)
Nomes de usuários predefinidos do aluno no Distrito
correspondem ao número de identidade do aluno (ID) de oito
dígitos com um "S" antes do número. Para assistência na
reconfiguração da senha, entre em contato com a Central de
Serviço de TI pelo telefone 561-242-4100.

2. Ter Acesso à Internet
Uma conexão de banda larga confiável será necessária para
acessar o conteúdo das matérias. A Comcast está
oferencendo dois meses gratuitos de acesso à internet, ligue
para 1-855-846-8376 ou acesse www.internetessentials.com.
Outras opções podem ser encontradas acessando
http://l.sdpbc.net/6ry6x.

4. Acessar o Portal do Distrito
Acesse mysdpbc.org para fazer o login no Portal do Distrito.

6. Ter o Código da Turma
Muitos professores adicionam os alunos ao Google
5. Clicar no Mosaico do Portal do Google Classroom
Classroom, mas se o professor(a) do seu filho não fez isso,
Digite "Google" na barra de busca da página inicial e clique no verifique o e-mail do seu filho para ver se ele recebeu o código
ícone do Google Classroom.
ou entre em contato com a escola ou professor para obter o
código .
7. Se Comunicar Diariamente com o Professor(a) por meio do Google Classroom
8. Recursos Adicionais de Aprendizagem estão Disponíveis
A. Lições e recursos estão disponíveis no site palmbeachschools.org/distancelearning
B. Aulas transmitidas pela televisão estão no site palmbeachschools.org, Comcast 235, AT&T 99 e 12.2
Os seniors (alunos que estão se formando) devem devolver os aparelhos antes da formatura. Todos os outros alunos
vão receber instruções antes do início das aulas em agosto.

Apoio Socioemocional
O Distrito coordena uma Linha Direta para Saúde Mental do Aluno (561) 432-6389. Os
funcionários estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Ajuda imediata de
saúde mental também está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana ao ligar para 2-1-1.
https://211palmbeach.org/emergency-palmbeach

Website Caring First do Distrito

https://www2.palmbeachschools.org/caringfirst/

Ajuda para os Aprendizes do Idioma Inglês (ELL, sigla em inglês
Para perguntas específicas de ELL, entre em contato com o(a) Coordenador do ESOL da sua
escola. Tecnologia de tradução e legendas está disponível.
● O Youtube e Khan Academy oferecem legendas.
● Legendas estão disponíveis para reuniões do Google Meets.
● Brain Pop está disponível em espanhol e francês.

Locais de Distribuição de Alimentos estarão Abertos Durante o Fechamento das
Escolas e Durante o Verão
Para saber os locais de distribuição e o horário, acesse

PalmBeachSchools.org/feedingsites.
Pré-Matrícula para o Jardim de Infância
Se você tem um filho(a) que completará cinco anos antes ou no dia 1º de setembro de 2020 e
que nunca tenha sido matriculado em uma escola pública do Condado de Palm Beach, faça a
pré-matrícula dele na escola correspondente a sua zona residencial. Acesse
PalmBeachSchools.org/KindergartenPreEnrollment.

Tutor.com - Ajuda com o Dever de Casa ao Vivo
Reforço escolar gratuito de matemática, ciências, estudos sociais e língua inglesa está disponível ao acessar
www.pbclibrary.org/tutorcom. Recursos de estudo também estão disponíveis gratuitamente 24 horas por dia, 7 dias na
semana.

Curso de Leitura no Verão de 2020 – Imagine a Sua História!
http://www.pbclibrary.org/summer-reading-program-2020
Terá início em 1º de junho e vai até 24 de julho de 2020. Toda a família pode participar! Para cada 5 livros lidos, você
pode entrar em um sorteio e ter a chance de ganhar um cartão presente da Amazon no valor de US$ 25.00.

Central de Mentores
Para obter informações sobre oportunidades de mentoria na comunidade, acesse: http://l.sdpbc.net/t2o4d ou para mais
informações, acesse https://unitedwaypbc.org/mentor/.

Mantenha as Informações para Contato Atualizadas
O Distrito Escolar divulga informações importantes e só pode se comunicar com vocês se suas informações para contato
estiverem atualizadas. Para atualizar seu número de telefone, endereço de e-mail ou endereço residencial, entre em
contato com sua escola.

Formatura Virtual
Para informações sobre as formaturas de 2020, acesse: https://palmbeachschools.org/graduation2020

Mantenha o Aprendizado!
Muitos recursos do aprendizado a distância continuarão disponíveis durante o verão.
Para mais informações sobre o Aprendizado a Distância, acesse http://l.sdpbc.net/5tt2j
Para mais informações de Assistência do SDPBC durante o Coronavírus, acesse http://l.sdpbc.net/2hwo8

