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Dr. Phillips Elementary School 
    6909 Dr. Phillips Blvd., Orlando, Florida  32819 
       Phone: (407) 354-2600    Fax:  (407) 354-2606 

 

     Christine Rogers – Principal 

   Nicole Hargrett – Assistant Principal 

Pais, 

Espero que você e sua família sejam saudáveis e seguros. 

Eu queria compartilhar informações enviadas anteriormente para garantir que você 
recebesse uma comunicação prévia. 

A partir de segunda-feira, os professores começarão o aprendizado on-line 
(conectados). Se seu aluno não tiver acesso a um computador ou internet para 
participar do aprendizado on-line (conectados), envie-me um e-mail 
( Christine.rogers@ocps.net ), o nome do aluno, o professor da sala de aula do aluno e 
uma observação de que ele não poderá participar do aprendizado on-line, pois a escola 
enviará um pacote de papel para o endereço registrado. Envie também um email para 
o professor do aluno. Os pacotes são uma atribuição alternativa. 

Launchpad.ocps.net possui muitos recursos que os alunos podem usar para o 
aprendizado on-line (por exemplo: iReady). 

Nome de usuário: Student-ID (Identidade estudantil) 

 Se o aluno esqueceu o número de identificação do aluno, envie um e-mail para o 
professor, ligue para a escola ou procure o último boletim ou relatório de 
progresso do aluno. 

Senha: YYYYMMDD (data de nascimento do aluno) 

Se você não receber notícias do professor de seu aluno em relação ao aprendizado on-
line (conectados) até o final do dia de hoje, entre em contato com a escola amanhã à 
tarde para que possamos acompanhar. 

A OCPS está oferecendo aos alunos Refeições Grab-and-Go das 10h às 14h no 
circuito automotivo das escolas designadas. Os alunos devem estar presentes para 
receber as refeições. A equipe distrital distribuirá as refeições diretamente às pessoas 
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no veículo (serviço drive-thu). As refeições serão dadas a qualquer aluno andando e / 
ou andando de bicicleta. 

A escola mais próxima de nós é a Dr. Phillips High School. Para uma lista completa de 
escolas, visite o OCPS.NET e clique no ícone "Grab-and-Go". Por favor, verifique o site 
ocps.net para 
atualizações: https://www.ocps.net/cms/One.aspx?portalId=54703&pageId=1404484 

 

Obrigado, 
 
Christine Rogers 
Principal 
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