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Ideias não eletrônicas

Launchpad Apps

Desconecte sua família com estas idéias:

https://launchpad.classlink.com/ocps
Nome do usuário: Identidade estudantil#



Leia - solicite que os livros da
biblioteca pública sejam entregues em
sua casa.



Caça ao tesouro



Jogos de tabuleiro



Concursos de dança

Senha: YYYYMMDD

Verificação de saída:


Hour of Code



Chess Kid





Jardinagem

Brian Pop/Brain Pop Jr.





Giz na calçada

Cool Math





Desafios Lego

Typing club





Yoga para crianças

Reflex Math





Caminhar, andar de bicicleta

iReady





Sum Dog

Escreva cartas para amigos,
familiares, professores e socorristas.



AR
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O ensino a distância começa
3/30

título é um livro de AR, vá para
http://www.arbookfind.com/default.aspx.

Por favor, mantenha contato com o professor
da sala de aula do seu aluno. Alguns
professores podem estar fornecendo horários
"recomendados". Se os alunos não puderem
concluir a tarefa / disciplina durante o tempo
recomendado, sinta-se à vontade para
adaptar o aprendizado à sua programação.

Recursos Distritais

Leitura Online
Leitor acelerado: Os alunos devem poder
acessar o Renaissance (AR) nas
Ferramentas de Pesquisa da Biblioteca na
Barra de Ativação. As restrições foram
alteradas para permitir interrogatórios em
casa das 8:00 às 19:00 diariamente. Se um
aluno estiver com problemas, envie-me um email. (Camilla.finn@ocps.net)
Ebooks: Os alunos podem acessar e-books
usando sua biblioteca virtual Efetue login na
Barra de Ativação (launch.ocps.net)
❖ Pesquisa em Biblioteca Aberta T ools
❖ Aberto Cartão da Biblioteca Virtual e
faça login usando o número e a senha
do aluno
❖ Clique em Desfrute de uma seleção de
livros eletrônicos
❖ No menu suspenso, selecione Coleção
OverDrive Kids
❖ Pesquise o título do seu interesse e
clique em BORROW
❖ Selecione Ler agora no navegador ou
faça o download em seu computador
Para acessar o Tumblebooks, basta
selecioná-lo em vez de OverDrive Kids
Collection no menu suspenso.
Se você estiver usando um tablet ou telefone,
faça o download do aplicativo Launchpad
(distrito escolar: OCPS). Para verificar se um

Visita OCPS.NET
Ensino à distância página da web
Recursos e informações dos pais sobre
aprendizado independente.
 Recursos offline para estudantes de
ESE e ELL.
 Link para Recurso ESE página.
 Acesso à internet página de
informações para provedores de
serviços de internet de baixo ou
nenhum custo.

Refeições Grab-and-Go gratuitas
Por favor, visite o site do distrito para obter
as informações mais atualizadas. Os alunos
devem estar presentes para receber uma
refeição
Localização mais próxima:
Dr. Phillips High School - 6500 Turkey Lake
Road, Orlando, FL 32819

Programas Online de
Enriquecimento - Assuntos de Belas
Artes
Um de nossos programas após a escola está
oferecendo aulas on-line. Por favor, visite o
site para mais informações ou para se
registrar.
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Fine Arts Matter

