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Nossa Missão
As Escolas Públicas de 
Boston, é o berço da 
educação pública neste 
país, e está empenhada em 
transformar a vida de todas 
as crianças através do ensino 
exemplar em um sistema de 
classe mundial, as escolas 
de acolhimento inovadoras. 
Temos parcerias com as 
comunidades, famílias e os 
alunos a desenvolver em 
cada aluno o conhecimento, 
habilidade e caráter para 
se destacar na faculdade, 
carreira e vida.

Então você vai para a escola 
de 2º grau no próximo ano!

Estes próximos anos são alguns 
dos anos mais emocionantes 
e importantes em sua vida. As 
escolhas que você faz agora vai 
ajudar a determinar a que faculdade 
você vai frequentar e o plano de 
carreira que você vai seguir. Escolher 
a escola certa – o que melhor se 
adapta às suas metas e interesses – é 
uma grande decisão.

Você tem sorte de viver em Boston, 
onde as nossas escolas de segundo 
grau – mais de 30 delas – oferecem 
uma variedade de experiências 
acadêmicas, sociais e culturais que é 
difícil de igualar em qualquer lugar. 
Todas as nossas escolas são “escolas 
municipais”, o que significa que os 
alunos podem aplicar-se a qualquer 
escola, independentemente do local 
onde vivem.

Os alunos que se inscrevem 
para escolas de segundo 
grau nas Escolas Públicas de 
Boston tem muitas opções.

Suas escolhas incluem pequenas, 
escolas com temas-básicos com 
menos de 500 alunos, maiores 
escolas de segundo grau tem 
pequenas comunidades de 
aprendizagem, três escolas que 
matriculam alunos com base em 
notas e os resultados de um exame 
de admissão, e duas escolas que 
oferecem o diploma International 
Baccalaureate, um campo desafiador 
de estudo que é reconhecido em 
todo o mundo.

A Escola de 2º Grau Madison 
Park Vocational Technical oferece 
exploração de carreira e experiência 
prática em 19 áreas, desde a 
engenharia automotiva e carpintaria 
para artes culinárias e auxiliar de 
enfermagem.

Na Muñiz Academy, todos os alunos 
aprendem em Inglês e Espanhol.

Além disso, temos programas 
especiais para os alunos mais velhos, 
alunos em risco, os alunos com 
deficiência, Alunos Aprendendo 
Inglês que a recém-chegados nos 
EUA, os alunos que querem voltar 
para o seu diploma, os alunos que 

querem ir para a escola à noite, alunos 
que tem filhos, e os alunos que querem 
fazer cursos de nível universitário 
através Colocação Avançada e Inscrição 
Dupla enquanto ainda esta na escola 
de 2º grau.

Mais sobre as nossas escolas de 
segundo grau

 Faculdade e conscientização 
na carreira é uma prioridade 
em todas as nossas escolas de 
segundo grau. Comunidade 
e escola baseados no acesso a 
faculdade e orientadores trabalham 
com os alunos ao longo do ano, 
com foco no planejamento da 
faculdade, o processo de aplicação 
da faculdade, e as atividades 
de enriquecimento. Os alunos 
exploram opções em contextos 
do mundo real, tais como visitas 
nas faculdades, hospitais, bancos, 
ou estúdios de televisão, muitos 
dos quais são acessíveis através 
de fortes parceiros de negócios 
e universitários. A maioria dos 
alunos participam de estágios, 
de aprendizagem de serviço 
comunitário e oportunidades 
para explorar as carreiras na 
área da saúde, educação, mídia, 
tecnologia, artes visuais e cênicas, 
ciências ambientais, empresas e 
outras especialidades. Para muitos 
alunos, experimentando a conexão 
entre a escola e o “mundo real” é 
a chave para a prontidão escolar, a 
conclusão da faculdade, e o sucesso 
total na vida.

 A tecnologia é uma parte da 
aprendizagem diária. Professores 
de Boston estão equipados com 
estado-da-arte computadores 
portáteis para uso educacional em 
sala de aula para apoiar a meta 
do distrito de garantir que todos 
os alunos estão prontos para a 
faculdade e para o sucesso. Os 
alunos se engajam ativamente 
na educação para a segurança 
cibernética através da Campanha 
BPS Ciber Segurança para 
promover uma cidadania on-line 
segura no mundo digital de hoje.

 Todas as nossas escolas de segundo 
grau tem programas depois 
da escola, que podem incluir 

tutoria, clubes, enriquecimento, 
e esportes. Algumas escolas tem 
mais horas para dar aos alunos 
um tempo extra em ambos 
acadêmicos e disciplinas eletivas. 
Boston Acadêmico Atletas é um 
excelente programa em muitas de 
nossas escolas que está a melhorar 
a experiência do acadêmica-
atleta através de atualização de 
equipamentos, formação de 
treinadores e de apoio acadêmico

 Nós trabalhamos duro para 
satisfazer as necessidades dos 
nossos Alunos Aprendendo 
Inglês. Estamos totalmente 
empenhados em ajudar todos 
os alunos a aprender Inglês de 
forma rápida, o que irá ajudá-
los a avançar em seu estudo de 
literatura, matemática, ciências 
e história. Além dos serviços 
de apoio a idiomas em muitas 
de nossas escolas, a nossa 
Academia Recém-chegados e 
Boston Internacional Escola de 
Segundo grau são projetados 
especificamente para os alunos 
recém-chegados no país.

 Todas as nossas escolas são 
guiadas pela Agenda Acelerada 
das Escolas Públicas de 
Boston — um plano ambicioso 
destinado a melhorar o 
desempenho acadêmico e 
oferecendo acesso igual a 
oportunidades educacionais para 
todas as famílias.

Quando você explorar suas opções 
do ensino segundo grau, não deixe 
de visitar nossas escolas e as salas 
de aula e conversar com nossos 
diretores, professores, alunos e pais. 
Estamos ansiosos para exceder as 
suas expectativas e ser seu parceiro 
enquanto você se prepara para a 
faculdade e uma carreira de sucesso.

John P. McDonough
Superintendente Interino

Escolhendo a Escola de 2º Grau:
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Este guia tem como objetivo 
fornecer informação geral sobre 
as Escolas Públicas de Boston. 
Não é um manual compreensivo 
de normas. Algumas das 
informaçãos neste guia podem 
ter mudado desde que ele foi 
impresso. Para mais informação, 
telefone para um dos Centros 
Bem Vindos, listado na página 
20.

Produzido pelo Escritório de
Comunicações das Escolas 

Públicas de Boston

Janeiro 2014

ENGLISH: Discover Boston 
Public Schools is available in 
English, Cape Verdean creole, 
Chinese, Haitian creole, 
Portuguese, Somali, Spanish, 
and Vietnamese. For a copy, or 
for assistance, please call or visit 
any Welcome Center, listed on 
page 20.

PORTUGUESE: Descubra 
as Escolas Públicas de Boston 
está disponível em inglês, 
caboverdeano, chinês, haitiano, 
português, somali, espanhol 
e vietnamita. Para uma cópia 
ou para assistência, por favor 
telefone ou visite qualquer 
Centro Bem Vindo, listado na 
página 20.

As Escolas Públicas de Bos-
ton não discrimina com base 
em raça, cor, idade,  deficiên-
cia, sexo/ gênero, identidade 
de gênero, crenças religiosas, 
nacionalidade, ascendência, re-
taliações, orientação sexual, 
genética ou situação militar e 
não toleraqualquer forma de in-
timidação, ameaça, coação e/
ou assédio.
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 O currículo: que cursos são 
oferecidos?

 Recursos que apoiam a 
aprendizagem ativa, incluindo a 
biblioteca, laboratórios de ciências 
e tecnologia

 Comunicação casa/escola: Existe 
um boletim escolar ou e-mail 
boletim regular? Como é que 
a escola se comunicar com os 
pais cujos Inglês é limitado? Há 
horários regulares quando os pais 
podem entrar em contato com o 
professor(a)?

 Atividades antes e despois das aulas
 Oportunidades para arte, música e 

esportes
 Serviços de apoio disponíveis para 

os alunos e suas famílias, tais como 
serviços de aconselhamento e de 
saúde

Novembro 2013 – Janeiro 2014
Este é um grande momento para as famílias poderem saber mais sobre as 
nossas escolas antes do início da inscrição 

Exposição da Escola de 2º Grau
Quinta-feira, 5 dezembro, 2013    18:00 – 20:00hs  
Madison Park High School, 75 Malcolm X Blvd., Roxbury 

Confira todas as nossas escolas sob o mesmo teto! Conheça os diretores, 
professores, alunos e pais e veja o trabalho do aluno.

Datas de Pré-Visitação
Todas as escolas estarão abertas aos visitantes nestes dias:

Terça-feira, 3 de dezembro 17:30-19:00hs
Quarta-feira, 11 de dezembro 10:00-11:30hs
Quinta-feira, 19 de dezembro 7:00-8:30hs
Terça-feira, 7 de janeiro 10:00-11:30hs 

Por favor, entre diretamente em contato com as escolas para aprender 
sobre as oportunidades adicionais.

Temporada de Escolha de Escola

Quem precisa se 
inscrever para escola 
de 2º grau?
Os alunos que vão para a escola 
pública de Boston agora podem 
permanecer na escola até a última 
série. Eles não precisam preencher 
uma aplicação.

Escolhendo 
uma Escola 
de 2º Grau
Quais são as minhas 
escolhas?
Todas as Escolas Públicas de Boston 
escolas de 2º grau são municipais. 
Algumas tem aplicações especiais. 
As três escolas de exame – Boston 
Latin Academy, Boston Latin School 
e O’Bryant School of Mathematics 
& Science -admite alunos com 
base em resultados de um teste de 
entrada e a média em notas em Inglês 
e matemática. Por favor, consulte 
a página 2. Para obter uma lista 
personalizada de todas as escolas 
que você pode aplicar, vá no www.
bostonpublicschools.org /register e 
clique em “What Are My Schools" 
(Quais são minhas escolas)? Ou visite 
www.DiscoverBPS.org.

Como é que você vai 
decidir qual é escola de 
2º grau que é melhor para 
você?
Descubra BPS Escolas de 2º grau é um 
bom lugar para começar. Nas páginas a 
seguir, vamos responder muitas de suas 
perguntas e apresentá-lo a cada uma de 
nossas escolas de 2º grau.

Não deixe de visitar o nosso site para 
ler os perfis de escola e aprender 
tudo sobre a escolha da escola e 
do processo de inscrição: www.
bostonpublicschools.org/register/

Nossos Centros de Bem Vindos 
pode realmente ajudar, também. Os 
funcionários podem explicar o que 
cada escola oferece, quais são suas 
opções, e como se matricular. Eles 
também tem informações sobre:
 Listas de espera e transferências, se 

você quiser mudar de escola
 Programas para Alunos 

Aprendendo Inglês e para Alunos 
com Deficiência

 Programas que preparam os 
alunos para a faculdade e 
carreiras nos campos técnicos e 
profissionalizantes

 Programas antes e depois das aulas
 Recursos Comunitários
 …e muito mais!

Nossos Centros de Bem Vindos estão 
listados na página 20. Ligue ou passe 
por lá.
Nós encorajamos você a visitar nossas 
escolas e conversar com familiares, 
amigos e vizinhos que frequentam as 
escolas que você está pensando. Todas 
as escolas estão abertas aos visitantes 
durante o horário escolar regular. Se 
você quiser visitar as salas de aula e 
falar com o diretor(a) e funcionários, 
recomendamos que ligue antes e 
marque um horário ou ir em um de 
nossos dias de Pré-Visitação Escolar.

Escolhendo escolas 
de 2º Grau: O que 
Perguntar
Pergunte ao diretor (a) e professores 
sobre:
 A filosofia da escola e as 

expectativas para cada aluno
 Desempenho dos alunos, medido 

pelo teste pontuação e desempenho 
em projetos e trabalhos escritos

 Os planos da escola para ajudar 
os alunos a alcançar níveis mais 
elevados
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Um aluno deve se inscrever 
para 9º série se…
 O aluno frequenta uma BPS escola 

e está na última série – por exemplo, 
8ª série na escola média ou escola 
K-8.

 O aluno está em um programa 
especial e deve ir para uma escola 
diferente e para um programa novo

 O aluno quer transferir para outra 
escola.

 O aluno não está nas Escolas 
Públicas de Boston agora – mesmo 
que o aluno(a) tem aplicado e 
recebido matrícula no ano passado.

De acordo com lei estadual, os alunos 
devem frequentar a escola até os 16 
anos. Não mandar uma criança para 
a escola pode resultar em ação legal 
contra os pais.

Onde Matricular
Os alunos que estão atualmente 
matriculados nas Escolas Públicas de 
Boston vai receber as suas aplicações da 
sua escola. Eles não precisam de aplicar 
pessoalmente em um Centro de Bem 
Vindo.

Novos alunos em BPS podem fazer um 
pré-inscrição no site da BPS. Mas, para 
concluir o processo, deve visitar a BPS 
Centro Bem Vindo (veja página 20). 

Documentos 
Exigidos
Quando for matricular, traga todos estes 
documentos:

1. Certidão Original de Nascimento 
da Criança (com o selo), 
passaporte, ou a forma I-94

2. Carteira de vacina atualizada da 
criança. Veja lista detalhada de 
vacinas necessárias. Entre em 
contato com BPS Serviços de 
Saúde, 617-635-6788, se você tiver 
alguma pergunta

3. Identificação com foto dos Pais/
Responsável

4. Apresentar os documentos da 
última escola da criança (se 
aplicável de 1ª -12ª série)

5. DOIS documentos provando 
que você mora na cidade de 
Boston. Documentos aceitáveis   
estão listados no quadrado de 
Requerimento de Residência nesta 
página. 

Vacinas
As Escolas Públicas de Boston exige que 
as seguintes vacinas precisam estar em 
dia quando você se matricular para o 
segundo grau:

Grades 7–12

Hepatite B 3

DtaP/DTP/
DT/Td

4 DTaP/DTP or ≥3 Td; 
mais 1 Tdap para 7ª-10ª 
série

Polio ≥3

MMR 
(sarampo, 
caxumba, 
rubéola)

7ª-10ª série:  2 MMR 
11ª–12ª série:  2 sarampo, 
1 caxumba, 1 rubéola

Varicela 
(catapora)

7ª-10ª série: 2*
11ª-12ª série: 1*

* ou documentação de 
doença

Requisitos de vacinas são complexos. 
Para saber mais, visite:  www.
bostonpublicschools.org/healthservices.  
Entre em contato com BPS Serviços 
de Saúde, 617-635-6643, se tiver 
perguntas. Nós também recomendamos 
que você leve sua criança para fazer uma 
Avaliação de Risco de Tuberculose.

Quando matricular sua criança 
para a escola, você deve apresentar 
documento do médico indicando que 
a criança tomou as vacinas exigidas. 
O documento deve indicar o mês, dia 
e ano em que a vacina foi tomada. Se 
você precisar da cópia da carteira de 
vacina ou quiserem perguntar alguma 
coisa, entre em contato com o seu 
médico ou centro de saúde. Se você 
não tiver um médico ou centro de 
saúde, telefone para a Linha de Saúde 
do Prefeito, 800-847-0710. Por favor, 
espere pelo menos duas ou três semanas 
para o médico ou centro de saúde fazer 
cópia dos documentos.

Saiba que o enfermeiro(a) da escola revê 
as informações de vacina regularmente. 

Por lei, alunos que não estejam em dia 
com suas vacinas podem ser excluídos 
da escola.

Situações Especiais. Exceto em uma 
emergência ou epidemia, os alunos 
podem começar na escola, se os pais ou 
responsável apresenta uma declaração 
por escrito de um médico que seu 
filho(a) não tenha tomada as vacinas 
por razões médicas, ou uma carta 
informando que os conflitos das vacinas 
com suas crenças religiosas.

Alunos com necessidades especiais 
de saúde. No momento em que fizer 
a matrícula, você deve preencher o 
formulário de saúde indicando se sua 
criança tem asma ou alergia, ou usa 
cadeiras de rodas, ou ela tem outras 
necessidades especiais para assegurar 
que sua criança seja matriculada em 
uma escola que pode oferecer serviços 
de saúde apropriados. No formulário 
também pede a informação do pediatra 
no caso em que a escola precisa entrar 
em contato com ele/ela.

Exames Físicos. Por favor, veja a 
página 7.

Requisitos de Residência para os Alunos
Para atender Escolas Públicas de Boston, o aluno deve morar na cidade de 
Boston. A residência de uma criança menor de 18 anos é a legal, a residência 
permanente do pais ou responsável que tem a guarda física do aluno. Um 
aluno que tem 18 anos ou mais pode estabelecer residência separada dos seus 
pais ou responsáveis   para fins de frequentar a escola.

Residência temporária na cidade de Boston, unicamente com a finalidade de 
frequentar a uma Escola Pública de Boston, não é considerada “residência”.

Esta norma de residência não se aplica a alunos sem teto. Perguntas sobre 
alunos sem teto devem ser dirigidas ao Escritório de Conselho Legal, 
617-635-9320.

Os candidatos devem apresentar DOIS desses 
documentos quando eles se inscreverem para a escola:

Os documentos devem ser pré-impresso com o nome e endereço atual dos 
pais/responável do aluno (ou se o aluno tiver 18 anos ou mais). Itens não 
podem ser da mesma linha. 
 Uma conta de serviço público (não de água ou de telefone celular), com 

data dentro dos últimos 60 dias
 Um contrato de locação atual, seção 8, Acordo ou BPS Declaração de 

Residência
 A escritura ou um pagamento de hipoteca datado nos últimos 60 dias, ou 

um imposto da propriedade datado sobre o último ano.
 Uma forma de W2 datado no ano, ou contra cheque datado nos últimos 

60 dias
 Uma fatura de cartão bancário ou de crédito datado nos últimos 60 dias
 Uma carta de uma agência governamental aprovada datado nos últimos 

60 dias
	AGÊNCIAS DO GOVERNO APROVADA: Departamentos 

de Assistência Transitória, a Receita (DOR), Crianças e Serviços 
Familiares (DCF), Assistência Transitória (DTA), Serviços de Juventude 
(DYS), Seguro Social, todas as comunicações do Commonwealth 
of Massachusetts em carta timbrada.

NOTAS:

 As escolas de Exame tem um processo de inscrição e um cronograma 
separado. Veja a página 6 para mais detalhes.

 Tutela jurídica exige documentação adicional de um tribunal ou agência.
 Estes documentos também são necessários para qualquer mudança de 

endereço

Qualquer escola com uma norma de admissões especiais aprovado pode optar 
por aceitar alunos não residentes, mas apenas os alunos que apresentarem 
duas provas válidas de residência em Boston da lista nesta página podem ser 
convidados ou oferecidos admissão em uma escola pública de Boston.

Qualquer aluno que for descoberto que está violando a norma de residência 
será expulso imediatamente das Escolas Públicas de Boston. Os pais/
responsável de um aluno(a) expulso por não residir na cidade pode apelar da 
decisão. O aluno(a) pode ter permissão para continuar na escola durante o 
procedimento de apelação.

Além da expulsão da escola, as Escolas Públicas de Boston podem impor 
penalidade adicionais à família, tais como ação legal, multa baseada no custo 
dos serviços educacionais recebidos e a retirada de algumas bolsas-de-estudo e 
prêmios recebidos. 
 Para mais informação na Lei de Residência está disponível no website de 

BPS: bostonpublicschools.org/residency.

Completando a 
Matrícula
Formulário de candidato lista todas as 
escolas que você pode escolher.
 Escolha todas as escolas que deseja 

— mas nós encorajamos você a 
fazer pelo menos CINCO opções. 

 Numere suas escolhas em ordem de 
sua preferência.

 IMPORTANTE: Algumas escolas 
tem procedimentos especiais de 
admissão. Seus perfis estão nas 
páginas 14-18.

 Guarde uma cópia do pedido no 
caso de haver um problema

Quando Matricular
Para aumentar as chances de receber 
uma matrícula a uma escola de escolha, 
os alunos deverão se inscrever, no 
primeiro período de inscrição para a 
sua série. Este calendário é para novas 
inscrições e pedidos de transferência 
para o ano letivo 2014-2015.

PRIMEIRO PERÍODO DE 
MATRÍCULA 
6-31 de janeiro, 2014

Somente ardim de Infância, 6ª série e 
9ª série

Para evitar longas filas, recomendamos 
o seguinte cronograma, com base na 
primeira inicial do sobrenome dos pais:
A–I  Matrícula de 6-10 de janeiro
J–Q  Matrícula de 13-17 de janeiro
R–Z  Matrícula de 21-24 de janeiro
Todos Matrícula de 27-31 de janeiro

SEGUNDO PERÍODO DE 
MATRÍCULA
5 de fevereiro–21 de março, 2014
Todas as séries

TERCEIRO PERÍODO DE 
MATRÍCULA
24 de março–9 de maio, 2014
Todas as séries

QUARTO PERÍODO DE 
MATRÍCULA
12 de maio–13 de junho, 2014
Todas as séries

Você receberá uma notificação da 
matrícula do aluno pelo correio. 
Geralmente depois de seis semanas 
que o período de matrícula fechar 
você receberá a informação onde foi 
matriculado.

Todos os alunos que irão ser 
matriculados em uma nova escola 
receberão um formulário RSVP. Se você 
sabe que seu aluno não vai frequentar 
as Escolas Públicas de Boston, em 
setembro, por favor assine e devolva 
o formulário RSVP, de maneira que 
possamos matricular outro aluno da 
lista de espera. Você também pode usar 
o formulário RSVP para nos dizer se 
quer ficar na lista de espera de outras 
escolas.
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Como a BPS matrícula 
alunos?
Os alunos são matriculados por um 
computador que é programado com 
uma fórmula matemática. O programa 
de computador tenta matricular os 
alunos a sua maior escolha escolhida 
para que eles tem a mais alta prioridade.

Quais são as 
prioridades?
Às vezes, a escola não tem espaço para 
todos os alunos na lista como uma 
escolha. Quando isso acontece, o 
computador matrícula os alunos com 
base na escolha e prioridades. Aqui 
estão as principais prioridades, com a 
maior listada em primeiro lugar:
1. Irmãos + zona de caminhar
2. Irmão
3. Zona de Caminhar (uma 

prioridade de 50% das vagas 
disponíveis 9ª-12ª)

4. Número Aleatório

Dentro de cada período de matrícula, 
os alunos com a mais alta prioridade são 
matriculados primeiro.

Prioridade de Irmãos
Nós tentamos matricular as crianças de 
uma mesma família na mesma escola 
se os pais pedem. Se vocês quiserem 
que seus filhos fiquem na mesma 
escola, perguntem à um funcionário 
do Centro Bem Vindo como aplicar 
para preferência de irmãos. Contudo, às 
vezes, a escola não tem vaga para todos 
os irmãos, então nós não podemos 
garantir matrícula de irmãos. 

Tenha certeza de colocar na lista de 
prioridades irmão a primeira vez que 
você se inscrever.

Prioridade na Zona de 
Andar para Matriculas 
no Escola de 2º Grau

Importante! Nós temos um 
NOVO plano de matrícula 
para os alunos do jardim de 
infância – 8ª série. NÃO há 
nenhuma prioridade de zona 
de andar para estas séries.

Os alunos que moram na “zona de 
andar” da escola de 2º grau tem 
cinquenta por cento de prioridade 
(metade) das vagas de cada escola. Os 
alunos que aplicam para a escola de 2º 
grau tem prioridade da zona de andar se 
eles vivem cerca de 2 milhas ou menos 
da escola.

Os alunos receberão prioridade para as 
escolas da zona de andar dentro de cada 
período de inscrição.

Um aluno pode ser elegível para o 
transporte de algumas das suas escolhas 
zona de andar. Isso porque as distâncias 
entre a casa e a escola é usada para 
determinar a elegibilidade para o 
transporte de ônibus são diferentes das 
distâncias utilizadas para determinar 
a prioridade zona de andar. Escolas 
com código ‘WT’ sobre a aplicação são 
escolhas zona de andar para o seu aluno 
com transporte fornecido.

Escolas em Língua Dupla
Alunos em programas de língua dupla 
no S. Greenwood, Hernández e Hurley 
tem prioridade – mas não é uma 
garantia – para matricular a Margarita 
Muñiz Academy, uma escola de 2º grau 
com linguagem dupla.

Escola Ensino Médio/
Caminho Escola de 2º Grau
Estas escolas estão conectadas nos 
caminhos que garantem a admissão 
mais adiante para os da 8 ª série:
•	 Harbor	Pilot	Middle	e	Harbor	

High School
•	 Lyon	K-8	e	Lyon	High.

Números Aleatórios
Computador dá a cada aplicação 
um número aleatório. Os números 
aleatórios são usados   para quebrar 
“desempatar” entre os alunos que tem 
as mesmas prioridades para a escola.

Como isso funciona? Vamos dizer 
que tem uma vaga para 9ª série na 
Another Course to College. Todos os 
candidatos com prioridade irmão e 
zona de andar foram matriculados. Três 
adicionais alunos, todos inscrito na 
mesma rodada e sem prioridade irmão 
ou zona de andar, listou ACC como 
a sua primeira escolha. O aluno com 
o número aleatório menor (“melhor”) 
será matriculado. 

Listas de Espera
Se você não conseguir a escola de 
sua primeira opção, nós tentaremos 
matricular seu filho(a) em uma das 
outras opções que você listou. Nós 
também colocaremos o seu filho(a) em 
pelos menos três listas de espera. Aqui 
estão as regras:
 As BPS vão criar listas de espera para 

todas as escolas quando houver mais 
candidatos do que vaga disponível 
em determinada série.

 A posição do aluno na lista de espera 
é baseada no período em que a 
matrícula foi feita, na preferência de 
irmãos ou na zona de andar (se tiver 
vagas disponíveis na zona de andar), 
o número de opções marcadas 
no formulário e um número 
aleatório. Nenhum aluno(a) terá 
uma colocação mais baixa na lista 
de espera do que qualquer aluno(a) 
que se fez a sua matrícula em um 
período mais tarde, independente 
de prioridades.  Contudo, dentro de 
cada período, a colocação de um(a) 
aluno na lista de espera pode mudar 
se as prioridades dele(a) mudam. Por 
sua vez, isto pode afetar a colocação 
de outros alunos na lista de espera.

 Alunos matriculando para qualquer 
série de K0 a 12ª, podem ser 
colocadas em três listas de espera. 
Alunos que são matriculadas em 
sua segunda opção de escola podem 
ficar em uma lista de espera para sua 
primeira opção de escola. Alunos 
que são matriculadas em sua terceira 
opção de escola podem ficar em 
uma lista de espera para sua primeira 
e segunda opções de escola. E os 
alunos que são matriculadas em sua 
quarta opção de escola ou outra 
escolha de classificação mais baixa, 
ou quem administrativamente 

podem ficar em uma lista de espera 
para as três primeiras escolas que 
escolheram.

	Qualquer aluno colocado em listas 
de espera para certas escolas, mas 
que prefere ser colocada em uma 
lista de espera diferente pode ir a 
um dos Centros Bem Vindos para 
fazer novas opções. Contudo, alunos 
em listas de espera que já atingiu 
o número máximo tem de sair de 
uma lista de espera para poderem ser 
colocados em outra.

	Qualquer aluno(a) residente de 
Boston, pode permanecer em uma 
lista de espera depois do começo do 
ano letivo, independente de estar 
ou não frequentando uma Escola 
Pública de Boston.

	Todas as listas de espera expiram no 
final do segundo bimestre (janeiro 
do ano seguinte).

 As escolas com procedimentos 
especiais de admissão (ver páginas 
14-18) mantem suas próprias listas 
de espera.

Quando as vagas tornam-se disponíveis, 
os alunos serão matriculados a partir 
das listas de espera na seguinte ordem, 
começando com os alunos que se 
inscreveram nos primeiros períodos:
Se a escola não atingiu sua meta 
de zona de andar 50%, os alunos são 
matriculados a partir de listas de espera 
na seguinte ordem:
1. Alunos com irmão + zona de andar 

prioridade
2. Alunos com irmão prioridade
3. Alunos com zona de andar 

prioridade
4. Alunos sem prioridades
Se a escola atingir sua meta 
zona de andar 50%, os alunos são 
matriculados por esta ordem:
1. Alunos com irmão prioridade (sem 

prioridade adicional para a zona de 
andar)

2. Todos os outros alunos (sem zona 
de andar)

Números aleatórios serão usados como 
“desempatadores” entre alunos com as 
mesmas prioridades.

Você pode descobrir o posição da 
lista de espera do aluno, chamando a 
qualquer Centro de Bem Vindo no 
final de cada período de aplicação. Em 

agosto e setembro, você também pode 
ligar para a Linha Direta da Escola, 
617-635-9046.

Matrículas Administrativas
Lei estadual determina que toda criança 
deve ir para a escola começando em 
setembro do ano em que a criança 
completa seis anos. Os alunos que não 
recebem uma de suas opções de escola 
ou que não entregar sua aplicação será 
matriculado à escola mais próxima de 
casa que tem uma vaga.

Transferências
Se você quiser mudar de escola no 
próximo ano escolar, podem pedir 
transferência durante o primeiro período 
de matrícula, 6-31 de janeiro, 2014 
((Jardim, 6ª e 9ª séries), segundo período 
de matrícula, 5 fevereiro–21 de março, 
2014 (todas as séries), ou mais tarde.

Todos o pedidos de transferência 
recebidos dentro de cada período de 
matrícula, serão processados juntos. 
Pedidos recebidos depois de 30 de 
setembro serão coletados e processados 
em meados de novembro e final de 
janeiro.

Se você quiser fazer transferência ainda 
neste ano letivo, faça o pedido em 
qualquer Centro Bem Vindo até o final 
de janeiro.

Nós não podemos garantir que seu 
pedido de transferência seja aprovado 

Os alunos de 2º grau poderá transferir 
apenas uma vez na 9ª-12ª séries. 

Transferência Disciplinar. Alunos de 
6ª a 12ª séries, que são transferidos por 
razões disciplinares, serão matriculados 
em um programa alternativo.

Expulsão 
Alunos que foram expulsos de outros 
sistemas escolares por posse de arma, 
substância controlada, agressão à equipe 
da escola, ou condenação por falta grave 
podem não ser matriculados nas Escolas 
Públicas de Boston durante o período 
de expulsão. Se as BPS descobrirem que 
um aluno foi expulso da escola onde 
estava, por qualquer uma destas razões, 
este aluno será desligado das Escolas 
Públicas de Boston com acordo com a 
lei em Massachusetts.

Sob uma nova lei estadual, os alunos 

Para uma melhor chance de conseguir uma de 
sua melhor escolha de escola de 2º grau...
 Inscreva-se em seu primeiro período de inscrições – 6-31 janeiro 

de 2014 para 9 ª série, e 5 fevereiro - 21 março, 2014 para todos as outras 
séries. Todos os pedidos recebidos dentro de um período de inscrição são 
processados   ao mesmo tempo, não na ordem recebida.

 Faça pelo menos CINCO opções.
 Liste suas opções de escola em sua verdadeira ordem de 

preferência. Se você listar uma escola popular, em primeiro lugar, você 
não vai prejudicar suas chances de obter a sua segunda escolha de escola se 
você não fizer a sua primeira escolha.

 Escolha uma variedade de escolas, incluindo-escolas para as quais 
tem prioridade de irmãos e as escolas que são mais fáceis de entrar. Para 
obter informações sobre as escolas escolhidas com menos frequência 
que podem ser um bom “encaixe” para o seu filho(a), pergunte a um 
funcionário do Centro Bem Vindo

Você pode ir a um Centro Bem Vindo a qualquer momento durante o ano 
para se inscrever para a escola ou para solicitar uma transferência, mas quanto 
mais você esperar, menos escolhas você vai ter. Muitas escolas ficam cheias após 
o primeiro período de inscrição.
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não podem ser excluídos da escola por 
mais de 90 dias letivos, exceto no caso 
das infracções graves citadas acima. 
Os alunos devem receber serviços 
educacionais durante o período de 
expulsão.

Se Você Mudar
 Traga provas do novo endereço 

(veja a página 3) a qualquer Centro 
Bem Vindo imediatamente. Se você 
não têm prova do novo endereço, 
telefonem para um Centro para 
pedir conselho

 Nós não podemos mudar a parada 
do ônibus enquanto você não 
mudar o seu endereço

 Lembrem-se de dar ao diretor(a) da 
escola seu novo endereço e número 
de telefone

Alunos Sem Teto
Se você mudar para um abrigo, está 
morando com outras pessoas, ou vive 
em qualquer outra situação temporária, 
ir a qualquer Centro Bem Vindo e dar-
lhes o seu novo endereço.

As crianças tem o direito de ficar na 
mesma escola enquanto estiverem sem 
teto, mesmo que mudem para um 
distrito escolar diferente. As crianças 
tem o direito de permanecer na mesma 
escola, more ou não com os pais. Vocês 
podem escolher também matriculá-los 
em uma escola na nova zona ou cidade 
onde você mora temporariamente. Se 
você fica sem teto durante o verão e tem 
de se mudar, seus filhos podem voltar 
para a última escola que frequentaram. 
Transporte pode ser fornecido, a não ser 
que o novo endereço seja na “zona de 
andar” da escola dos seus filhos.

Se você mudar para uma casa 
permanente durante o ano escolar, sua 
criança pode terminar o ano na mesma 
escola. Contudo, o transporte não será 
oferecido a não ser que sua criança 
qualifique para transporte para uma 
escola de acordo com a norma das BPS. 

Para ajuda, telefone para Rede de 
Recurso Educativo para os Sem Teto, 
617-635-8037.

Transporte
Os alunos na 6ª séries até pode ter 
uma parada na esquina dentro de ½de 
seu endereço residencial. O serviço de 
ônibus para os alunos do ensino médio 
e 2º grau elegíveis podem ser de ônibus 
amarelo escolar, serviço de MBTA, 
ou uma combinação de ambos. Os 
alunos qualificados receberão o passa 
MBTA gratuito na escola designada. 
Passes MBTA são válidos durante todas 
as horas, de segunda a sexta-feira. Os 
alunos podem adicionar o serviço de 
fim de semana para seus cartões à taxa 
reduzida para aluno. Os alunos não 
elegíveis para o transporte pode receber 
um valor armazenado no passe MBTA 
na escola na redução da taxa de aluno 
que pode usar durante todo o horário 
de funcionamento MBTA.

Quando o aluno é matirculado à escola, 
vamos dizer-lhe se o aluno é elegível 
para o transporte. No final de agosto, 
iremos enviar-lhe informações sobre o 
serviço de ônibus do aluno e horário.

Se você mudar: Quando você enviar 

o seu formulário de “mudança de 
endereço”, daremos automaticamente 
ao seu aluno um novo ponto de ônibus 
perto de sua nova casa, se você é elegível 
para o transporte.
 Você pode completar um 

formulário de “mudança de 
endereço” em qualquer Centro 
Bem Vindos. O Departamento 
de Transportes na Court St. não 
processa informações de “mudança 
de endereço”.

 Se o Departamento Escolar 
determinou que você vive dentro da 
distância necessária para a escola e 
você discordar, você pode nos pedir 
para medir a distância.

Transporte para Alunos com 
Deficiências
Alunos com deficiências podem receber 
parada regular na esquina, serviços do 
metrô ou ônibus ou serviços na porta 
de casa de acordo com o estabelecido 
em seus Planos de Educação 
Individualizada (IEP).

Alguns alunos com sérios problemas 
médicos ou físicos que os impeçam 
de andar para a escola podem receber 
transporte. Entre em contato com a 
enfermeira(o) para pedir este serviço. 
A enfermeira lhe dará os formulários 
de saúde necessários e vai discutir 
as necessidades de transporte do 
seu filho(a) com o médico do seu 
filho(a). Nosso escritório de Serviços 
Médicos decidirá se um aluno qualifica 
para transporte depois de rever os 
documentos do médico da criança e 
da equipe da escola. Durante o verão, 
ligue para nosso Escritório de Serviços 
Médicos, 617-635-6788. 

A não ser em certos casos, transportes 
médicos não são renovados 
automaticamente. Vocês têm de re-
aplicar ao pedido todos os anos.

Para ajuda com transportes
Durante o ano todo  617-635-9520
Linha Escolar direta  617-635-9046

6–31 de janeiro, 2014 meados de 
agosto a meados de setembro.

Programas 
Escola de 
2º Grau
Os alunos que aplicam para as Escolas 
de 2º grau nas Escolas Públicas de 
Boston tem muitas opções. A escolha 
inclui pequenas, escolas temáticas com 
menos de 500 alunos, escolas maiores 
de de 2º grau que contêm pequenas 
comunidades de aprendizagem, três 
escolas que matriculam alunos com 
base em notas e os resultados de 
um exame de admissão, uma escola 
profissional técnica, uma escola onde 
todos os alunos aprendam em Inglês e 
Espanhol, e escolas que atendem alunos 
com deficiência.

Além disso, temos programas especiais 
para os alunos mais velhos, alunos 
em risco, Alunos Aprendendo Inglês 
que está recém-chegados nos EUA, 
os alunos que querem voltar para 
conseguir o seu diploma, os alunos 
que querem ir para a escola à noite, 
os alunos que tem filhos e alunos 
que querem fazer cursos de nível 
universitário através Colocação 
Avançada e Inscrição Dupla enquanto 
ainda esta no 2º grau.

Cada escola de 2º grau oferece cursos 
exigidos para a graduação, incluindo 
artes da linguagem Inglês, matemática, 
ciências e estudos sociais, as línguas 
do mundo, tecnologia informática e as 
artes . Em muitas escolas de 2º grau, 
cursos e programas adicionais estão 
disponíveis durante e depois da escola 
que fazem cada escola única. 

Colégio e conscientização a carreira 
é uma prioridade em todas as nossas 
escolas de 2º grau. Comunidade e 
escola baseado ao acesso a faculdade 
e agências e orientadores trabalham 
com os alunos ao longo do ano, com 
foco no planejamento da faculdade, o 
processo de aplicação da faculdade, e 

as atividades de enriquecimento. Os 
alunos exploram opções em contextos 
do mundo real,tais como visitas nas 
faculdades, hospitais, bancos, ou 
estúdios de televisão, muitos dos quais 
são acessíveis através de fortes parceiros 
de negócios e universitários. A maioria 
dos alunos participam de estágios, de 
aprendizagem de serviço comunitário e 
oportunidades para explorar as carreiras 
na área da saúde, educação, mídia, 
tecnologia, artes visuais e cênicas, 
ciências ambientais, empresas e outras 
especialidades. Para muitos alunos, 
experimentando a conexão entre a 
escola e o “mundo real” é a chave para 
a prontidão escolar, a conclusão da 
faculdade, e sucesso total na vida.

Todos os alunos da rede pública 
em Massachusetts deve passar na 
10ª série do MCAS (Massachusetts 
Comprehensive Assessment System)
(Sistema de Avaliação Compreensiva 
de Massachusetts) linguagem Inglês, 
matemática e ciência / tecnologia para 
se formar. Nossas escolas usam uma 
variedade de estratégias para ajudar 
os alunos a enfrentar este desafio e se 
preparar para a educação pós-ensino 
médio e carreiras de sucesso, com o 
apoio de iniciativas de cidade-chave e 
nossos vários parceiros universitários, 
empresariais e comunitários.

Carreira e Formação 
Técnica
 617-635-8079

Em carreira e educação técnica (CTE), 
os alunos podem aprender uma 
habilidade, se preparar para estudos 
pós-secundários, e construir uma 
carreira enquanto eles ganham um 
diploma de ensino de 2º grau. Todos 
os 19 dos nossos programas CTE 
aprovados pelo estado sob o Capítulo 
74 estão alojados na Escola de 2º grau 
Madison Park Technical Vocational.

Os Programas CTE oferecem instrução 
acadêmica e técnica em diversas áreas, 
a partir de reparação automotiva de 
artes culinárias para a produção de TV. 
Oportunidades de educação cooperativa 
e serviços de colocação de emprego 
estão disponíveis para os formandos 
que querem entrar no mercado de 
trabalho a tempo integral ou a tempo 
parcial, enquanto prossegue a educação 
adicional. Os alunos desses programas 
pode ganhar credenciais da indústria, 
o crédito da faculdade para programas 
técnicos concluídos em faculdades 
da região e/ou posição avançada em 
programas de aprendizagem. No 
Madison Park, alunos do primeiro ano 
exploram seus interesses e aptidões e 
ganham exposição a uma variedade de 
programas CTE antes de escolher um 
principal técnico.

Além do Capítulo 74 programas 
vocacionais, o Escritório de Carreira 
e Educação Técnica supervisiona 
programas de carreira em outras seis 
escolas de ensino 2º grau, com foco 
em tecnologia, saúde, finanças, mídia, 
viagens e muito mais.

Programas CTE fornecer serviços 
de educação especial e de apoio 
para os Alunos Aprendendo Inglês.
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Programas Fora do 
Distrito
As Escolas Públicas de Boston é um 
distrito membro de Shore Educational 
Collaborative Shore Occupational 
Learning e Vocational Educational 
Division e (SOLVED). SOLVED 
fornece acesso exploratórias e CTE 
experiências que não são oferecidos no 
distrito de origem. Os alunos da 9ª série 
que frequentam  a escola de 2º grau 
Madison Park Vocational Technical 
pode experimentar os programas 
disponíveis de interesse em outros 
distritos membros. Se eles se qualificam 
e quiser se inscrever em um programa 
de carreira e técnica em uma escola 
membro após 9 ª série, eles podem 
ser admitidos com base na norma de 
admissão da escola membro.

Todos os pedidos de colocação de 
distrito deve ser submetido ao Madison 
Park High School, Attn:. Admissions, 
75 Malcolm X Blvd, Boston, MA 
02120 até 1 de Abril para consideração 
para o próximo outono.

Os alunos que consideram esta opção 
devem entrar em contato com o 
Escritório de Carreira e Educação 
Técnica para obter ajuda com este 
processo:
 617-635-8079 x 132

Alunos Aprendendo 
Inglês
617-635-9435 Informação
617-635-1565 Teste e Colocação,  
 K2–12

Mais de 40% dos nossos alunos falam 
uma língua diferente do Inglês em 
casa. Nós damos as Boas Vindas a esses 
alunos em nossas escolas e oferecemos 
vários programas e serviços para 
ajudá-los a aprender Inglês, enquanto 
eles também avançam em seu estudo 
de literatura, matemática, ciência, 
tecnologia e estudos sociais.
  Imersão em Inglês (SEI). A 

maioria dos Alunos Aprendendo 
Inglês será colocado em classes 
de Imersão em Inglês (SEI) com 
professores especialmente treinados. 
Uma vez que os alunos são capazes 
de fazer os trabalhos escolares 
regulares em Inglês, eles serão 
transferidos para a classe de língua 
Inglês.

 Educação Bilíngue de 
Transição. Alunos que não se 
beneficiam de um programa 
somente em inglês podem obter 
uma isenção e receber educação 
bilíngue de transição ou outra 
forma de apoio da língua. Se você 
acha que sua criança não está pronta 
para um programa somente em 
inglês, marque uma reunião com 
o(a) professor(a) e pergunte como 
você pode pedir uma isenção ou 
telefone para o Escritório de Alunos 
Aprendendo Inglês, 617-635-9435.

  Imersão em duplo Idioma. A 
escola de 2º grau Margarita Muñiz 
oferece programas em duas direções 
onde os alunos qualificados cuja 
primeira língua é o Inglês ou 
Espanhol aprende todos os assuntos 

juntos em ambas as línguas. Os 
alunos que completam a 8 ª série 
nas três BPS duas línguas escolas 
K-8 – S. Greenwood, Hernández, 
e Hurley – têm prioridade de 
admissão à Escola de 2º grau 
Muñiz.

   Alfabetização na Língua Nativa. 
Este programa é especialmente 
elaborado para alunos de 3ª série 
ou mais adiantado que tiveram sua 
educação formal interrompida.  Eles 
recebem instrução em alfabetização 
na língua nativa e em ESL. Estes 
alunos podem precisar de mais 
de quatro anos para se formar no 
segundo grau.

Centro de Avaliação e 
Aconselhamento dos 
Recém-Chegados

 617-635-1565

Todos os alunos do K2 até a 12ª série 
que não são nativos de inglês será 
testado para proficiência em Inglês. 
Quando se inscrever para a escola 
em um Centro de Bem-Vindo, esses 
alunos e suas famílias irão receber um 
horário para ir Centro de Avaliação 
e Aconselhamento dos Recém-
Chegados. A equipe multilingue irá 
testar habilidades de Inglês dos alunos 
e ajudar os pais e os alunos escolher os 
serviços de educação que são melhores 
para eles. O funcionário do centro 
também vai ajudar as famílias a se 
conectar com serviços na escola e na 
comunidade.

Centro de Avaliação e Aconselhamento 
dos Recém-Chegados está localizado no 
Complexo Madison Park, 55 Malcolm 
X Blvd., Roxbury. Está aberto nos dias 
de aula, das 8:00-17:00hs. Por favor, 
chegue pelo menos uma hora antes da 
hora de fechar.

Academia dos Recém-
Chegados 

Academia dos Recém-Chegados um 
programa com a Escola Secundária 
Boston International dá as boas vindas 
aos Alunos Aprendendo Inglês de 
15–18 anos que ingressam no sistema 
escolar dos Estados Unidos pela 
primeira vez e que têm proficiência 
limitada em inglês ou que estão 
atrasados na educação formal. Nós 
trabalhamos com estes alunos para 
elaborar um plano personalizado 
de maneira que são informados e 
preparados para escolher um programa 
de segundo grau do distrito. Os alunos 
vão receber aulas de ESL e matemática, 
ciências e estudos sociais em inglês com 
ajuda e podem passar entre uns poucos 
meses até dois anos no programa. 
A Academia dos Recém-Chegados 
também oferece aconselhamento 
profissional, orientação sobre a cultura 
norte-americana e atividades depois da 
aula.

A oportunidade de matrícula é feita 
através do Centro de Avaliação e 
Aconselhamento dos Recém-Chegados.

Educação Especial e 
Serviços ao Aluno
Divisão de Escolas, 
Centro de Recursos Campbell
 617-635-8599

Divisão de Serviços, 
Boston Latin Academy
 617-635-8030

Escritório de Educação Especial e 
Serviços ao Aluno oferece assistência e 
orientação a todas as escolas no apoio 
ao sucesso dos alunos com deficiência e 
alunos em risco.

A Divisão de Escolas fornece apoio 
para as escolas sobre os programas 
que incluem instrução diferenciada, 
instrução especialmente projetada, e a 
continuidade das colocações que vão 
desde a inclusão plena para a inclusão 
parcial, as definições substancialmente 
distintas e totalmente separadas.

A Divisão de Serviços presta apoio 
às escolas em matéria de serviços 
incluindo médico/serviços de saúde 
física, saúde mental / serviços de 
psicologia, terapia ocupacional e da 
fala, visão e audição de apoio, educação 
física adaptativa, serviços de tecnologia 
assistiva e outros serviços de apoio 
incluindo sexualidade, prevenção da 
violência, prevencão maus-tratos, e 
apoio aos sem-teto).

Se o aluno BPS está em risco de 
fracassar na escola, ou se você suspeitar 
que ele/ela pode ter uma deficiência, 
entre em contato com o diretor(a) 
da escola. Se o aluno não frequentar 
uma escola pública de Boston, entre 
em contato com qualquer Centro de 
informação para os Pais, ou ligue para o 
Serviço de Educação Especial e Serviços 
ao Estudante, 617-635-8599

As Escolas Exames
 617-635-9512

Nós temos três “escolas de exames” para 
7ª a 12ª séries, que admitem alunos 
numa base competitiva
 Boston Latin Academy em 

Dorchester
 Boston Latin School em Fenway
 John D. O’Bryant School of 

Mathematics & Science em 
Roxbury.

Todas as três escolas aceitam alunos 
novos na 7ª e 9ª séries. A O’Bryant 
também aceita alunos novos na 10ª 
série.

A entrada é inteiramente baseado na 
média de nota do aluno e a notas do 
teste Independent Schools Entrance 
Exam (ISEE). A média de notas é 
baseado em notas finais em Inglês 
e matemática a partir do ano letivo 
anterior (5ª ou 7ª) e os dois primeiros 
bimestres do ano atual.

Materiais de inscrição de teste para 
alunos que aplicam para o ano letivo 
2015-2016 estará disponível no começo 
de setembro 2014 em todas as nossas 
escolas de ensino médio e escolas 
segundo grau, Centros Bem Vindos, 
bibliotecas e Clubes Boys & Girls. O 
teste é dado no começo de novembro.

Os alunos que não estão atualmente 
inscritos nas BPS-mesmo se eles tem 
um irmão que está matriculado em 
BPS-deve ir para a BPS Centro Bem 
Vindo e provar que são residentes 
de Boston. Eles devem fazer isso, na 
primeira sexta-feira de novembro, a fim 
de ser considerado para a admissão em 
uma escola exame. Informações sobre 
onde e quando deve provar residência 
está incluído nos materiais de inscrição 
de teste.
 Mais informação: 
 bostonpublicschools.org/exam

AVID
 617-635-9202

Mais de 30 BPS escolas oferecem 
programas AVID — Avanço Via 
Determinação Individual. AVID 
procura alunos academicamene médios, 
que querem ir para a faculdade e 
querem trabalhar duro. AVID os ajuda 
a alcançar seus objetivos através de 
trabalho de classe orientado e desafiante 
e atividades motivadoras.  

Opções Educacionais
 617-635-8035

As Escolas Púlicas de Boston oferecem 
uma variedade de escolas e programas 
para alunos de escola média e de 
segundo grau que estão experimentando 
dificuldades em uma escola regular. 
Estes programas oferecem salas de aula 
pequenas, serviços de apoio intensivo e 
métodos de ensino diferentes.  Nós não 
podemos garantir que todos os alunos 
que pedem matrícula em um programa 
alternativo conseguirá uma vaga.

Envolvimento da Família
 617-635-9660

As Escolas Públicas de Boston 
reconhecem que a educação de uma 
criança é uma responsabilidade 
dividida entre a família, a escola e a 
comunidade. Pesquisas mostram que 
quando a família se engaja e se envolve, 
as crianças tem um alto desempenho e 
uma atitude positiva sobre a escola. 

Há também muitas maneiras de você 
participar da educação do seu filho(a). 
Em casa:
 Faça o logon no Portal BPS Pais, 

um Sistema (SIS) baseado-Web de 
Informação do Aluno que fornece 
aos pais acesso direto e seguro 
para as notas de seus alunos atuais, 
frequência e informações de classe.

 Pergunte o que o aluno tem de 
dever de casa e definir um tempo 
regular e um espaço tranquilo para 
o dever de casa.

 Limite o tempo de TV e monitorar 
o uso do aluno da tecnologia.

 Verifique mochilas para avisos 
enviados para casa pela escola.

 Adolescentes precisam dormir! 
Tenha certeza que o aluno recebe 
uma boa noite de sono. 

Na escola, você pode participar de 
eventos especiais e reuniões de pais e 
professores, ser voluntário em sala de 
aula e juntar-se ao Conselho de Pais ou 
o Conselho com Base na Escola.
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Direitos dos Pais 
de Acordo com 
”Nenhuma Criança é 
deixada para trás”

A Lei Federal de Educação Primária 
e Secundária, chamada No Child 
Left Behind (NCLB), financia um 
número de bolsas. A maior delas 
é o Título I, que visa melhorar a 
educação básica para os alunos de 
baixa renda. Nas Escolas Públicas de 
Boston, todas as escolas receberam 
financiamento Título I, em 2013-
2014.

Sob essa lei, se o seu filho(a) vai a 
uma escola Título I, você tem esses e 
muitos outros direitos:
1. Distrito escolar deve dar-lhe 

um Cartão de Relatório anual 
da escola do seu filho(a) com 
informações sobre a avaliação, 
responsabilidade e qualidade dos 
professores.

2. A seu pedido, a escola deve 
fornecer informações sobre as 
qualificações dos professores do 
seu filho(a).

3. A escola deve informar quando 
o seu filho(a) for ensinado 
por um professor(a) que não 
é considerado “altamente 
qualificado” por mais de quatro 
semanas consecutivas.

4. Distritos e escolas devem 
envolver os pais/responsável 
de alunos de um programa de 
Assistência Específica. Para mais 
informações, visite www.doe.
mass.edu/apa/titlei/parta/family-
engagement.

5. Para saber mais sobre o 
Nenhuma Criança é deixada 
para trás, pegar uma cópia 
do Guia das Escolas Públicas 
de Boston para Famílias e 
Estudantes 2013-2014 em 
qualquer Centro de Bem-Vindo, 
ou ler no site da BPS.  

Nas páginas 10-19, você vai encontrar 
uma breve informação sobre cada 
uma das nossas escolas de 2º grau. Na 
sequência de cada escola “Atrações 
Especiais”, você vai encontrar fatos 
adicionais e números sobre a escola, 
além do resultados 2013 de todas 
as escolas do Sistema de Avaliação 
Compreensiva de Massachusetts 
(MCAS). Você também vai encontrar 
classificação para a Responsabilização 
e Níveis Assistência e Progresso e o 
objetivo no Índice de Desempenho 
(PPI).

MCAS. MCAS é dado em vários 
sérias em Linguagem em Inglês (ELA), 
matemática e ciência. O ELA  teste a 
compreensão de leitura e composição. 
MCAS é projetado para determinar 
os níveis de alunos e das escolas nesses 
assuntos de desempenho. Existem 
quatro níveis de desempenho para os 
alunos: Avançado, Proficiente, Precisa 
Melhorar e Não Passou/Falhou.

Que esses níveis de desempenho 
significa?

 Advançado (Ava): Os alunos 
demonstram conhecimento 
profundo do assunto rigoroso e 
fornece soluções sofisticadas para 
problemas complexos.

 Proficiente (Prof ): Os alunos 
demonstram uma sólida 
compreensão do assunto desafiador 
e pode resolver uma grande 
variedade de problemas.

 Precisa Melhorar (PM): Os alunos 
demonstram uma compreensão 
parcial do assunto e pode resolver 
alguns problemas simples.

 Não Passou (NP): Os alunos 
demonstram pouco conhecimento 
do assunto e não resolve problemas 
simples.

Prestação de Contas.  A diferença de 
proficiência da lacuna é a distância 
entre o nível de proficiência atual 
de um grupo e 100 por cento de 
proficiência. A nova meta do estado é 
de reduzir as lacunas de proficiência 
pela metade até o final do ano letivo 
2016-17.

estado mede o progresso de distritos 
e escolas para todos os alunos até 11 
subgrupos de alunos. O subgrupo 
de “necessidades maior” inclui todos 
os alunos com deficiência, Alunos 
Aprendendo Inglês (ELL), ex-alunos 
ELL e alunos de baixa renda.

Índice de Progresso e Proficiência 
(PPI) diz se a escola atingiu sua meta 
para reduzir as lacunas de proficiência 
para todos os alunos (“Todos”) e para 
as altas necessidades de alunos (“Alta 
necessidades”).

Todas as escolas de Massachusetts e 
distritos com dados suficientes são 
classificados em um dos cinco níveis 
de prestação de contas e assistência. 
O nível da escola é determinado em 
comparação com todas as escolas que 
atendem a mesma série o mesmo 
período no estado. As escolas com 
melhor desempenho são de nível 1 e 
menor desempenho são Nível 5. O 
nível é determinado como segue:  
 Nível 1: Reunião objetivas para 

estreitamento da lacuna(para todos 
os alunos e alunos com necessidades 
altas). Escolas Nível 1 que estão 
excepcionalmente alcançando a 
meta, alto crescimento e abertura 
estreitamento são nomeados Escolas 
Commendation.

 Nível 2: O não está cumprindo 
com os objetivos estreitamento 
da lacuna (para todos os alunos e 
alunos com necessidades altas), ou 
baixa taxa de participação MCAS

Entendendo MCAS e Resultado Responsabilidade 
 Nível 3: Mais baixa realização 

20% das escolas (incluindo 
subgrupos mais baixos); ou 
taxas persistentemente baixas de 
graduação ou muito baixa taxa de 
participação no MCAS

 Nível 4: Desempenho mais baixo 
das escolas Nível 3 

 Nível 5: Escolas cronicamente 
com baixo desempenho. 

Visit www.doe.mass.edu/apa/
accountability for more information. 

NOTA: As escolas que têm um nível 
de “dados insuficientes” são escolas 
que são muito pequenas, são novas 
escolas, ou são escolas que foram 
substancialmente reorganizados.

Será que uma classificação 
“Não Cumprir a Meta” 
significa que a escola é 
uma “má escola?”
Não: Isso pode significar que a escola 
não melhorou a sua pontuação de 
MCAS à taxa necessária para alcançar 
a meta de reduzir as lacunas de 
proficiência pela metade até 2017, ou 
que não cumpriu a sua meta para a 
taxa de graduação ou sua meta para 
a taxa de desistência. Quando você 
estiver escolhendo escolas, olhe para 
muitos indicadores, e não apenas os 
resultados dos testes!   

Conselho Consultivo de Pais 
Educação Especial (BostonSpedPac) 
apoia as famílias de crianças com 
deficiência. Ligue para 617-297-7335 
ou visite bostonspedpac.org. 

Você também pode ir à escola — para 
BPS Universidade dos Pais! Para saber 
mais, ligue 617-635-1683 ou visite 
www.bpsfamilies.org/parentuniversity.

Exames Físicos
De acordo com a lei, novos alunos no 
sistema escolar precisam apresentar 
os resultados de um exame físico 
completo. Durante a primeira semana 
de aula, a enfermeira escolar pedirá 
os resultados de um exame físico 
recente (feito no prazo de um ano) 
para cada aluno, assinado por um 
médico ou centro de saúde. Nenhuma 
criança pode participar das atividades 
esportivas sem um exame físico recente 
e documento do médico de que o 

aluno está liberado para participar de 
atividade física.  

A enfermeira(o) também vai rever as 
informações de cada aluno com relação 
a assuntos de saúde e necessidade de 
remédios. Se a criança precisar tomar 
remédios durante o horário escolar, a 
enfermeira (o) dará formulários para 
serem assinados pelos pais/responsável e 
o médico da criança. Os medicamentos 
devem ser fornecidos para a escola em 
um recipiente marcado com farmácia. 
Por favor, forneça o máximo de 
informações possível e dar a enfermeira 
uma cópia atualizada das vacinas do seu 
aluno(a).

Uniformes Escolares 
Não há uniforme escolar obrigatório 
para todas as Escolas Públicas de 
Boston. O Conselho Escolar em 
cada escola decide se a escola terá 
um uniforme obrigatório que todos 

os alunos devem usar, uniforme 
voluntário ou não uniforme. Para 
mais informações, ligue para as 
escolas diretamente ou olhar para 
o seu “Relatório sobre Ensino e 
Aprendizagem” no site da BPS.

Refeições Escolares
Todas as nossas escolas servem um 
saudável café da manhã e almoço 
para todos os alunos, sem qualquer 
custo, independentemente da renda da 
família.

Norma de Frequência
Boa frequência é um dos ingredients 
mais importantes na “receita” para o 
sucesso na escola —portanto, tenha 
certeza de que sua criança vai para a 
escola todos os dias a não ser que esteja 
doente. 
 De acordo com lei estadual, alunos 

de 6 a 16 anos têm de ir para a 

escola. Alunos de 6 anos ou mais 
velhos que estão ausentes da escola 
por mais de cinco dias durante o 
ano, sem uma justificativa aceitável, 
estarão sujeitos a monitoramento, 
que pode incluir intervenção e ação 
legal. 

 Se um aluno(a) não aparecer na 
escola nos primeiros oito dias 
do ano letivo, ou dentro de oito 
dias após a matrícula, ele/ela será 
removido da lista da escola e corre o 
risco de perder sua vaga.

 Alunos com mais de 12 faltas não 
justificadas durante o ano letivo 
podem não ser promovidos para a 
próxima série. 
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Escolas de 2º 
Grau 

Aplica-
cão Especial

Matrí-
cula

Descrição Destaques do Dia Escolar Programas e Atividades Depois da Aula

Another Course 
to College (ACC) 

Não 229 Pequena escola piloto
9ª -12ª séries

Diante de História e de Nós Mesmos, a lei, o teatro, o empreendedorismo, SAT prep, exploração faculdade Obrigatório dia estendido até 15:30 nas terças-feiras e quintas-feiras para os alunos de 9ª série, programa de 
estudo supervisionado até às 17:00 hs para todos os alunos. Boston Scholar Athletes (BSA) Zona para apoiar 
os atletas escolares.

Boston Adult 
Technical 
Academy

Sim 260 Programa alternativo 
de segundo grau com 
diploma para idades 
19-22 anos

Programa acadêmico completo em artes da Linguagem Inglês, matemática, ciências, humanidades; 
instrução Sheltered English (SEI) para Alunos Aprendendo Inglês, programas de Recuperação de Crédito; 
opção de matrícula dupla em um colégio da comunidade; certificado de treinamento de assistente 
enfermagem

Reforço no MCAS, explorando carreira, governo estudantil, CNA (Certificado de Assitente de Enfermagem) 
treinando as habilidades, sábado liga de basquete

Boston Arts 
Academy

Sim 444 Escola Piloto, 
Artes visuais e cênicas

Currículo acadêmico completo preparatório à faculdade e treinamento nas artes, matrícula dupla nos seis 
Consórcios de faculdades de Artes Profissionais

O horário escolar é extendido para todos os alunos com os acadêmicos intensivos, aulas de artes e shows 
especiais e apresentações; apoio e programa de enriquecimento antes , durante e depois da escola.

Boston Commu-
nity Leadership 
Academy 

Sim 521 Escola-piloto com foco em 
liderança comunitária

Escola para futuros líderes, currículo preparatório à faculdade, muitos cursos de Colocação Avançada 
(AP); Seminário para o 1º ano de faculdade, Capstone, um ano completo de curso de preparação para 
faculdade que inclui a preparação SAT

Esportes com a escola de 2º grau New Mission, mandatório programa depois da aula para 9ª série, reforço, 
ensino de serviço comunitário, estágios, Escola de 2º Grau Aim, Programa Boston Scholar Athletes 

Boston Day 
and Evening 
Academy

Sim 379 Horace Mann charter 
school for over-age 
students

Programa acadêmico completo baseado na competência, para alunos acima da idade, consultivas, e 
projeto-baseado nas aulas de matemática, ciências, artes e humanidades; forte sistema de apoio ao 
aluno; centro eficaz planejamento de pós-graduação; enriquecimento, preparação para o trabalho e 
exploração de carreira; programa de estágio. Horário extendido das 9:00 às 17: 45hs

Necessário Clube do dever de casa; estúdio de artes e residência para artistas, dar passos(stepping), jardim, 
cozinha,  preparação MCAS, liderança estudantil, apoio acadêmico, serviço comunitário, intramural

Boston Green 
Academy 

Sim 329 Horace Mann charter 
school com foco “verde” 
para 6ª-12ª séries

Tema “Verde” tecida em todos os cursos; física, biologia, química,  Espanhol, AP cursos (ciência ambiental, 
cálculo, linguagem e redação em Inglês) ; preparação para faculdadede em matemática; humanidades 
combinando história e literatura, 3 apoio e enriquecimento aulas por semestre; artes, empreendedoris-
mo, oportunidades de matrícula dupla, projetos de exposições

Programa depois da aula de reforço, MCAS e SAT preparação e apoio de aplicações da faculdade, clubes emo-
cionante,  atividades e governo estudantil, esportes (os alunos irão jogar nas equipes South Boston Educação 
Complex, sempre que possível) e apoio acadêmico para estudantes-atletas; estágios em toda Boston com 
nossos muitos parceiros

Boston Inter-
national High 
School

Sim 354 Escola para alunos com 
limitação em Inglês e que 
tenha 3 anos ou menos de 
educação em USA

Currículo acadêmico completo preparatório à faculdade com ênfase na maestria da língua inglesa, desen-
volver todas as classes de Inglês e conhecimento de conteúdo simultaneamente; Muitas classes AP; todos 
os alunos necessário para concluir e defender um portfólio de seu trabalho

PULSE programa, Sociedade Latina programa de música ,  apoio acadêmico e aulas de música, SAT pre-
paração para 11ª série,  TV PressPass onde os alunos fazem filmes focados em questões sociais, e um 
programa atlético forte

Boston Latin 
School 

Sim 2,384 Escola de exame, 
7ª-12ª séries

Cursos Honrarias e AP em todas as disciplinas, currículo preparatório à faculdade, reforço por ex-alunos Esportes, clubes, organizações culturais e de serviços, música, drama

Brighton High 
School  

Não 987 Escola de 2º grau 
Preparatória à muitas 
faculdades e carreira

Ensino personalizado para preparação à faculdade e carreira; cursos AP; parceria com comunidade e 
faculdades, oportunidades matrícula dupla, estágios profissionais; Army JROTC, robóticos/engenharia, 
profissões de saúde, artes de mídia /comunicação, Liga de debate de Boston

Esportes, clubes, serviço comunitário, apresentações de grupo, organizações comunitárias, explicações, 
reforço para a faculdade e atividades, Centro de Atleta para os alunos (Boston Scholar Athletes) centro de 
aprendizagem

Burke High 
School 

Não 531 Escola abrangente e de 
2º Grau preparatória à 
faculdade

Rigoroso currículo preparatório à faculdade; 4 cursos AP; AVID programa, apoio de Ignição, Academia 
alunos de 9ª, 10ª e séries mais altas, oferecendo um talento curriculo, cursos tecnológicos;preparação 
ao SAT e MCAS; jornalismo,  revista literária; JROTC da Marinha, música, teatro, artes visuais, Centro da 
família, Centro de saúde

Governo estudantil, National Honor Society, revista literária, robótica, Clube de Ciências da máquina, SAT e 
MCAS preparação, PULSE , Credit Recovery, Oportunidades Quantum, Atletas campeões, cherleading, apoio 
na faculdade e na carreira, Iniciativa de Comunidade Aprendizagem em parceria com biblioteca Grove Hall e 
Boston Center for Youth and Families

Charlestown 
High School

Não 955 Grande escola com 
Pequenas Comunidades 
de Aprendizagem

AP classes, Árabe, forense, CONSTRUIR empreendedorismo, Urbanidade, dança, teatro, aulas Senior Sig-
nature no debate, ciência da computação e tecnologia, ciência na carreira; envolvimento da comunidade 
com o Centro Boston Chinese Neighborhood; justiça social e reparadora; estudos Africano-Americano

Programa atlético forte incluindo futebol, trilha, vôlei, softball, baseball, outros esportes, a  equipe de 
basquete e campeã estadual; Debate League, Clube do Boliche, Clube da matemática, Eurotrip, JROTC Equipe 
de Drill, Equipe Maratona, teatro, dança, muitas outras atividades extracurriculares

Community 
Academy of 
Science and 
Health 

Não 395 Escola pequena que 
prepara os alunos para 
carreiras em ciências e 
saúde

AP Cursos em Biologia, AP Cálculo, AP de linguagem e composição,, Program Literatura Inglês e 
Composição, e estatísticas; anatomia e fisiologia, ciência forense, AVID e BUILD programas, Modelo das 
Nações Unidas, Sankofa Rites of Passage Programa

Tutoria antes e depois da aula, Centro de Preparação à Faculdade, governo estudantil, Centro de Preparação 
para Faculdade,serviço de apoio ao aluno, biblioteca centro de mídia, Boston Scholar Athlete Zone, local 
para estudar, acesso a laboratório de computação, Recuperação de Crédito, preparação MCAS, programa de 
atletismo completos para homens e mulheres, a pé equipes para caridade, estágios e shadowships, National 
Honor Society, buildOn

Dearborn School Não 262
(6ª-9ª 
série)

STEM escola média e 
2º grau

Concentra-se em ciência, tecnologia, engenharia e matemática; dispositivos um-a-um, como computa-
dores portáteis para todos os alunos do 6 º e 9 º

Entre em contato com a escola para obter informações.

Dorchester 
Academy 

Não 397 Pequena escola focada em 
bolsa de estudos, arte e 
empreendedorismo

Introdução ao negócio, marketing, economia, Creative Lab, Introdução ao Teatro, Fundações de Artes 
Visuais, Interactive Media Design e Desenvolvimento; cursos de honra de Química, Inglês, pré-cálculo, 
álgebra, geometria, história dos EUA, a história do mundo; aluno 1º anotem que tomar Algebra II; dupla 
inscrição: UMB, RCC, BHCC, BFIT, Suffolk, Wentworth

Boston Scholar Athletes Zone tutoria, SAT prep, preparaçnao para faculdade e carreira; Boston Private 
Industry Council treinamento e preparação carreira e colocação profissional, Suffolk Upward Bound SAT, 
preparatório para a faculdade, a dupla inscrição, UMass Boston Upward Bound e Admissão garantida; Time 
de Debate, Líderes Emergentes, Clube de Computador, Boxe e Clube de Condicionamente fisíco; programa 
completo de atletismo; Grupo Mulheres Jovens, Grupo Homens Jovens, Negócios e Clube Entrepreneur

East Boston 
High School 

Não 1,375 Pequenas Comunidades 
de Aprendizagem

Quatro pequenas comunidades de aprendizagem; AP e classes de Honras; classes de computação; mídia e 
artes visuais, artes teatrais, coral, JROTC; Administração, Saúde e Ciências

Programa antes da aula de reforço; Programa completo de atletismo, Cheerleading, Time Drill , Key Club, 
Prom Committee ,Yearbook, Time do Rifle, Time de matemática, dança, Aliança Gay/Straight, Clube de 
Xadrez, Clube AP, governo estudantil, National Honor Society, Clube do Livro,  Programa GEMMA para 
meninas, Time de Debate;PULSE programa (somente 9ª série), oficiais classe para cada série.  Todas as 
atividades são gratuitas.

English High 
School 

Não 601 Preparação para Univer-
sidade, compreensiva 
escola de 2º grau

Cursos de Colocação Avançada, cursos do currículo das BPS, literatura em Inglês, Literatura Espanhol, 
cálculo, biologia, química, produção de TV, ciência forense, bateria, teoria musical, coral

Televisão da Escola English (ETV), coral, livro do ano, , esportes, dança, clube do dever de casa, Time de 
debate, Tribunal Mock, preparação MCAS, bateria, clubes cultural

Excel High 
School 

Não 565 Escola preparatória à fac-
uldade com concentração 
em ciências, tecnológica, 
engenharia, matemática 
e artes

Cursos Honra e AP, currículo preparatório à faculdade, Avanço através de determinação individual (AVID), 
engenharia, forense, história da medicina, mídia interativa design , psicologia, educação cívica, jornal-
ismo, programa de Passagem dos Ritos Sankofa, Clássicos do Cinema, Debate, Dança Urbana e Estudos de 
Músicas Afro Americanas,mídia

Depois da aula reforço escolar (Recuperação de Crédito), Clube de deveres de casa para 9ª e 10ª série, 
National Honor Society (Sociedade Nacional de Honra), time de debate, Clube de Reciclagem, clube de arte, 
buildOn, os comitês da classe dos 12º ano, governo estudantil, MCAS preparação, SAT prep, atletismo, Boston 
Scholar Atleta Zona , Equipe de Robótica

Fenway High 
School 

Sim 329 Escola piloto Humanidades integradas, currículo em ciência, matemática e Espanhol; estágios programa Ventures, 
psicologia, 10ª e 12ª séries eletivas, consultivo, Centro de Apoio ao Aluno; Centro de Ensino, Projeto da 
Semana (não há aula e os alunos exploram diferentes aspectos de Boston) dupla de matrícula dupla

Esportes, explicações, Centro de Ensino, Centro de Aprendizagem, preparação ao SAT, governo estudantil, 
programa MORE para jovens homens de cor, Sister 2 Sister, classes tecnológicas para pais e alunos, programa 
de corrida funcionário/aluno, Time de Debate, Time Passo, serviço comunitário 

Greater Egleston 
High School 

Sim 201 Escola piloto, para alunos 
mais que a idade que 
estão na 10ª- 12ª série

Aulas de imersãopara faculdade; Prep Faculdade Academia; métodos de pesquisa aulas tese para 10ª 
série e 12ª série; projetos de pesquisa (Saúde e Bem-Estar da Semana, história Africano Americano, 
Celebração Mês da Herança Hispânic); programa de alfabetização em toda a escola; engajamento cívico 
semanal; Programa de Verão Educação Experiencial (SEEP)

Clubes inclui: Engenharia, Artes, Escola Média Time em Missão, Comissão de formatura, Revista com notícias 
da Escola, Saúde & Programa de Exercícios para adolescentes(TeenFit); grupos consultivos antes da escola

Harbor School
(escola média e 
de 2º grau)

Sim* 240 6ª-11ª séries; * Alunos 
que vem da Escola Hen-
derson; escola piloto 

Todas as classes básicas, eletivas e aulas de enriquecimento são classes totalmente de inclusão; artes 
são integradas em aulas de história. Cursos em álgebra, geometria, linguagem Inglês, história, física, 
biologia, espanhol, artes visuais, computadores: AVID preparando para faculdade

Programas esportivos na Community Academy of Science and Health, e na J.E. Burke High School.

Kennedy Acad-
emy for Health 
Careers 

Sim 331 Horace Mann charter 
school focado em profis-
sionais de saúde

Pequena, comunidade academicamente rigorosa de aprendizagem para os alunos interessados   nas 
profissões de saúde; fortes funcionários/aconselhamento do aluno; apoio intensivo ao aluno acesso à 
universidade estado-de-arte laboratórios de ciências e bibliotecas

Gratuito apoio acadêmico, preparação ao MCAS e ao SAT; estágios em profissões de saúde, programas de ser-
viço comunitário, atividades de liderança, National Honor Society (Sociedade Nacional de Honra) exploração 
cultural, clubes, basquete, softball, corrida disponível para todos os alunos

Lyon High 
School

Sim* 137 * Os alunos vêm da Escola 
Lyon K-8ª; escola piloto;

Inglês, História dos EUA 1 e 2, Física, Biologia, Álgebra 1, Geometria, Álgebra/Geometria, Álgebra 
Avançada, Pré-cálculo, AP de Literatura e Cálculo; muitos cursos de honras; Espanhol, negócios, questões 
globais, escrita da faculdade, psicologia, engenharia, cívica, justiça criminal, a arte visual, multimídia, 
educação física/bem estar e consultivo 

Governo estudantil; clubes, reforço e tempo para estudo supervisionado até às 17:00 horas

Madison Park 
Technical 
Vocational 
High School 

Sim 1,133 Boston’s only technical 
vocational high school 

Nona série exploratória carreira, aulas de Colocação Avançada Capítulo 19 e 74 aprovados programas de 
carreira, os alunos ganham credenciais e certificações do setor de competência em seus programas de 
formação profissional

Blue Cross Blue Shield Blue Scholars, tutoria no MCAS, preparação ao SAT por alunos de Harvard, apoio com 
Ernst e jovens profissionais, Faculade para Todo(a) Estudante (Universidade Northeastern) muitos clubes, 
Dream Writers,  SkillsUSA, ciências, matemática, robóticos/engenharia, comida para entrega, Aliança 
Gay;Lésbica, governo estudantil, JROTC, muitas modalidades de esporte e esportes JV

Margarita Muñiz 
Academy

Não 156 Escola Inovação; dupla 
linguagem 

Cursos básicos em todas as áreas e extensivos programaçãode artes em música e artes visuais; currículo 
rigoroso em Espanhol e Inglês, faculdade preparatória, dia estendido e todo ano; experiências não 
tradicionais dentro e fora do escola, programa de música El Sistema

Aulas de reforço em cursos básicos e de enriquecimento de artes

New Mission 
High School 

Sim 292 Escola piloto Currículo preparatório com muitos cursos AP: Linguagem,  Literatura, Calculus, Ciências ambientais, USA 
história, Biologia, estágio 12ª série, Serviço Comunitário, consultivo, Recuperação de Crédito online aos 
sabádos e durante um horário livre, apresentação de avaliação do porfolio duas vezes ao ano

Consultorias antes e depois da aula: Apoio ao dever-de-casa, time de debate, cheerleading ,dança, bas-
quete, futebol americano, futebol, corrida, Conselho de 12ª série, yearbook(livro do ano), jornalismo, Mission 
Advocates lideres e conselheiros grupo, Conselho Estudantil, National Honor Society, Recuperação de Crédito

O’Bryant School 
of Math and 
Science 

Sim 1,351 Escola de exame, 
7ª-12ª séries

Currículo preparatório à faculdade, ênfase em ciência, matemática, engenharia e tecnologia integrada 
com humanidades, cursos AP e de honrarias, música, NJROTC

Atletismo, atividades extracurriculares, programas de enriquecimento acadêmico, clubes culturais, Conselho 
Estudantil, National Honor Society, tutoria no sábado; tudo gratuito

Quincy Upper 
School

Sim* 510 6ª-12ª séries; * alunos 
vêm da Escola Primária 
Quincy

Desafiador currículo de Bacharelado Internacional, alunos  diversificado; conselheiros e mentores 
professores, teatro,  artes visuais, música,   ensino da língua  mandarim e espanhol; incorporação de insti-
tuições históricas e culturais para melhorar a aprendizagem

Esportes, Time de Debate, enriquecimento, preparação para o PSAT, tutoria, arte, teatro, música e outros 
programas acadêmicos.

Snowden Inter-
national School 
at Copley 

Não 488 Internacional e estudos 
da linguagem do mundo; 
diploma International 
Baccalaureate e programa 
de certificação

Quatro anos de uma língua mundial, história, ciências e matemática exigido; Freshman Academia Curso 
para alunos da 9ª série; pesquisa e escrita curso na 10ª série; SAT prep e faculdade seminário 11ª série; 
Seminário 12ª série para orientar os alunos através do processo de aplicação para faculdade

Tutoria em todas as disciplinas, SAT prep, Modelo das Nações Unidas, atletismo (futebol, corrifa, cross-
country, basquetebol, voleibol, futebol americano, softball & baseball), Boston Scholar Athletes Zone, 
governo estudantil, o programa de viagens internacionais, comunidade, ação de serviço.

TechBoston 
Academy 

Não 1,007 6ª-12ª séries; escola 
preparatória à faculdade e 
piloto-tecnológica

Currículo preparatório à faculdade; classes AP, oportunidade de matrícula dupla nos colégios da comuni-
dade, tecnologia integrada em todas as classes, tecnologia eletiva, computadores laptop para todos os 
alunos, dia escolar extendido

Preparação ao MCAS, (futebol americano, basquete, beisebol, futebol, cheerleading (torcida), voleibol soft-
ball, corrida, luta), governo estudantil, Clube do Yearbook(livro do ano), fotografia, Clube de Poesia, Local 
para o dever-de-casa, Grupo de Consultoria, A Tecnologia vai em Casa, jornalzinho escolar, Sucesso Haitiano 
em Escolas(escola abaixo), centro de tutoria, time de debate.

Urban Science 
Academy 

Não 513 Escola pequena focalizada 
em ciências ambientais e 
biológicas e as artes

Computadores portáteis para todos os alunos e funcionários; educação ao ar livre; eletivas na música 
instrumental, coro, o reparo do PC, rede, arte visual, debate, clube maratona, ecologia urbana; 8 cursos 
de AP em ciência, matemática e ciências humanas; oportunidades de estágio

Governo estudantil, clubes, esportes, equipe de debates, tutoria, estágios, serviço comunitário, clube tecno-
logia, clube de arte, yearbook(livro do ano), equipe científica, tutoria entre pares, aprendizagem e programa 
de orientação, tutoria obrigatórias para a 10 ª série em MCAS

West Roxbury 
Academy

Não 621 Escola preparatória para 
faculdade com foco em 
negócios, artes gráficas, 
mídia e marketing

Integrada humanidades currículo; cursos avançados; cursos de especialização em marketing, economia, 
fotografia, produção de TV,  informática e web design

Esportes, National Honor Society, tutoria,  Clube, Haitiano Clube de matemática, Clube Latino,  Grupo 
Meninos/ Meninas Mentoria, Liga de Debate Urbano Boston

Escolas BPS de 2º Grau Brilhando
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Todas as escolas de 2º grau são municipais, abertas a todos os alunos em todos os bairros.

Algumas tem procedimentos de aplicação especiais.

as Escolas Públicas de Boston de 2º Grau
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as Escolas Públicas de Boston de Segundo Grau

LEIA ISTO PRIMEIRO!

Logo após “Atrações Especiais” de cada escola você encontrará os resultados 
dos testes do Sistema de Avaliação Compreensiva de Massachusetts (MCAS) 
Linguagem Inglês (ELA) e testes de matemática. Você também vai encontrar 
a Prestação de Contas e Nível de Assistência da escola e informação se a escola 
atingiu o seu Progresso e Desempenho do Index (PPI). Para saber o que estes 
resultados significam, por favor veja a seção com os resultados “Entendendo o 
MCAS e a Prestação de Contas” na página 7.
 Para obter informações mais atuais sobre as suas opções de escola, por favor visite 

o nosso site ou ligue para qualquer Centro Bem Vindo, listados na página 20.

Another Course to College
20 Warren St., Brighton 02135

Lisa Gilbert-Smith, Diretora
617-635-8865  •  accbps.org  •  Horário: 8:00-14:30

Atrações Especiais:
•	 Escola	preparatória	à	faculdade	para	alunos	altamente	motivados	que	querem														

frequentar uma faculdade ou universidade de quatro anos
•	 Uma	pequena	escola	piloto	com	um	tamanho	de	classe	média	de	18	alunos
•	 Excelente	índice	de	admissão	na	faculdade:	Aceitação	na	faculdades	é	requisito	para	

formatura.
•	 Equipe	carinhosa	e	energética	(inclusive	cinco	Professores	de	Boston	do	Ano)	que	apoia	os	

alunos e lhes dá a atenção individual que merecem
•	 Concentração	principal	em	leitura	analítica	e	redação.	Mais	deveres	de	leitura	e	redação	

do que em qualquer outra escola de segundo grau e os alunos aprendem como escrever 
trabalhos na faculdade. 

•	 Contato	pessoal	com	os	pais:	os	professores	tornam	seus	boletins	eletrônicos	disponíveis	
para os pais online de maneira que possam monitorar o progresso diário de seus filhos e o 
resultado dos testes, provas, deveres-de-casa e freqüência estão disponíveis diariamente 

•	 Oportunidade	para	os	formandos	fazerem	classes	na	Escola	de	Extensão	de	Harvard
•	 Parceiros	da	escola:	BUILD,	Generation	Citizens,	UMass	Boston	Writing	Center,	Boston	

College PULSE program, Benjamin Franklin Institute of Technology, Fisher College, 
Private Industry Council, QUEST Boston, Boston Public Health Commission. 

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

229 alunos:
37%  Hispânico 6%  Asiático
47% Negro 1% Outro
8%  Branco 
20%  Alunos com deficiência
10%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   90%

Formado:  70%
Ainda na Escola:  7%
GED:   4%

4-Anos de 
Faculdade:  61%
2-Anos de 
Faculdade:  19%
Outro 2%
Desconhecido:    18%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência
Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP

10ª Série 11 85 4 0 31 17 42 10 0 37 50 13

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Não Com Grandes Necessidades : Não

Brighton High School
25 Warren St., Brighton 02135014
Patrick Tutwiler, Diretor Interino

617-635-9873  •  brightonhigh.org  •  Horário: 7:30-13:55

Atrações Especiais:
•	 Focaliza	na	preparação	de	todos	os	alunos	para	a	educação	superior	e	além	disso
•	 Programas	para	a	faculdade	e	Caminho	profissionais,	inclusive,	Saúde,	Mídia,	Negócio	e	

informação de tecnologia, robótica e JROTC
•	 Cursos	de	Colocação	Avançada	em	linguagem,	literatura,	cálculo,	história	dos	Estados	

Unidos, física e ciências do ambiente
•	 Preparação	para	o	SAT	durante	o	dia	e	depois	da	aula
•	 MCAS	tutoria	e	enriquecimento	disponível	depois	da	aula	no	programa	PULSE
•	 Mais	de	$2,000,000	em	bolsa-de-estudo	disponíveis	para	formatura	todos	os	anos
•	 Conselhos	de	Pais	e	com	Base	na	escola	fortes
•	 Coordenador	(a)	comunidade	em	desenvolvimento	em	horário	integral	
•	 Time	atlético	campeão	no	nível	em	jogos	interescolares	em	18	esportes
•	 Clubes	e	atividades	especiais	para	cada	interesse,	inclusive	National	Honor	Society,	

Robótica e Boston Debate League
•	 Programas	Boston	College,	Boston	University,	e	Summer	Search	College	Access	
•		 Randstad,	Inc.	e	Skanska,	Inc.	programas	de	desenvolvimento	de	carreira.
•	 Adicional	parceiros	da	escola:	Blue	Cross	Blue	Shield	of	Massachusetts,	Boston	Private	

Industry Council (PIC), Boston Scholar Athletes/Red & Blue Foundation, Brighton 
Allston Mental Health Assoc., Brighton Marine Health Center, St. Elizabeth’s Hospital.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

987 alunos:
44%  Hispânico 3%  Asiático
46% Negro 1% Outro
6%  Branco 
19%  Alunos com deficiência
39%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   83%

Formado:  62%
Ainda na Escola:  15%
GED:   1%

4-Anos de 
Faculdade:  21%
2-Anos de 
Faculdade:  23%
Outro: 6%
Desconhecido:    49%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª Série 6 68 21 5 17 31 29 23 3 24 50 23

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

Jeremiah E. Burke High School
60 Washington Street, Dorchester 02124

Lindsa McIntyre, Diretora
617-635-9837  •  jebhs.org  •  Horário: 7:30-14:40

Atrações Especiais:
•	 Rigoroso	programa	acadêmico:	instrução	em	toda	a	escola	focalizada	em	Alfabetização	em	

todo o currículo usando estratégias AVID
•	 Prédio	moderno,	completamente	renovado	em	2008
•	 Classes	de	colocação	avançada	em	estatísticas,	ciência	ambiental,	literatura	inglesa	

ecomposição e história dos E.U.A.
•	 Cursos	opcionais	em	belas	artes,	tecnologia	e	teatro
•	 PULSE,	Time	de	Debate,	Sala	Bark	e	programa	Recuperação	de	Crédito	depois	a	escola	

incluindo preparação para SAT e MCAS
•	 Colégio	e	Centro	de	Carreira	com	um	Boston	Private	Industry	Council	especialista	carreira	

de tempo integral
•	 Ambiente	familiar	amigável,	com	Centro	da	Família	e	com	um	Coordenador	(a)	para	

apoiar parcerias pais-escola, informação para os pais e extensão
•	 Serviços	de	apoio	estudantil:	orientação,	centro	de	saúde,	aconselhamento,	pais	

adolescentes, assistência em ajuda financeira
•	 Treinamento	eficaz	para	funcionários,	alunos	e	pais
•	 Convênios	ativos	com:	UMass	Boston,	oferecendo	Urban	Scholars,	e	projeto	Reach
•	 Parceria	ativa	com	o	Conselho	Indústria	e	Privado,	proporcionando	o	desenvolvimento	da	

juventude e emprego
•	 Ignition	Peer	programa	de	mentor
•	 Parceria	ativa	com	Boston	Teacher	Residency,	City	Year,	Diplomas	Now,	Boston	Collegiate	

Charter School, e Cristo Rey Boston.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

531 Alunos:
20%  Hispânico 1%  Asiático
77% Negro 0% Outro
2%  Branco 
21%  Alunos com deficiência
28%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   91%

Formado:  47%
Ainda na Escola:  13%
GED:   1%

4-Anos de 
Faculdade:  32%
2-Anos de 
Faculdade:  40%
Outro 14%
Desconhecido:    14%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 10 62 24 4 10 35 36 19 4 37 47 12

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 4  Todos os Alunos: Sim Alunos com Grandes Necessidades:  Sim

Charlestown High School
240 Medford St., Charlestown 02129

William Thomas, Diretor
617-635-9914  •  Horário: 7:30-13:50

Atrações Especiais:
•	 Uma	forte	equipe	empenhada	em	trabalhar	com	uma	população	diversificada	de	alunos	e	

apoiam os alunos para o sucesso no trabalho acadêmico rigoroso
•	 $100,000	de	doacão	do	Departamento	de	Educação	Primária	e	Secundária
•	 As	pequenas	comunidades	de	aprendizagem	que	criam	uma	atmosfera	de	uma	escola	

pequena com grandes oportunidades escolares
•	 Programa	para	Alunos	Aprendendo	Inglês	para	Chinês	e	Espanhol
•	 Ênfase	na	9ª	e	10ª	séries	em	caso	de	sucesso	no	MCAS,	e	programas	de	preparação	para	o	

teste SAT para 11ª e 12ª séries
•	 Parcerias	fortes	com	as	universidades,	um	foco	na	preparação	para	o	ensino	superior,	e	um	

forte histórico de aceitação em faculdades de quatro anos e universidades 
•	 Um	programa	de	colocação	avançada	forte	e	emocionante	como	Árabe,	engenharia	e	

Ciência Forense
•	 Dezenove	times	atléticos	interescolásticos,	apoiado	pela	Boston	Scholar	Athletes	Zone		para	

salas de estudo e apoio ao aluno
•		 Programa	Diploma	Plus	serve	para	os	alunos	fora	de	faixa	e	com	poucos	créditos	de	

maneira que possa se formar no tempo e encontrar o sucesso pós-secundário
•	 Boston	University	Math	Upward	Bound,	um	programa	rigoroso	preparatório	à	faculdade,	e	

BUILD entrepeneurship programa oferecem suporte programa extra para os nossos alunos
•		 Liberty	Mutual	Math	Excellence	programa,	oferece	bolsa	de	estudos

Brighton High:
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•	 Muitos	programas	depois	da	aula,	clubes	e	atividades	especiais	de	boliche	a	Passeio	na	
Europa!

•	 Adicional	parceiros	da	escola:	Boston	Debate	League,	Bunker	Hill	Community	College,	
Northeastern University, Calderwood Writing Center (UMass Boston), College Bound 
Dorchester, Liberty Mutual, Urbanity Dance, and Actors’ Shakespeare Project.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

955 alunos:
31%  Hispânico 20%  Asiático
42% Negro 1% Outro
6%  Branco 
23%  Alunos com deficiência
36%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:  83%

Formado:  52%
Ainda na Escola:  25%
GED:   3%

4- Anos de 
Faculdade:  35%
2- Anos de 
Faculdade:  16%
Outro: 2%
Desconhecido:    48%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª Série 10 52 26 12 28 25 18 28 1 22 43 34

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos:Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

Community Academy of Science & Health (CASH)
11 Charles St., Dorchester 02122
Tanya Freeman-Wisdom, Diretora

617-635-8950  •  Horário: 7:45-14:05

Atrações Especiais:
•	 Uma	escola	de	segundo	grau	pequena,	preparatória	para	a	faculdade,	com	ambiente	

personalizado, centralizada em ciências e saúde 
•	 Equipe	altamente	qualificada	compromissada	com	o	ensino	de	alto	nível	de	todos	os	alunos
•	 Estágios,	oportunidades	escola-profissão	
•	 Feiras	universitários	baseados	em	escola	e	visitas	a	faculdades	locais	que	enfatizam	a	ciência	

e caminhos a carreiras a saúde 
•	 Modelo	das	Nações	Unidas
•	 Preparação	para	PSAT	para	alunos	da	9ª	série
•	 Tech	Goes	Home	(Tech	Vai	a	Casa):	alunos	e	pais	tomam	aulas	de	informática	em	

conjunto e pode receber um empréstimo sem juros para comprar um computador
•	 Cinco	cursos	de	Colocação	Avançada
•	 Muitos	“extras”,	inclusive	seminários	de	saúde	e	bem-estar,	programas	de	esportes	e	atlético	

e dia extendido para o enriquecimento acadêmico 
•	 Escola	e	comunidade	com	coordenadores	apoiando
•	 Determinação	Avançando	de	Via	Individual	(AVID)	Programa	de	preparação	a	faculdade	e	

iniciativa da Universidade de Boston de Alfabetização para o Desenvolvimento (BUILD)
•	 Parceiros	da	escola:	Benjamin	Franklin	Institute	of	Technology,	Boston	College,	Boston	

Public Health Commission, Brigham and Women’s Hospital, Bunker Hill Community 
College, Generation Citizens, Haitian American Public Health Initiative, Harvard Medical 
School, and UMass Boston.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

397 alunos:
16%  Hispânico 2%  Asiático
77% Negro 2% Outro
3%  Branco 
24%  Alunos com deficiência
36%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:  87%

Formado:  47%
Ainda na Escola:  23%
GED:   4%

4-Anos de 
Faculdade:  32%
2-Anos de 
Faculdade:  32%
Outro: 3%
Desconhecido:    %

 
MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 2 62 34 2 10 35 39 16 3 20 60 17

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos:Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

Dearborn School (6ª-10ª série)
35 Greenville St., Roxbury 02119

Jose Duarte, Diretor
617-635-8412  •  Horário: 7:20-14:10

Atrações Especiais:
•	 Expandiu-se	para	se	tornar	uma	escola	STEM	(ciência	/tecnologia	/engenharia	/	

matemática) para 6ª-12ª séries
•	 Oportunidade	para	alunos	de	11ª	e	12ª	séries	para	fazer	cursos	com	créditos	universitários	

na Universidade Northeastern 
•	 Requisito	para	todos	os	alunos	a	participar	de	um	programa	de	enriquecimento	acadêmico	

durante o verão (como MathPOWER no Northeastern e STEM no MIT)
•	 Aparelho	um-para-um,	como	computadores	portáteis	para	todos	os	alunos	da	6ª	e	9ª	série.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura

262 alunos na 6ª-9ª séries:
26%  Hispânico 1%  Asiático
65% Negro 5% Outro
3%  Branco 
13%  Alunos com deficiência
53%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   93%

Não dados de formandos e pós-formatura
Não resultado do MCAS; na 10ª série

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 4 (6ª-8ª série)  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

Dorchester Academy
18 Croftland Ave., Dorchester 02124

Moving to 11 Charles St., Dorchester 02122
Kwesi Moody, Diretor

617-635-9730  •  Horário: 7:50-14:15

Atrações Especiais:
•	 AVID	programa	de	preparação	para	a	faculdade	para	o	desempenho	do	aluno
•	 BSA:	SAT	programa	de	preparação	com	um	componente	de	prontidão	a	faculdade	
•	 Programa				Líderes	Emergentes:	grupo	de	liderança	estudantil	e	conselho
•	 Um	programa	excelente	em	artes	com	artes	visuais,	teatro	e	artes	de	mídia
•	 Um	programa	de	negócios	e	empreendedor	excelente	com	o	Instituto	de	TJX	Youth	

Business
•	 Uma	variedade	de	programa	de	esporte	oferece	futebol	americano,	basquete,	beisebol,	vôlei,	

futebol, cheerleading, softball, luta e corrida (interior e exterior)
•	 The	Boston	Scholar	Athlete	(BSA)	Bear	Zone,	um	estudo	do	aluno-atleta	e	centro	de	apoio
•	 Um	Centro	de	Dever	de	Casa	para	apoiar	os	alunos	que	querem	(ou	precisam)	de	ajuda	

extra para fazer e compreender o dever de casa
•	 Serviços	de	ensino	especial	com	base	em	um	modelo	de	inclusão:	alunos	com	e	sem	

deficiência aprendem juntos com apoio individualizado
•	 Parceiras	Universidades:	UMass	Boston,	Suffolk,	Bunker	Hill	CC,	Roxbury	CC,	Benjamin	

Franklin Institute of Technology, Wentworth, Mass. College of Art & Design/sparc! the 
ArtMobile

•	 Outros	parceiros:	TJX	Corporation	e	Trefler	Foundation.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

397 alunos:
19%  Hispânico 5%  Asiático
70% Negro 2% Outro
3%  Branco 
32%  Alunos com deficiência
10%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   84%

Formado:  54%
Ainda na Escola:  16%
GED:   3%

4-Anos de Faculdade:  
41%
2 -Anos de Faculdade:  
20%
Outro: 9%
Desconhecido:    31%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof NP NP
10ª série 0 55 30 14 11 30 28 32 0 10 43 48

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

East Boston High School
86 White St., East Boston 02128

Phil R. Brangiforte, Diretor
617-635-9896  •  ebhsjets.net  •  Horário: 7:30-13:50

Atrações Especiais:
•	 Nosso	lema:	classe,	orgulho	e	tradição
•	 Três	laboratórios	de	informática	móveis,	um	com	livros	Chrome
•	 Cursos	de	colocação	avançada	e	Honrarias
•	 Opcionais	em	Academia	de	Gerenciamento,	Academia	de	Saúde	e	de	Serviços	Humanos,	

mídia, artes visuais, coro e JROTC
•	 Toda	a	escola	focaliza	em	alfabetização
•	 Vencedora	do	Prêmio	do	Empreendimento	Distinção	Estudantil,	Iniciativa	Parceria	MGH	

e Prêmio Verizon Herança Hispana
•	 Acreditada	pela	Associação	de	Escolas	e	Faculdade	de	New	England	(NEASC)
•		 Apoio	extra	e	reforço	para	alunos	de	9ª	série	através	de	recursos	no	local	e	de	agências	

externas
•	 Cerimônias	Acadêmica	com	prêmios	a	cada	bimestre	e	um	Banquete	Anual	de	Bolsa	e	

Prêmios
•	 No	Local	Centro	de	Envolvimento	dos	Pais	para	ajudar	os	pais	a	entenderem	o	currículo,	

as normas e as avaliações da escola 
•	 Tutoria	para	o	MCAS,	PSAT	e	SAT,	mais	apoio	extra	para	alunos	de	11ª	e	12ª	séries	que	

não passaram no MCAS, inclusive tutoria antes e depois da aula e equipe explica
•	 Parceiros	da	escola:	Boston	Private	Industry	Council,	Bunker	Hill	CC,	College	for	Every	

Student (CFES), Dartmouth College SEAD Program, East Boston YMCA, Harvard 
University, Mass. General Hospital, East Boston Youth Workers Task Force, Massport, 
Tenacity, Talent Search, GEAR-UP, UMass Boston (AP Bridge and TAG programs).

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

1,375 Alunos:
67%  Hispânico 2%  Asiático
13% Negro 1% Other
17%  Branco 
18%  Alunos com dificiência
33%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   84%

Formado:  52%
Ainda na Escola:  26%
GED:   1%

4-Anos de 
Faculdade:  28%
2 -Anos de 
Faculdade:  27%
Outro: 16%
Desconhecido:    31%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 14 59 21 6 25 27 28 20 3 27 52 18

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

Charlestown High:
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as Escolas Públicas de Boston de Segundo Grau

The English High School
144 McBride St., Jamaica Plain 02130

Ligia Noriega-Murphy, Diretora
617-635-8979  •  englishhs.org  •  Horário: 7:20-14:20

Atrações Especiais:
•	 A	escola	de	segundo	grau	mais	antiga	do	país,	fundada	em	1821	
•	 Cursos	de	Colocação	Avançada	em	Inglês,	Cálculo,	Biologia,	Governo	dos	U.S.A,	História	

dos U.S.A e Espanhol
•	 Extensivos	programas	extracurriculares,	produções	musicais,	esportes,	Modelo	Nações	

Unidas e muitos outros clubes
•	 Programa	de	Ensino	Compreensivo	da	Língua	Inglesa	(ELL)	que	inclui	cursos	em	espanhol	

e alfabetização
•	 Equipe	de	Apoio	ao	aluno	que	fornece	assistência	acadêmica	e	aconselhamento
•	 Coordenador(a)	de	Pais	que	se	comunica	diretamente	com	as	famílias,	faz	reuniões	de	pais	

mensais e conecta com recursos comunitários
•	 No	local,	centro	de	saúde	que	atenda	às	necessidades	médicas	e	emocionais	de	nossos	

alunos e realiza seminários para os pais
•	 Uma	curta	distância	para	estação	de	Forest	Hills	e	estação	de	Green	Street	na	linha	laranja	e	

ônibus N º 42
•	 Parceiros	da	escola:	Aspire,	Boston	College,	Boston	University,	Diplomas	Now,	Brookside	

Community Health Center, Boston Scholar Athletes, the Boston Private Industry Council, 
COMPASS,	Diplomas	Now,	Suffolk	University,	e	Summer	Search.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

601 alunos:
51%  Hispânico 2%  Asiático
42% Negro 2% Outro
3%  Preto 
28%  Alunos com deficiência
37%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   83%

Formado:  51%
Ainda na escola:  25%
GED:   3%

4-Anos de
Faculdade:  36%
2-Anos de 
Faculdade:  29%
Outro:  12%
Desconhecido:    24%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 6 54 33 8 11 29 20 39 1 31 57 11

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 4  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

Excel High School
South Boston Education Complex

95 G St., South Boston 02127
Stephanie Sibley, Diretora

617-635-9870  •  excelhigh.org  •  Horário: 7:25-13:45

Atrações Especiais:
•	 Uma	escola	preparatória	à	faculdade	
•	 Uma	escola	de	médio	porte	que	promove	alto	desempenho	acadêmico	e	da	expressão	

criativa
•	 Vencedora	do	Prêmio	2007	EdVestors/Thomas	W.	Payzant	School	on	the	Move	como	a	

escola do distrito que mais melhorou 
•	 Cursos	de	colocação	avançada	em	cada	disciplina
•	 Cursos	tecnológicos,	inclusive	Microsoft	Office,	web	design,	webmaster	e	arte	digital		
•	 Muitos	laboratórios	de	computação,	laboratórios	de	computação	móveis	que	viajam	para	as	

salas-de-aula e iPads
•	 Estágios	no	Banco	Federal	Reserve	e	Vertex	Pharmaceuticals
•	 Na	escola	programa	de	Curso	de	Recuperação,	uma	oportunidade	para	formandos	e	pré-

formandos recuperarem depois da aula cursos que perderam para se formar
•	 Coordenador(a)	de	pais		e	alunos	em	horário	integral	que	trabalha	bem	próximo	das	

famílias
•	 Tempo	integral	Gerente	de	Relações	Comunitárias	para	gerenciar	todas	as	parcerias	

e relações com a comunidade
•	 Oportunidades	depois	das	aulas:Clube	da	Tarefa,	Preparação	para	MCAS,	Prep.	SAT,	

Sociedade Nacional de Honra, arte, coro, e robótica
•	 Parceiros	fortes	da	escola:	Boston	Debate	League,	Boston	Private	Industry	Council,	Federal	

Reserve Bank of Boston, UMass Boston, and Vertex Pharmaceuticals.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

565 alunos:
23%  Hispânico 24%  Asiático
38% Negro 1% Outro
13%  Branco 
25%  Alunos com deficiência
24%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   87%

Formado:  65%
Ainda na escola:  18%
GED:   2%

4-Anos de 
Faculdade:  37%
2-Anos de 
Faculdade:  35%
Outro: 8%
Desconhecido:    21%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 4 55 32 9 13 35 18 33 5 38 39 18

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 4  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

Harbor High School (9ª–10ª série)
K–10 Campus com a Escola Henderson Inclusion e Escola Média Harbor 

11 Charles St., Dorchester 02122
Moving to 18 Croftland St., Dorchester 02124

Isabel Depina, Diretora 
617-635-6365  •  Horário: 7:40–15:05 S T Q S; 7:40-12:05 Q

A escola de 2º grau Harbor irá matricular 9ª-10ª séries, em setembro de 2014. Os 
alunos da 8 ª série que frequentam a escola média Harbor Pilot tem prioridade 
para a entrada na escola de 2ª grau Harbor para 9ª série. Espera-se que alguns vagas 
estarão à disposição os candidatos da 9ª-10ª séries.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

69 alunos:
13%  Hispânico 3%  Asiático
72% Negro 2% Outro
9%  Branco 
33%  Alunos com deficiência
13%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   94%

Nova escola; 
não dados de formatura

Nova escola;
não planos pós-
formatura

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série Não 10ª série em 2012-2013

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Sim Alunos com Grandes Necessidades:  Sim

Margarita Muñiz Academy
20 Child St., Jamaica Plain 02130

Dania Vazquez, Diretora
617-635-8198  •  www.munizacademy.org

Horário: 8:30–15:30 Seg.–Quin.; 8:30–12:30 Sex.

Atrações Especiais:
•	 A	única	escola	de	duas	vias	bilíngue	em	Boston,	buscando	preparar	os	alunos	para	serem	

cidadãos engajados e líderes que são fluentes em Inglês e Espanhol
•	 Matrícula	estudantes	na	9ª-11ª	séries	no	outono	de	2014;	expansão	de	inscrição	completa	

de cerca de 400 estudantes na 9ª-12ª séries em 2015
•	 Desafiando,	currículo	culturalmente	relevantes	através	de	aprendizagem	baseada	em	

projetos, artes e tecnologia.
•	 Aberto	a	todos	os	alunos	de	Boston	através	do	processo	de	BPS	matrícula;	será	dada	

prioridade à matrícula alunos que se formam a partir de BPS escolas de duas línguas de 
ensino médio, incluindo Sarah Greenwood, Rafael Hernández, e Joseph Hurley 

•	 Modelado	em	Boston	aclamado	dois	sentidos	bilíngue	a	Escola	Rafael	Hernández	K-8	
•	 Curriculum	preparatório	rigoroso	para	colégio	ministradas	em	Inglês	e	Espanhol
•	 Altas	expectativas	para	todos:	cada	formando	será	aceito	para	uma	faculdade	de	4	anos
•	 Oportunidades	para	competir	por	Muñiz	Academy	Colégio	Bolsas	de	estudo
•	 Forte	ênfase	no	fornecimento	de	expansão,	desenvolvimento	profissional	de	alta	

qualidade e aumento do tempo de planejamento comum para os professores do núcleo
•	 Muitas	oportunidades	para	envolver	as	famílias,	e	incluindoduas	vezes	por	ano	conferências	

de pais e professores e eventos especiais
•	 Intensivo,	duas	semanas	do	programa	de	verão	necessário	para	todos	os	alunos	de	entrada	

focado na linguagem e imersão cultural, bem como avaliações de habilidades
•	 Matérias	e	estágios	voltados	para	a	faculdade	e	prontidão	a	carreira,	artes,	ciências	da	

computação e/ou uma terceira língua
•	 Uma	Escola	Inovação,	com	maior	flexibilidade	do	que	as	escolas	do	distrito	regulares	nas	

áreas de orçamento, funcionários, currículo, calendário e ano escolar para melhor atender 
as necessidades dos alunos e famílias

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

156 alunos:
88%  Hispânico 1%  Asiático
8% Negro 1% Outro
3%  Branco 
11%  Alunos com deficiência
48%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   94%

Nova escola;
Não dados de formando

Nova escola;
Não planos pós-
formatura

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série Não 10ª série em 2012-2013

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Dados Insuficientes Dados Insuficientes
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Quincy Upper School (6ª–12ª série)
K-12 Campus com a Quincy Elementary School

152 Arlington St., Boston 02116
Richard Chang e Stephen Cirasuolo, Co-Diretores

617-635-8940  •  jqus.org
Horário, 6ª-8ª série: 8:30-15:30 S T Q S; 8:35-12:45 Quarta

9ª-12ª: 7:45-14:45 S T Q S; 7:45-11:45 Quarta

Atrações Especiais:
•	 International	Baccalaureate	Idade	Média	(6ª-10ª	série)	e	Diploma	(11ª-12ª	séries)	

programas
•	 Teatro	e	música
•	 Educação	Física	e	times	esportivos
•	 Programas	de	língua	em	Mandarim	e	Espanhol
•	 Programas	de	enriquecimento	depois	das	aulas
•	 Professores	como	líderes
•	 Parcerias	com	corporativas
•	 Foco	Pathfinding	e	Renewal	
•	 Parceiros	da	escola:	Big	Brother	Big	Sister,	Boston	Chinatown	Neighborhood	Center,	

Boston Public Health Commission, Holland & Knight Law Firm, Northeastern 
University, Peer Health Exchange, State Street Bank, Tufts University / Tufts Medical 
Center, University of New Hampshire, Wang Chinatown YMCA.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

488 alunos:
17%  Hispânicos 53%  Asiático
21% Negro 3% Outro
8%  Branco 
35%  Alunos com deficiência
33%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   96%

Formado:  83%
Ainda na escola:  12%
GED:   0%

4-Anos de 
Faculdade:  64%
2-Anos de 
Faculdade:  28%
Outro: 2%
Desconhecido:    6%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
10ª série 16 71 10 3 25 39 21 16 0 22 67 10

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

Snowden International School at Copley
150 Newbury St., Boston 02116

Cara Livermore, Diretor
617-635-9989  •  Horário: 7:50-14:15

Atrações Especiais:
•	 Estudos	internacionais	focalizando	para	todos	os	alunos
•	 Diploma	de	bacharelado	Internacional	e	programa	de	certificação
•	 Requer	4	anos	de	estudo	rigoroso	mundo	da	linguagem,	história,	ciência	e	matemática
•	 Requer	horas	de	serviço	comunitário
•	 Promove	a	responsabilidade	através	de	campus	aberto	(classes	realizada	em	três	imóveis)
•	 Promove	a	aprendizagem	global	através	de	estudo	de	viagens	internacionais
•	 Promove:	o	inquérito,	o	pensamento	crítico,	tomada	de	risco,	a	compreensão	intercultural	

e respeito
•	 Padrões	acadêmicos	altos:	Nota	de	aprovação	é	um	C	em	todos	os	cursos
•	 Muitas	oportunidades	para	envolver	as	famílias,	incluindo	duas	conferências	de	pais	e	

professores a cada ano
•	 Apoio	depois	das	aulas	atravês	de	Centro	de	Escrita	Calderwood	e	tutores	universitários
•	 Parceiros	da	Escola:	Freedom	House,	Calderwood	Writing	Center,	Art	Science	Prize,	

Boston Scholar Athletes, Princeton Association of New England mentoring program, the 
Felix Foundation, Boston Public Health Commission.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

392 alunos:
42%  Hispânico 8%  Asiático
39% Negro 2% Outro
10%  Branco 
23%  Alunos com deficiência
10%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   86%

Formado:  71%
Ainda na escola:  12%
GED:   8%

4-Anos de 
Faculdade:  46%
2-Anos de 
Faculdade:  21%
Outro: 11%
Desconhecido:    23%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 11 80 9 0 12 37 39 12 0 41 54 5

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

TechBoston Academy (6ª–12ª)
9 Peacevale Rd., Dorchester 02124 

Keith Love e Nora Vernazza, Co-Diretores
617-635-1615  •  techbostonacademy.org

Hours: 7:30-14:30 S T Q S; 7:30-11:00 Quartas

Atrações Especiais:
•	 Escola	piloto	com	1020	alunos	em	6ª	-12ª	série,	oferecendo	um	currículo	preparatório	à	

faculdade com concentração em tecnologia e interdisciplinar, projeto baseado no ensino
•	 Programa	depois	das	aulas	para	todos	os	alunos,	oferecendo	vários	apoios	acadêmicos
•	 Vencedora	de	muitos	prêmios	e	reconhecimentos,	inclusive	prêmios	Escola	Secundária	

Modelo e Escola de 2ª grau Inovadora da Fundação Gates
•	 Programa	de	esportes	completo	e	atividades	depois	da	aula	para	todas	as	séries
•	 Ensino	e	explicações	personalizados	
•	 Enriquecimento	de	verão
•	 Program	de	inclusão	total
•	 Acessibilidade	às	oportunidades	extracurriculares	relacionadas	com	a	tecnologia
•	 Acesso	à	tecnologia	para	todos	os	alunos,	e	uso	intensivo	de	Smartboards,	PDAs,	scanners,	

câmeras digitais e de vídeo-conferência
•	 Oportunidades	para	o	enriquecimento	e	eletivas	únicas
•	 Cursos	de	tecnologia	avançada,	inclusive	arte	digital,	aplicações	Adobe	de	desenho	gráfico,	

progranas de computação e E-Commerce
•	 Parceiros	da	escola:	Benjamin	Franklin	Institute	of	Technology,	Bill	and	Melinda	Gates	

Foundation, Boston Digital Bridge Foundation, Boston-area Advanced Technological 
Education, Codman Square Health Clinic, Facing History e Ourselves, Need 2 Lead, 
Suffolk	University,	Wentworth	Institute	of	Technology,	e	UMass	Boston.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

1,007 alunos na 6ª-12ª séries:
18%  Hispânico 4%  Asiático
73% Negro 2% Outro
3%  Branco 
22%  Alunos com deficiência
24%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   92%

Formado:  90%
Ainda na escola:  10%
GED:   0%

4-Anos de 
Faculdade:  42%
2-Anos de 
Faculdade:  26%
Outro: 15%
Desconhecido:    15%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP

10ª série 9 63 26 2 21 24 36 19 2 19 64 15

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Dados insuficientes Dados insuficientes

Urban Science Academy
Complexo Educacional West Roxbury

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Nicole Gittens, Diretora

617-635-8930  •  urbansci.com  •  Horário: 7:20-13:40

Atrações Especiais:
•	 Uma	escola	orientada	para	a	família,	com	currículo	preparatório	à	faculdade	e	concentração	

em ciências do meio-ambiente, tecnologia e as artes
•		 Cursos	AP:	biologia,	cálculo,	química,	estatística,	EUA	governo,	linguagem,	psicologia	e	

literatura em espanhol 
•	 Computadores	Laptop	e	tecnologia	de	mídia
•	 Nossos	Valores:	rigor,	clareza,	comunicação,	apoio,	sucesso
•		 Eletivas:	música	instrumental,	coro,	reparos	de	PC,	networking,	psicologia,	debate,	

biotecnologia, jornalismo, ecologia urbana, estudante lider, livro anual, fotos digitais e artes 
visuais.

•		 Instalações	excelentes,	laboratórios	de	ciências	e	de	computação	e	sala-de-aula	ao	ar	livre,	
parques, rios e trilhas bem na nossa porta

•		 Oportunidades	de	estágios,	e	outros	apoios	através	de	nossos	parceiros	comunitários
•	 Programa	forte	depois	da	aula	para	todos	os	alunos		
•	 Oportunidades	de	liderança	estudantil
•	 Co-ensino	na	9ª	e	10ª	séries
•	 Engajamento	familiar	e	comunitário	forte,	apoiado	por	um(a)	coordenador(a)	de	família	e	

comunitária em horário integral
•	 Parceiros	da	Escola:	AMC,	Bill	and	Melinda	Gates	Foundation,	Greater	Boston	

Breakthrough, Dorchester Youth Collaborative, J. P. Licks, Charles Hayden Foundation, 
Peer	Health	Exchange,	Suffolk	University,	The	Boston	Foundation,	UMass	Boston.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

513 alunos:
39%  Hispânico 1%  Asiático
51% Negro 2% Outro
7%  Branco 
22%  Alunos com deficiência
9%  Alunos Aprendedo Inglês
Taxa de frequência:   82%

Formado:  64%
Ainda na escola:  20%
GED:   1%

4-Anos de 
Faculdade:  39%
2-Anos de 
Faculdade:  18%
Outro: 7%
Desconhecido:    37%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 17 64 19 0 20 40 26 14 0 29 56 15

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não
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West Roxbury Academy 
Complexo Educacional West Roxbury

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Rudolph Weekes, Diretor

617-635-8935  •  westroxburyacademy.com  •  Horário: 7:20-13:40

Atrações Especiais:
•	 Currículo	rigoroso	enfatizando	negócios,	artes	gráficas	e	marketing	para	preparar	os	

alunos para a faculdade, carreiras e serviços
•	 Cursos	de	marketing,	economia,	fotografia,	produção	de	TV,	informática	e	web	design
•	 Foco	na	construção	de	forte	da	liderança	dos	alunos	e	comunidade	dentro	da	escola
•	 Inclusão	de	Alunos	Aprendendo	Inglês	e	alunos	de	educação	especial	em	todos	os	

cursos e atividades de liderança
•	 Estágios,	programa	universitários	preparatório	e	matrícula	simultânea	em	faculdades	da	

área
•	 Sucesso	nos	exames	do	estado	MCAS
•	 Reconhecido	pela	Sociedade	Nacional	de	Honra
•	 Funcionários	professores	foram	reconhecido	pelo	Boston	Educador	do	Ano	e	

National Board Certified 

•	 Receptor	de	muitas	concessões	e	prêmios,	incluindo	o	
Adobe	Corporation,		William	Jefferson	Clinton	Foundation,	Facing	History	and	
Ourselves, Roxbury Film Festival (entrado do aluno) e Faculdade Boston Architectural

•	 Oportunidades	para	o	viajar	nos	EUA	e	no	exterior
•	 Muitas	atividades	extracurriculares,	inclusive	do	time	do	colégio	e	do	time	do	

colégio júnior esportes
•	 Parceria	com	a	Turner	Broadcasting

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

621 alunos:
39%  Hispânico 1%  Asiático
48% Negro 2% Outro
10%  Branco 
19%  Alunos com deficiência
26%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   86%

Formado:  83%
Ainda na escola:  10%
GED:   2%

4-Anos de 
Faculdade:  36%
2-Anos de 
Faculdade:  35%
Outro 7%
Desconhecido:    22%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 8 60 27 5 10 30 40 20 0 33 45 22

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Dados insuficientes Dados insuficientes

As seguintes escolas de 2° grau tem requisitos especiais para admissão. Por exemplo, 
a escola pode exigir uma entrevista ou apresentação de um portfólio. As três 
escolas de exame admitem alunos com base em uma média de pontos e resultados 
do exame de admissão (por favor, veja página 6). Telefone para qualquer um dos 
Centros Bem Vindos para mais detalhes.

LEIA ISTO PRIMEIRO!

Logo após cada escola “Atrações Especiais” você encontrá os resultados do 2013 
Sistema de Avaliação Compreensiva de Massachusetts (MCAS) testes de linguagem 
(ELA) e matemática. Você também vai encontrar o relatório Responsabilidade e 
Nível de Assistência da escola e informação sobre se a escola atingiu o seu Progresso 
e Desempenho do Index (PPI). Para saber o que eles significam, por favor veja a 
seção com os resultados “Entendendo o MCAS e Prestação de Contas” na página 7.
  As informações a seguir podem mudar. Para obter informações mais atuais 

sobre as suas opções de escola, por favor visite nosso site ou ligue para qualquer 
Centro Bem Vindos, listados na página 20.

Boston Adult Technical Academy
429 Norfolk St., Dorchester 02124

Sheila Azores, Diretora
617-635-1542  •  Horário: 10:00-16:20

Atrações Especiais:
•	 Programa	alternativo	para	alunos	mais	velhos,	idades	de	19	a	22	anos
•	 Dá	diploma	de	Segundo	Grau	das	Escolas	Públicas	de	Boston
•	 Programa	acadêmico	completo	em	linguagem,	matemática,	ciências	
•	 Instrução	em	inglês	(SEI)	para	os	Alunos	Aprendendo	Inglês
•	 Computadores	nas	salas	de	aulas
•	 Programas	de	Recuperação	de	Crédito	
•	 Programa	depois	da	aula	de	nível	de	entrada	de	emprego	e	formação	profissional
•	 Programa	depois	da	aula	de	tutoria	no	MCAS
•	 Opção	de	matrícula	dupla	no	Community	College
•	 Programa	de	exploração	de	carreira
•	 Treinadores	de	graduação
•	 Assistência	em	preencher	a	aplicação	para	a	universidade
•	 Parceiros	da	escola:	EdVestors	Arts	Expansion	fund,	BPS	Central	Adult	High	School,	

BPS Re-engagement Center, Whittier Street Health Center, Career Link, Company One/
Huntington	Theatre,	Private	Industry	Council,	Bunker	Hill	Community	College,	Roxbury	
Community College, Whittier Street Health Center, Youth e Family Resources.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

257 alunos:
29%  Hispânico 2%  Asiático
66% Negro 2% Outro
1%  Branco 
6%  Alunos com deficiência
56%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência: 80%

Formado:  41%
Ainda na escola:  20%
GED:   1%

4-Anos de 
Faculdade:  8%
2-Anos de 
Faculdade:  23%
Outro 10%
Desconhecido:    60%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série Não resultados – não alunos na 10ª série

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Dados insuficientes Dados insuficientes

Boston Arts Academy
174 Ipswich St., Boston 02215

Anne Clark, Diretora
617-635-6470   •   bostonartsacademy.org

Horário: 8:00-16:15 Seg-Quin.; 8:00-13:20 Sex.
Alunos Deficientes Auditivos e Surdos:

617-635-6542 (TTY); 617-635-6470 ext. 526 (somente para recados)

Atrações Especiais:
•	 Projeto	colaborativo	das	Escolas	Públicas	de	Boston	e	do	Consórcio	de	Artes	Profissionais:	

Escola de Música Berklee, Faculdade de Arquitetura de Boston, Conservatório de Boston, 
Emerson College, Massachusetts College of Art and Design, e a Escola do Museu de Belas 
Artes

•	 Oferece	treinamento	de	alto	nível	para	alunos	em	dança,	música,	teatro	ou	nas	artes	visuais	
no contexto de currículo preparatório à faculdade

•	 Atenção	individualizada	para	cada	estudante	da	nossa	equipe	individualizada	e	vencedora	
de prêmios

•	 Classes	preparatórias	aos	testes	PSAT	e	SAT
•	 Sucesso	após	a	formatura:	94%	dos	formandos	entraram	na	faculdade
•	 Uma	escola	de	segundo	grau	de	inclusão	total,	oferecendo	serviços	compreensivos	para	

alunos surdos e com problemas de audição e alunos com outras necessidades especiais
•	 Matrícula	dupla	disponível	para	faculdades	que	são	parceiras	
•	 Estágios	de	verão	em	artes	disponíveis
•	 Comunidade	estudantil	forte	e	apoiadora	
•	 Convênios	com	outras	instituições	tais	como	Museu	de	Belas	Artes,	e	outros	que	oferecem	

recursos e oportunidades para nossoa alunos
•	 Processo	especial	de	admissão,	inclusive	uma	audição	ou	apresentação
•	 Todos	os	alunos	que	frequentam	a	Boston	Arts	Academy	devem	ser	residentes	da	cidade	de	

Boston até 30 de junho de 2014
•	 Matrícula	disponível	online:		www.bostonartsacademy.org
 Prazos para aplicação: 10 janeiro, 2014

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

420 alunos:
36%  Hispânico 2%  Asiático
44% Preto 3% Outro
15%  Branco 
15%  Alunos com deficiência
6%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   92%

Formado:  85%
Ainda em escola:  7%
GED:   3%

4-Anos de 
Faculdade:  73%
2-Anos de 
Faculdade:  15%
Outro 5%
Desconhecido:    9%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof NP NP
10ª série 28 68 4 1 31 40 22 7 8 47 40 5

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

3 Nível  Todos os Alunos: Sim Alunos com Grandes Necessidades:  Sim

Boston Community Leadership Academy
Hyde Park Education Complex

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Brett Dickens, Diretora

617-635-8937   •   bclaboston.net  •  Horário: 7:45-14:30 

Atrações Especiais:
•	 Uma	escola	piloto	com	currículum	preparatório	à	faculdade	e	tema	de	liderança	

comunitária
•	 Requisitos	acadêmicos	para	todos	os	alunos:	exibição,	apresentação	de	portfólio	e	serviço	de	

ensino comunitário estruturado Projeto Senior Capstone
•	 Programa	de	Atletismo	com	a	Escola	New	Mission
•	 Cursos	AP:	composição,	cálculo,	história	do	mundo,	psicologia,	literatura	e	estatística
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•	 Educação	personalizada,	inclusive	programa	de	Orientação	e	time	de	apoio	ao	ensino	
•	 Programa	reforço	Aim	High	com	o	Boston	Partners	in	Education
•	 Programas	depois	da	aula	de		9ª	série
•	 Parceria	com	Saúde	Boston	Medical	Center	e	Home	for	Little	Wanderers
•	 Casa	aberta	(reuniões),	conferências	de	professores	e	reuniões	de	apoio
•	 Parceiros	da	escola:	ArtScience,	Boston	Teacher	Residency,	Hyde	Park	YMCA,	Mass	

Insight,	Simmons	College,	Suffolk	University,	Summer	Search,	Tenacity,	e	WriteBoston
•	 Processo	especial	de	admissão:	Telefone	para	a	escola	para	marcar	uma	visita	e/ou	entrevista

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

521 alunos:
44%  Hispânico 6%  Asiático
42% Negro 2% Outro
7%  Branco 
18%  Alunos com dificiência
26%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   89%

Formado:  78%
Ainda na escola:  11%
GED:   4%

4-Anos de 
Faculdade:  63%
2-Anos de 
Faculdade:  19%
Outro: 2%
Desconhecido:    15%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 11 76 12 1 36 40 18 6 1 35 61 3

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Sim Alunos com Grandes Necessidades:  Sim

Boston Day and Evening Academy
20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119
Beatriz McConnie Zapater, Diretora 

617-635-6789  •  bacademy.org
Horário, Programa Diurno: 9:00-14:45 Seg-Quin.; 

Programa Noturno: 12:00-17:45 pm Seg-Quin.; 9:00-15:30 Sex. 

Atrações Especiais:
•	 A	Escola	Horace	Mann	Charter	serve	370	alunos	“fora-linha”	em	três	programas:	(1)	dia,	

(2) noite, and (3) programação modificada para os alunos cujas circunstâncias da vida 
impedem de frequentar as aulas em um horário regular

•	 Atenção	individualizada	para	todos	os	alunos,	com	apoio	acadêmico	e	programa	não	
acadêmico, a relação aluno-professor é pequena, cuidados de saúde e aconselhamento

•	 Currículo	inovador	baseado	na	competência	de	2ª	grau	para	alunos	que	não	foram	bem	
sucedidos em outras escolas: Os alunos progridem como podem e ganham 4 vezes no 
ano diploma quando demonstram competência ao atingir requisitos, passam no MCAS e 
apresentam um projeto Capstone 

•	 Movendo-se	em	direção	aos	recursos	tecnológicos	modernos	e	programa	de	alfabetização	
através da mídia

•	 Novo	estágio	e	programa	de	enriquecimento	oferecido	às	sextas-feiras
•	 Apoio	para	forte	conexão	entre	a	casa	e	a	escola	como	a	chave	para	o	sucesso	dos	alunos
•	 Ênfase	em	liderança	e	responsabilidade	dos	alunos	com	sua	própria	educação	e	crescimento	

pessoal
•	 Um	Centro	de	Planejamento	Pós-Graduação	que	envolve	os	alunos	em	matrícula	para	

planejar a vida deles após o segundo grau
•	 Parceria	com	o	Projeto	Aventura	para	promover	o	bem	estar	e	ativa	aprendizagem	
•	 Fortes	parcerias	para	oferecer	mais	profundas	apoios,	mais	amplo	para	os	alunos,	incluindo	

apoios terapêuticos e dupla matrícula em faculdades da região
•	 Conselho	de	Curadores	que	garante	fidelidade	à	nossa	contrato
•	 Processo	de	admissão	especial:	telefone	para	617-635-6789,	ramal	109,	ou	para	qualquer	

Centro Bem Vindos para detalhes.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

379 alunos:
34%  Hispânico 2%  Asiático
53% Negro 2% Outro
9%  Branco 
17%  Alunos com deficiência
3%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   80%

Formado:  13%
Ainda na Escola:  56%
GED:   7%

4-Anos de 
Faculdade:  37%
2-Anos de 
Faculdade:  50%
Outro: 18%
Desconhecido:    0%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 4 68 26 2 10 10 52 29 0 0 55 45

Prestação de Contas 
& Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

Boston Green Academy
Complexo de Educação South Boston •  95 G St., South Boston 02127

Matthew Holzer e Nartalie Jaeger, Co-Diretores
617-635-9860  •  bostongreenacademy.org

Horário: 8:00–15:00 Seg.-Quin.; 8:00-12:00 Sex.

Atrações Especiais:
•	 A	Escola	Charter	Horace	Mann,	faz	parte	das	Escolas	Públicas	de	Boston,	além	de	ter	a	

liberdade e a responsabilidade pelos resultados que as Escolas Commonwealth Charter 
desfrutam

•	 Preparação	para	todos	os	alunos	-	especialmente	aqueles	que	têm	lutado	–	a	ser	líderes	em	
gestão ambiental e ativismo, de viver suas vidas de forma responsável e sustentável,  e estar 
preparado para ter sucesso no crescimento da economia “verde”

•	 Tema	“Verde”	tecida	através	de	todos	os	cursos

•	 Cursos	de	ciências,	incluindo	Física,	biologia,	química	e	AP	ciência	ambiental,	bem	
como estágios e projetos

•	 Cursos	de	humanidades,	que	combinam	com	a	alfabetização	e	estudos	sociais
•	 Curso	de	apoio	na	alfabetização	e	matemática	para	alunos	do	9ª	série	que	precisam	

de ajuda extra
•	 Espanhol	como	língua	mundial	necessária	na	9ª-10ª	séries
•	 Artes,	esportes	e	empreendedorismo
•	 Programa	depois	da	aula	de	reforço	escolar,	clubes,	preparação	SAT,	governo	estudantil,	

esportes e estágios
•	 Abertura	para	a	6ª	série	no	outono	de	2014
•	 Parceiros	da	escola:	Boston	Partners	in	Education,	Boston	University,	Facing	History	

and Ourselves, Institute for Contemporary Art (ICA), Mass.  Audubon Society, VSA 
Massachusetts	(arts),	The	Nature	Conservancy,	Thompson	Island	Outward	Bound,	UMass	
Boston, Vertex Pharmaceuticals

•	 Admissão:	Inscrição	através	de	sorteio,	todos	os	alunos	que	vivem	em	Boston	são	
elegíveis para aplicar; uma curta aplicação é necessária, tem que ser enviada até, 28 de 
fevereiro às 16:00hs

•	 Mais	informações	e	formulários	de	inscrição:	www.bostongreenacademy.org.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

329 alunos:
27%  Hispânico 3%  Asiático
54% Preto 0% Outro
15%  Branco 
28%  Alunos com deficiência
13%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   89%

Formado:  71%
Ainda na Escola:  26%
GED:   1%

4-Anos de 
Faculdade:  32%
2-Anos de 
Faculdade:  56%
Outro: 14%
Desconhecido:    0%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof NP NP
10ª série 9 77 9 4 11 37 34 18 7 38 45 11

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Dados insuficientes Dados insuficientes

Boston International High School
100 Maxwell St., Dorchester 02124

Nicole Bahnam, Diretora
617-635-9373  •  bihs@bostonpublicschools.org

Horário: 8:00-14:35

Atrações Especiais:
•	 A	escola	de	2º	grau	especificamente	concebida	para	servir	alunos	diversificado	que	são	

Alunos Aprendendo Inglês
•	 Faculdade	preparatória	currículo	projetado	para	ensinar	os	alunos	Inglês	ao	mesmo	tempo,	

ensinar conteúdos rigorosos
•	 A	Academia	dos	Recém-Chegados,	é	um	programa	para	os	alunos	recém-chegados	nos	

EUA, que tem pouca ou nenhuma escolaridade no país de origem ou cuja educação foi 
interrompida

•	 Uma	equipe	dedicada,	que	reflete	a	diversidade	cultural	e	linguística	dos	alunos	e	se	
comunica de forma eficaz com as famílias e parceiros da comunidade

•	 Vibrante	programa	depois	da	aula	e	aos	sábados	oferecendo	apoio	acadêmico	e	de	
enriquecimento

•		 Novo	laboratórios	de	biologia	e	química	proporcionando	a	aprendizagem	na	prática	
•	 Programacão	de	Artes	oferecido	em	colaboração	com	Sociadade	Latina	e	Serviços	de	

Enriquecimento Juventude e Família
•	 Universidade	conexões	incluem	Talented	and	Gifted	(TAG)Latino	programa	com	UMass	

Boston e Refugee Youth Summer Enrichment (RYSE) com Harvard University 
•		 Programas	de	atletismo	bem-completo	para	meninos	e	meninas	que	oferece	futebol,	vôlei,	

basquete e beisebol
•	 Programa	depois	da	aula	para	preparação	para	o	SAT	para	11ª	série
•		 Parceiros	Adicionais	da	escola:	826	Boston,	Aim	High	tutoring,	Boston	College,	Write	

Boston, Youth & Family Enrichment Services (YOFES), e Urbano
•	 Processo	de	admissão	especial:	alunos	são	matriculados	com	base	nos	resultados	de	um	teste	

de colocação na língua Inglesa. Para informação, telefone para o Centro Bem Vindos em 
Roxbury, 617-635-9010.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

354 alunos:
44%  Hispânico 3%  Asiático
49% Negro 2% Outro
3%  Branco 
1%  Alunos com deficiência
84%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   93%

Formado:  49%
Ainda na Escola:  38%
GED:   0%

4-Anos de 
Faculdade:  32%
2-Anos de 
Faculdade:  2%
Outro: 0%
Desconhecido:    66%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
10ª série 0 64 36 0 27 44 24 5 0 10 47 43

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Sim Alunos com Grandes Necessidades:  Sim

Boston Community Leadership Academy: Boston Green Academy:
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Boston Latin Academy
205 Townsend St., Dorchester 02121

Emilia Pastor, Diretora
617-635-9957  •  bostonlatinacademy.org  •  Horário: 7:20-13:40

Atrações Especiais:
•	 Escola	preparatória	à	faculdade	para	7ª-12ª	séries	com	uma	tradição	de	excelência	e	

exclusividade desde 1878
•	 Elevados	padrões	de	excelência	acadêmica	em	um	ambiente	acolhedor
•	 #1	Escola	do	Sonho	(Dreamschool)	(Boston	Globe,	2013)
•	 #1	em	pontuação	do	MCAS	em	Massachusetts	em	Inglês	e	Matemática
•		 Escola	Nacional	de	Fita	Azul	de	Excelência
•	 Denominada	Excelente	Escola	de	2º	Grau	da	América	pelos	U.	S.	News	e	World	Report	
•	 Excelente	histórico	de	colocação	na	faculdade	devido	ao	currículo	rigoroso	e	colégio	

preparatório
•	 Funcionários	dedicados,	que	desafia	e	encoraja	os	alunos
•	 Ativa	participação	da	Liga	Clássica	de	Junior	a	nível	estadual	e	nacional	(competição	de	

Idioma latin)
•	 Programa	tutoria	exemplar	e	profunda	tradição	de	serviço	comunitário
•	 Ampla	variedade	de	esportes	e	clubes	e	organizações	depois	das	aulas.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

1,688 alunos:
21%  Hispânico 22%  Asiático
27% Preto 3% Outro
28%  Branco 
2%  Alunos com deficiência
1%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   95%

Formado:  98%
Ainda na Escola:  2%
GED:   0%

4-Anos de 
Faculdade:  88%
2-Anos de 
Faculdade:  6%
Outro: 3%
Desconhecido:    3%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 77 23 0 0 90 10 0 0 51 42 7 0

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 1  Todos os Alunos: Sim Alunos com Grandes Necessidades:  Sim

Boston Latin School
78 Ave. Louis Pasteur, Boston 02115

Dr. Lynne Mooney Teta, Diretora
617-635-8895  •  bls.org  •  Horário: 7:45-14:15

Atrações Especiais:
•	 A	escola	mais	antiga	dos	Estados	Unidos,	fundada	em	1635
•	 Servindo	uma	população	economica	e	culturalmente	diversa	de	2.380	estudantes	nas	7ª	e	

12ª séries
•	 Escola	de	exame:	matrícula	nas	7ª	e	9ª	séries	com	base	no	resultado	do	exame	de	admissão	

e média de pontos
•	 Currículo	desafiador,	com	24	diferentes	cursos	de	Colocação	Avançada	além	da	oferta	

regular de cursos 
•	 Pequenas	Comunidades	de	Ensino	para	a	7ª	série	e		8ª	série	para	facilitar	a	transição	para	o	

rigoroso ambiente acadêmico da BLS
•	 Apoio	na	escola	para	alunos	de	todos	os	níveis,	bem	como	uma	ligação	com	o	Hospital	

das Crianças para ajudar os alunos, os pais e os professores com assuntos relativos aos 
adolescentes 

•	 Muitos	prêmios
•	 Excelente	coral	e	música	instrumental,	com	músicos	seleciondos	pelo	distrito,	All	State	e	

apresentação com Boston Pops
•	 Aceitação	na	faculdade:	99%
•	 Extensivas	oportunidades	extracurriculares,	oportunidades	atléticas,	serviços	a	comunidade	

e artísticas
•	 Ativa	participação	dos	pais	no	Conselho	com	Base	na	Escola,	no	Conselho	Escolar	e	em	

casa e na associação escolar e muitos pais voluntários na escola
•	 Parceiros	da	escola:	Boston	Children’s	Hospital,	Boston	University,	Dana	Farber,	Handel	

& Haydn Society, Harvard University, Isabella Stewart Gardner Museum, Museum of Fine 
Arts, Private Industry Council, Simmons College. State Street Bank.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

2,384 alunos:
11%  Hispânico 29%  Asiático
10% Negro 3% Outro
48%  Branco 
1%  Alunos com dificiência
.4%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   96%

Formado:  96%
Ainda na Escola:  3%
GED:   %

4-Anos de 
Faculdade:  94%
2-Anos de 
Faculdade:  2%
Outro: 3%
Desconhecido:    2%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 80 20 0 0 98 2 0 0 65 34 0 0

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 1  Todos os Alunos: Sim Alunos com Grandes Necessidades:  Sim

Fenway High School 
174 Ipswich St., Boston 02215

Peggy Kemp, Diretora
617-635-9911  •  fenwayhs.org

Horário: 8:45-15:35 Seg., Quar., Quin.; 8:45-14:20 Ter.; 8:45-13:05 Sex.

Atrações Especiais:
•	 Fundada	em	1983,	e	em	1994	tornou-se	uma	das	seis	escolas	“piloto”	originais
•	 Reconhecida	pelo	Departamento	de	Educação	dos	EUA	como	uma	Escola	Blue	Ribbon	

(Fita Azul)
•	 Método	de	educação	três	caminhos:	desafio	acadêmico,	relacionamento	personalizado	e	

colaborações com organizações externas
•	 Usa	portfólios	muito,	projetos	e	exibições	
•	 Ventures,	um	programa	de	estágios	de	seis	semanas	para	todos	os	formandos
•	 Reconhecida	pelo	o	sucesso	com	os	jovens	de	cor	e	alunos	latinos
•	 Funcionários	e	alunos	diversos,	respeitosos	e	com	espírito	comunitário	
•	 Time	de	Apoio	Estudantil	forte
•	 Inscrição	dupla	com	Emmanuel	College	e	Fisher	colleges	e	Wentworth	Institutemadi
•	 Grupos	assessores	estudantis:	os	alunos	formam	laços	forte	durante	os	quatro	anos	que	

estão juntos
•	 Parceiros	da	escola:	Boston	Museum	of	Science,	Children’s	Hospital,	Dana-Farber	Cancer	

Institute, Emmanuel College, Facing History and Ourselves, Harvard After School 
Initiative, Pfizer Research Technology Center, Project Hip Hop, Tufts University

•	 Processo	especial	de	admissão:	telefone	para	a	escola	para	detalhes	ou	visite:	
www.fenwayhs.org/admissions.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

329 alunos:
47%  Hispânico 4%  Asiático
39% Negro 1% Outro
9%  Branco 
1%  Alunos com deficiência
.4%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   94%

Formado:  88%
Ainda na Escola:  7%
GED:   0%

4-Anos de 
Faculdade:  70%
2-Anos de 
Faculdade:  17%
Outro: 9%
Desconhecido:    4%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 28 67 5 0 46 38 15 1 5 59 34 1

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 1  Todos os Alunos: Sim Alunos com Grandes Necessidades:  Sim

Greater Egleston High School
80 School St., Roxbury 02119

Julie Coles, Diretora
617-635-6429  •  egleston@bostonpublicschools.org

Horário: 7:50-14:30 Seg.-Quin.; 9:00-15:00 Sex.

Atrações Especiais:
•		 Uma	escola	alternativa	para	10ª	-	12ª	séries	com	três	programas	separados	e	enriquecedores	

promovendo a preparação para a faculdade e carreiras 
•	 Ênfase	em	lições	centralizadas	nos	estudantes,	liderança,	habilidade	de	sobrevivência	e	

aprendizado colaborativo
•	 Instrução	alinhado	com	as	normas	estaduais,	BPS	padrões	de	escola	que	promove	a	

aprendizagem através da reflexão crítica, pesquisa e capacidade de articular idéias
•	 Usa	uma	grande	diversidade	de	avaliações	baseadas	no	desempenho,	inslusive	portfólios,	

pequenos projetos de ensino colaborativos, exibições, matrículas individuais e MCAS
•	 Atividades	focalizadas	na	família:	orientações,	Thanksgiving	almoço,	Cerimônia	vitoriosa	

de Premiação dos parceiros e participação da Diretoria 
•	 Instrução	inclusiva	de	aprendedores	diversos
•	 Alta	taxa	de	aceitação	na	faculdade	(90%	-100%)	anualmente
•	 Centro	de	treinamento,	programas	City	Year	e	GEAR	UP	
•	 Estágios	de	serviços	de	engajamento	cívico	e	comunitário	em	toda	Boston
•	 Projetos	de	pesquisa	na	escola,	desafios	acadêmicos	e	clubes
•	 Cursos	de	nível	superior	na	escola	e	nos	campos	universitários	
•	 Parceiros	da	escola:	ACCESS,	Boston	Cares,	Boston	Neighborhood	Network	(BNN-TV),	

Boston University, Bunker Hill Community College, Roxbury Community College, 
Suffolk	University,	Bryant	University,	Diablo	Glass,	Early	Investors,	Harvard	Risk	&	
Prevention, Pearson, Private Industry Council (PIC), UMass Boston, Simmons College, 
Northeastern University, Harvard University, e Brown University

•	 Processo	especial	de	admissão	e	exigência	de	entrevista:	Entre	em	contato	coma	a	escola	
para informações.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

201 alunos:
53%  Hispânico 1%  Asiático
38% Negro 2% Outro
6%  Branco 
18%  Alunos com deficiência
12%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   65%

Formado:  36%
Ainda na Escola:  28%
GED:   1%

4-Anos de 
Faculdade:  6%
2-Anos de 
Faculdade:  21%
Outro: 3%
Desconhecido:    78%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 10 0 80 10

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Dados insuficientes Dados insuficientes

as Escolas de 2º Grau
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Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
Séries 9ª-10ª:  10 Fenwood Rd., Boston 02115
Séries 11ª-12: 110 The Fenway, Boston 02115

Dr. Caren Walker Gregory, Diretora
617-373-8576  •  kennedyacademy.org

Horário: 9ª-10ª séries: 8:00-15:00  •  11ª-12ª séries: 7:30-14:30

Atrações Especiais:
•	 Uma	escola	de	2º	grau	segura,	com	um	currículo	preparatório	para	a	faculdade	forte	foco	

em saúde, matemática, Inglês, línguas do mundo, ciência e cursos de história que os alunos 
precisam para ter sucesso na faculdade e nas profissões de saúde

•	 9ª	e	10ª	séries	estão	localizados	em	Longwood	na	área	médica
•	 11ª	e	12ª	séries	estão	localizado	no	campus	da	Universidade	Northeastern:	os	nossos	alunos	

tem acesso a ciência da universidade e laboratórios de informática, bibliotecas e outros 
recursos

•	 Um	local	de	ensino	diverso	e	respeitoso,	onde	os	estudantes	têm	compromuisso	com	o	
sucesso e a equipe acredita no potencial de cada aluno

•		 Funcionários	excepcional:	60%	tem	dois	certificado	na	área	de	conteúdo	e	educação	
especial; 40% são certificados para ensinar Inglês como segunda língua (ESL), e vários são 
certificados peli National Board e reconhecidos como Boston Educadores do Ano

•	 Estágios,	serviço	comunitário,	experiências	de	trabalho	e	empregos	de	verão	em	ambiente	
de cuidados de saúde

•	 Uma	Escola	Horace	Mann	Charter,	com	liberdade	especial	para	seguir	programas	
academicamente desafiadores e extracurriculares 

•	 Colocação	Avançada	em	biologia	e	inglês,	estatísticas,	cálculo,	psicologia,	história	EUA,	e	
Espanhol

•	 Apoio	individual	para	alunos	sobre	assuntos	acadêmicos,	pessoais	e	sociais	
•	 National	Honor	Society,	basquete,	corrida,	beisebol/softball,	Clube	de	debate,	Clube	

Iniciativas Saudável, Clube American Red Cross Club, conselho estudantil, álbum do ano, 
formatura, eventos sociais e passeios

•	 Parceiros	da	escola:	Boston	Private	Industry	Council,	Boston	Public	Health	Commission,	
Brigham and Women’s Hospital, Center for Community Health Education Research 
and	Service	(CCHERS),	Children’s	Hospital,	Efficacy	Institute,	Harvard	School	of	
Public Health, Mass. General Hospital, Northeastern University, Wentworth Institute of 
Technology, e TJX Companies Inc. 

•	 Processo	especial	de	admissão:	Olhe	www.kennedyacademy.org,	nos	recomendamos	
atender a sessão de informação; alunos admitidos por sorteio sem levar em conta o 
desempenho acadêmico anterior.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

331 alunos:
38%  Hispânico 4%  Asiático
52% Negro 2% Outro
5%  Branco 
12%  Alunos com deficiência
11%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   95%

Formado:  97%
Ainda na Escola:  1%
GED:   1%

4-Anos de 
Faculdade:  76%
2-Anos de 
Faculdade:  24%
Outro: 0%
Desconhecido:    0%

MCAS 2013 Lingugem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 21 75 3 0 25 46 23 5 4 61 35 0

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 1  Todos os Alunos: Sim Alunos com Grandes Necessidades:  Sim

Lyon High School
95 Beechcroft Street, Brighton 02135

Jean-Dominique Anoh, Diretor
617-635-8351  •  Horário: 8:30-15:35

Atrações Especiais:
•	 Nossa	missão:	educar	cada	aluno	como	um	indivíduo	único	pronto	para	enfrentar	os	

desafios de uma comunidade cada vez mais diversificada e global. Funcionários, alunos, 
famílias a trabalhar de forma colaborativa para fornecer o suporte necessário para o 
crescimento acadêmico, social e emocional. Nossos alunos aprendem estratégias para 
resolver problemas individualmente e como membros de uma equipe. Nós promovemos a 
cidadania ativa através de eventos de voluntariado, programas de estágio e comunidade.

•	 Uma	escola	piloto	com	tamanho	pequeno	de	classe	que	fornece	uma	educação	totalmente	
inclusiva

•		 Apoio	individual	para	os	alunos	através	de	um	programa	de	aconselhamento	forte
•		 Currículo	preparatório	à	faculdade
•		 Use	SMART	Board	como	ferramenta	instrucional
•	 Uso	de	Naviance	para	ajudar	os	alunos	a	desenvolver	metas	pós-secundário	e	planejar	

adequadamente
•	 Classes	de	preparação	para	o	PSAT	e	SAT
•		 Professores	altamente	qualificados:	Todos	os	professores	têm	Mestrado	e	são	duplamente	

licensiados na area de conteúdo que ensinam e educação especial 
•	 Parceiros	da	escola:	Walker	Home	and	School,	Boston	College,	e	Wheelock	College
•	 Matrícula	garantida	para	os	alunos	da	Escola	Lyon	K-8	School	se	for	pedida.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

137 alunos:
29%  Hispânico 3%  Asiático
28% Negro 4% Outro
36%  Branco 
44%  Alunos com deficiência
6%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   90%

Não reportado; menos de 6 
alunos

Não reportado; menos 
de 6 alunos

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 20 67 13 0 38 41 10 10 5 26 58 11

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Dados insuficientes Dados insuficientes

Madison Park Technical Vocational High School
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120

Dr. Diane Ross Gary, Diretora
617-635-8970  •  madisonparkhs.org  •  Horário: 7:40-15:00

Atrações Especiais:
•	 Em	Boston	é	a	ÚNIICA	escola	de	2º	grau	de	carreira	e	ensino	técnico
•	 Dezenove	Capítulo	74	-	aprovados	technical	programas	de	formação	profissional	técnica	
•	 Padrões	baseados	em	programas	acadêmicos	e	de	carreira
•	 Três	academias	focada	na	carreira
•	 Oportunidade	para	todos	os	alunos	a	ganhar	créditos	universitários	e	credenciais	da	

indústria
•	 Indústria	cooperativas,	shadowships	e	clínicos	para	desenvolver	habilidades	profissionais
•	 Certificado	pela	Automotive	Youth	Education	Systems,	National	Health	Care	Association,	

PrintED (programa de impressão), National Automotive Education Foundation, and Mass 
Departamento de Saúde Pública

•	 Membro	do	SkillsUSA,	uma	parceria	de	alunos,	professores	e	indústria	trabalhando	juntos	
para garantir que a América tenha uma força de trabalho qualificada

•	 100%	dos	alunos	em	Programa	de	Auxiliar	de	Enfermagem	recebeu	Auxiliar	de	
Enfermagem licenciamento pelo Massachusetts Red Cross em 2007

•	 Membro	da	National	Honor	Society
•	 OSHA	10-certificada	em	todos	os	programas	de	formação	profissional
•	 Oportunidades	de	inscrição	dupla	com	faculdades	locais
•	 Processo	de	admissão:	alunos	admitidos	no	âmbito	da	norma	regular	BPS,	mas	deve	se	

classificar em suas 5 primeiras escolhas de carreira em um aplicativo separado; escolhas não 
influenciam admissões

•	 Parceiros	da	escola:	Benjamin	Franklin	Institute	of	Technology,	Blue	Cross	Blue	Shield	of	
Mass., Boston Private Industry Council, Boston Rotary Club, Bunker Hill and Roxbury 
Community Colleges, College for Every Student – Northeastern University, Comcast, 
Dana Farber Cancer Institute, Gilbane and Turner construction companies, e Veterans’ 
Affairs,	Boston.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de 
Formatura

Planos Pós-Formatura

1,133 alunos:
49%  Hispânico 1%  Asiático
43% Negro 2% Outro
5%  Branco 
35%  Alunos com deficiência
33%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   87%

Formado:  69%
Ainda na escola:  12%
GED:   2%

4-Anos de 
Faculdade: 20%
2-Anos de 
Faculdade:  43%
Outro: 13%
Desconhecido:    24%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 4 51 35 10 6 27 36 31 2 23 46 29

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

New Mission High School
Complexo Educacional Hyde Park 

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Naia Wilson, Diretora

617-635-6437  •  newmissionhigh.org  •  Horário: 7:45-14:30

Atrações Especiais:
•	 Uma	escola	comunitária	pequena,	centralizada	em	dar	poder	aos	nossos	alunos	para	se	

tornarem auto-direcionados para aprenderem a vida toda
•	 Média	da	sala-de-aula:	22	alunos
•	 Acesso	a	cursos	na	faculdade:	Método	baseado	em	projeto:	Os	alunos	demonstram	

compromisso em aprender, hábitos da mente e habilidades essenciais através de 
apresentações de portfolios duas vezes por ano

•	 Sucesso	estudantil:	100%	dos	alunos	de	10ª	série	passaram	no	MCAS	2013	em	linguagem	
e matemática MCAS, e 98% passaram no MCAS em ciência

•	 Excursão	annual	Black	College
•	 Eletivas	como	Cracking	the	SAT,	justiça	criminal,	preparação	ao	MCAS	e	Seminário	de	

Redação que oferece oportunidades de desenvolver matemática e redação  
•	 Modelo	de	inclusão	total	para	alunos	com	deficiências
•	 Dever-de-Casa	depois	da	aula,	oferecendo	ajuda	individual	com	professores	e	explicadores	
•	 Orientadores	estudantis	individuais,	que	monitoram	cuidadosamente	os	desafios	e	o	

progresso de cada aluno
•	 Muitas	opotunidades	para	os	professores	melhorarem	suas	habilidades
•	 Estágios	para	os	alunos	no	último	escolar,	serviço	comunitário	e	defesa	

portfólio exigidos para a graduação
•		 Cursos	Universitários	e	oferecidos	por	Benjamin	Franklin	Institute,	Mass.	College	of	

Art and Design, Roxbury Community College, Wentworth Institute of Technology, e 
Wheelock College

•	 Aplicação	especial:	detalhes	em	newmissionhigh.org;	prazo	de	entrega	15	março,	2014

Lyon High School:
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•	 Parceiros	Adicionais	da	escola:	Boston	Scholar	Athletes,	Brigham	and	Women’s	Hospital	
YSSP Program, Children’s Hospital, Harvard Crimson program, Harvard University Risk 
Prevention Program, Northeastern University Student Scholars, Summer Search.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

292 alunos:
29%  Hispânico 1%  Asiático
65% Negro 2% Outro
3%  Branco 
14%  Alunos com deficiência
6%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   91%

Formado:  91%
Ainda na Escola:  6%
GED:   0%

4-Anos de 
Faculdade:  71%
2-Anos de 
Faculdade:  18%
Outro: 8%
Desconhecido:    3%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 27 65 8 0 38 48 15 0 7 59 32 2

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 1  Todos os Alunos: Sim Alunos com Grandes Necessidades:  Sim

Newcomers Academy 
100 Maxwell Street, Dorchester 02124
617-635-9373  • Horário: 8:00–14:35

A Newcomers Academy é um programa da escola de segundo grau Boston 
International.  Por favor veja a página 15. 

O’Bryant School of Mathematics and Science
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120

Steven Sullivan, Diretor
617-635-9932  •  obryant.us  •  Horário: 7:20–1:40

Atrações Especiais:
•		 Escola	preparatória	para	exame	da	faculdade,	com	altas	expectativas	acadêmicas	e	sociais:	

Alunos são admitidos nas 7ª, 9ª e 10ª séries com base no resultado e média de pontos do 
teste

New Mission High School: •	 Diverso,	comunidade	de	apoio	aos	alunos	envolvidos	em	um	currículo	rigoroso
•		 Enfatiza	ciências,	tecnologia,	engenharia	e	matemática	integrada	com	humanidades
•		 Estudantes	de	7ª,	8ª	e	9ª	series	são	agrupados	em	pequenas	comunidades	de	ensino
•		 Programas	acadêmicos	especializados:	pathqway	em	engeharia,	Gateway	para	a	área	médica	

e	acadêmica	da	Longwood,	Escola	de	Musica	Roland	Hayes	e	Naval	Junior	Reserve	Officer	
Training Corps (NJROTC)

•		 Alto	índice	de	aceitação	nas	universidades	e	nas	faculdades,	com	muitas	oportunidades	de	
bolsas-de-estudo 

•		 AP	classes:	em	cálculo,	física,	biologia,	química,	ciências	ambientais,	estatística,	
microeconomia, Inglês e composição, Literatura Inglesa e composição, história dos EUA, 
governo e política, história da Europa, idioma Francês e Espanhol

•		 Centro	de	Aconselhamento	para	ir	para	a	faculdade	e	profissional	e	Centro	da	Família	
•		 Prêmio	Blue	Ribbon,	Prêmio	Siemens	para	colocação	Avançada,	Prêmio	MassInsight	

Vanguard para programa de destaque de Colocação Avançada, medalha de prata da US 
News e World Report, “Melhor Escola de Segundo Grau da América” 

•		 Equipes	esportivas	competitivas	e	Red	Sox	Scholar	Programa	de	esportes
•		 Many	extracurricular	activities	Uma	grande	variedade	de	atividades	extracurriculares
•		 Parceiros	da	escola:	Boston	University	School	of	Medicine,	Cisco,	Dana-Farber	Cancer	

Institute, MIT, Harvard University, Northeastern University, Brigham and Women’s 
Hospital, Colleges of the Fenway, Mass. Math & Science Institute, e Wentworth Institute 
of Technology.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

1,351 alunos:
29%  Hispânico 21%  Asiático
37% Negro 2% Outro
11%  Branco 
43%  Alunos com deficiência
6%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   95%

Formado:  94%
Ainda na Escola:  3%
GED:   1%

4-Anos de 
Faculdade:  79%
2-Anos de 
Faculdade:  11%
Outro: 4%
Desconhecido:    9%

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 36 63 1 0 69 27 4 0 8 65 27 0

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 1  Todos os Alunos: Sim Alunos com Grandes Necessidades:  Sim

Estas escolas não podem ser escolhidas através do processo de matrícula regular. 
Os alunos devem ser encaminhados através de reunião do Time de Avaliação de 
Educação Especial.

Carter Development Center
396 Northampton St., Boston 02118

Marianne Kopaczynski, Diretora
617-635-9832  •  Horário: 9:30–3:30

Atrações Especiais: 
•	 Uma	escola	pequena,	oferecendo	programas	extensivos	e	individualizados	para	alunos	com	

deficiênciass severas/profundas, idades 10-22 anos
•	 Relação	aluno-professor	de	5-3	
•	 Bilingual	assistente	social	e	de	ligação	familiar,	funcionários	falam	Espanhol	e	Haitiano	

crioulo
•	 Duas	enfermeiras	em	horário	integral	e	equipamento	médico
•	 Método	de	grupo	transdisciplinar
•	 Terapias	disponíveis:	Terapia	física,	terapia	ocupacional,	comunicação,	comportamento,	

visão, educação física adaptada
•	 Terapia	artes	criativas
•	 Ensino	e	recreação	ao	ar	livre	em	nosso	jardim	bonito,	com	acesso	a	cadeiras	de	rodas	e	

componentes e estações de aprendizado estudantil e características da água
•	 Experiências	comunitárias:	Sinfônica,	prom	na	Northeastern	University,	e	Passeio	nas	festas
•	 Durante	todo	o	ano	escolar	terapia	aquática	no	Mass.	Hospital	School	em	Canton	e	opção	

de programa de verão em julho
•	 Bem	localizada	atrás	da	Northeastern	University,	na	estação	de	metrô	Mass.	Ave.	da	linha	

laranja.
•	 Parceiros	da	escola:	Boston	College	and	Northeastern	(enfermagem	e	fisioterapia),	Boston	

Architectural College, Berklee College of Music, Boston University School of Engineering, 
Anderson Miller Design, Cannon Design, Structure Tone, Gilbane Construction 
Company, Friends of the William E. Carter School, David Berarducci Landscape 
Architect,	Whittier	St.	Health	Center,	e	Arts	Therapies.

Matriculado & Frequência

23 alunos:
13%  Hispânico 9%  Asiático
70% Negro 0% Outro
9%  Branco 
100%  Alunos com deficiência

Horace Mann School for the Deaf and 
Hard of Hearing

40 Armington St., Allston 02134
Jeremiah Ford, Diretor

617-635-8534 (V/TTY)  •  Horário: 7:20–13:40

Atrações Especiais:
•	 Primeira	escola	para	os	surdos	com	distinção	histórica	
•	 Serviços	acadêmicos	e	clínicos	individualizados	e	personalizados	para	surdos	e	alunos	com	

dificuldade para ouvir de pré-escola ao segundo grau 
•	 Serviços	para	crianças	com	tecnologia	de	implante	Cochlear:	local	de	residência	pediátrica	

para o Mass. General Hospital 
•	 Terapia	audióloga	e	da	fala/língua
•	 Instrução	em	língua	de	sinais	norte-americana	(ASL):	Apoio	com	apoio	da	língua	de	sinais	

e instrução oral somente
•	 Time	de	conexão	psicológica,	social,	clínica	e	serviços	de	diagnóstico	
•	 Programa	para	pais/crianças	surdas	e	com	dificuldades	para	ouvir	
•	 Equipe	premiada,	inclusive	prêmio	Diretor(a)	do	ano	–	Embaixador	(Embaixatriz)

em Educação do Met Life/ National Civic League, 2006 e prêmio Shattuck, honrando 
excelente serviço por um funcionário da cidade  

•	 Sistema	de	Comunicação	de	Emergência	com	telão	para	Internet	e	video	digital	em	oito	
locais centrais da escola

•	 Médico	e	enfermeiras	do	Centro	de	Saúde	Joseph	M.	Smith
•	 Local	de	estágios	e	clínica	para	25	alunos	formandos	from	Boston	University,	Boston	

College, Lesley University, Emerson College, Harvard University, McDaniel College 
(Maryland), e San Diego State University (California)

•	 Parceiros	da	escola:	AIIM-International,	Fidelity,	ImageMax,	DataMax,	Mass.	Housing,	
Mellon Bank CORE, e IKON.

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

112 alunos:
40%  Hispânico 10%  Asiático
38% Negro 2% Outro
11%  Branco 
100% Alunos com deficiência
33%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:   92%

Não dados Não dados

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 0 25 25 50 0 25 17 58 0 17 50 33

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 2  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não

as Escolas de 2º Grau
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Escolas Públicas de Boston
www.bostonpublicschools.org
Número Principal/Todos os Departamentos ............................... 617-635-9000
Educação de Adultos .................................................................. 617-635-9300
Frequência .................................................................................. 617-635-8035
Comitê Escolar de Boston .......................................................... 617-635-9014
Consellho Assessor dos Estudantes de Boston (BSAC) ....617-635-8079 ext 104
Conselho Municipal de Pais (CPC) ............................................ 617-635-9210
Comunicações ............................................................................ 617-635-9265
Serviços de Aconselhamento ....................................................... 617-635-8030
Opções Educacionais .................................................................. 617-635-8035
Alunos Aprendendo Inglês ......................................................... 617-635-9435
Planejamento de Inscrição & Apoio (Matrículas Escolares)......... 617-635-9516
Equidade (discriminação e questões de direitos civis) .................. 617-635-9650
Engajamento da Família e Alunos(Escritório central) .................. 617-635-9660
 Escritório fora ...................................................................... 617-635-7750
Serviços Alimentícios e de Nutrição ............................................ 617-635-9144
Serviços de Orientação ............................................................... 617-635-8030
Saúde e Bem Estar ...................................................................... 617-635-6643
Centro de Recursos para sem Teto .............................................. 617-635-8037
Centro de Avaliação e Aconselhamento dos Recém-Chegados .... 617-635-1565
Universidade dos Pais ................................................................. 617-635-1683
Centro de Reengajamento .......................................................... 617-635-2273
Serviços de Segurança (Polícia Escolar) ....................................... 617-635-8000
Linha Direta Escolar (agosto, setembro e janeiro) ....................... 617-635-9046
Educação Especial ...................................................................... 617-635-8599
Conselho Consultivo de Pais Educação Especial 
(BostonSpedPac.org)  ................................................................. 617-297-7335
Registros dos Alunos .................................................................. 617-635-9506
Escritório da Superintendente .................................................... 617-635-9050
Centro de Treinamento Title I (Oficinas para as Famílias)  ......... 617-635-7750
Transporte .................................................................................. 617-635-9520
Centros Bem Vindos:
 Dorchester ........................................................................... 617-635-8015
 East Boston (horário limitado) ............................................. 617-635-9597
 Roslindale ............................................................................ 617-635-8040
 Roxbury ............................................................................... 617-635-9010
Serviços de Boas Vindas ............................................................. 617-635-9085 

Organizações e Serviços Comunitários
Action for Boston Community Development (ABCD) .............. 617-357-6000
 GED, diploma de 2º grau, programas de trabalho, Head Start
American Student Assistance (ASA) College 
Planning Centers .....................................1-877-332-4348 | asa.org/plan/center
 Informação gratuita sobre ensino superior, 
 apoio financeiro e carreiras
Boston Centers for Youth & Families (Centros Comunitários) ... 617-635-4920
 Youth programs, adult education, recreation, GED
Boston Navigator ........................................................... BOSTONavigator.org
 Programas extensivos e banco de dados para pesquisa 
 programas depois da aula 
Boston Parent Organizing Network (BPON) ............ 617-522-2766 | bpon.org
 Pais organizados e treinados por melhores escolas 
Boston Partners in Education ..................... 617-451-6145 | bostonpartners.org
 Voluntários escolares, treinamento para pais
Boston Plan for Excellence ...........................................617-227-8055 | bpe.org
 Publicações e apoio para a melhoria da escola 
Boston Public Library: main library at Copley Square, 
Locais em volta da cidade .......................................................................bpl.org
 Livros, videos, uso de computadores, atividades para todas 
 as idades, passes para o museu
EDCO Youth Alternative ................ 617-262-9562 | edcoyouthalternative.com
 Diploma de 2º grau e programa escola profissionalizante 
 para jovens fora da escola
Federation for Children with Special Needs ................. 617-482-2915 | fcsn.org
 Reivindicações, informações e treinamentos 
Mayor’s Health Line ............................................................... 1-800–847-0710
 Informação sobre vacinas & muito mais
Mayor’s Youthline ..................................617-635-2240 | bostonyouthzone.com
 Atividades e Informações para os jovens
Parents’ PLACE .................................................... 1-877-471-0980 | pplace.org
 Seminários, treinamentos, recursos para família 
 interessadas em se envolverem na educação dos filhos 
Steppingstone Foundation ..............................................617-423-6300 | tsf.org
 Preparação acadêmica gratuita para as escolas de 
 exame e particular

Departamento de Educação Primária e Secundária 
de Massachusetts
www.doe.mass.edu       1-781-338-3300
Charter Schools .......................................................................1-781-338-3227
 www.doe.mass.edu/charter/
 Informação sobre escolas públicas abertas a residentes de 
 Boston que não fazem parte das Escolas Públicas de Boston.

MCAS Linha direta para Informações aos Pais ...................... 1-866-MCAS220
(1-866-622-7220)

McKinley Schools
Velecia Saunders, Diretora

617-635-9976
McKinley Preparatory High

97 Peterborough St., Boston 02215
Joseph Brown, Diretor do Programa
617-635-9907  •  Horário: 7:20–13:40

McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116

Christine Stella, Diretora do Programa
617-635-9976  •  Horário: 7:20–13:40

Atrações Especiais:
•	 Quatro	escolas	em	uma,	oferecendo	educação	especial	para	alunos	de	Jardim	a	12ª	série
•	 Centraliza	no	emocional,	comportamental	e	nas	necessidades	de	ensino
•	 Sistema	de	gerenciamento	comportamental	muito	bem	estruturado	
•	 Apoios	clínicos	Intensivos
•	 Grande	variedade	de	programas	acadêmicos	
•	 Todos	os	alunos	são	matriculados	através	de	Reunião	do	Time	do	Programa	de	Educação	

Individualizada (IEP) 
•	 Quatro	Educadores	do	Ano	na	equipe:	David	Russell,	Meredith	Berke,	Cara	Bufalino,	e	

James Scaringe
•	 Denominada	Escola	Primária	Excelente	pela	Boston	Magazine,	2005
•	 Parceiros	da	escola:	South	End	Technology	Center,	Blue	Cross	Blue	Shield,	Haley	House,	e	

Wediko Children’s Services.

McKinley Preparatory High (9ª-12ª séries):

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

83 alunos:
34%  Hispânico 1%  Asiático
55% Negro 2% Outro
7%  Branco 
100% Alunos com deficiência
0%  Alunos Aprendendo Inglês

Não dados Não dados

McKinley South End Academy (5ª-12ª séries):

Matriculado & Frequência 4-Anos de Dados de Formatura Planos Pós-Formatura

174 alunos:
29%  Hispânico 1%  Asiático
53% Negro 2% Outro
16%  Branco 
100% Alunos com deficiência
<1%  Alunos Aprendendo Inglês
Taxa de frequência:  76% (ambas)

Não dados Não dados

MCAS 2013 Linguagem Matemática Ciência

Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP Ava Prof PM NP
10ª série 4 22 48 26 4 12 12 72 0 7 33 60

Prestação de Contas & 
Nível de Assistência

Objetivos Atingidos & Metas do Índice de Proficiência?

Nível 3  Todos os Alunos: Não Alunos com Grandes Necessidades:  Não
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Idade Máxima para Matricular
Alunos com 20-21 anos a partir do primeiro dia do ano letivo será matriculado ao Boston Adult Technical 
Academy (veja página 14). Se este programa é estiver cheio, BPS irá fornecer outras opções de programas 
patrocinados por organizações comunitárias. Isso se aplica ao novo, re-matriculado, e atualmente estudantes 
matriculados. No entanto, os alunos podem apelar para o diretor(a), se quiserem permanecer em sua atual 
escola de 2º grau. Entre em contato com qualquer Centro Bem Vindo para obter informações sobre outras 
oportunidades para os estudantes com idades de 20 ou mais velhos.

Como
Os alunos que estão atualmente matriculados 
nas Escolas Públicas de Boston irá receber as 
suas aplicações da sua escola. Eles não precisam de 
aplicar pessoalmente em um BPS Centro de Bem 
Vindo.
Os alunos que estão se inscrevendo para as 
Escolas Públicas de Boston pela primeira vez, 
você deve ir ao BPS Centro Bem Vindo. Por favor 
trazer:
 No mínimo duas provas impressas do endereço 

atual: Veja a página 3 para detalhes 
 Carteira de vacina da criança atualizada – veja 

página 3.
 A certidão de nascimento da criança (com o 

selo), passaporte ou Formulário I-94
 Identificação dos Pais/Responsável com foto
 Documento da última escola de sua criança 

(1ª-12ª série)

Pré-inscrição on-line!
On-line pré-inscrição é uma ótima maneira de 
economizar tempo durante o processo de inscrição.
 Entre em qualquer computador com conexão 

com a Internet.
 Complete seu formulário on-line com 

antecedência
 Vá a qualquer Centro Bem Vindo com os 

documentos necessáio (veja acima) para 
completar o processo. 

www.bostonpublicschools.org/register

  Isto não se aplica ao processo de admissão das 
escolas de exame. Veja página 6 para detalhes.

Primeiro Período de Matrícula
 6 – 31 janeiro, 2014

 Candidatos para o Jardim , 6ª e 9ª séries 
SOMENTE, matrículas novas em BPS e pedidos 
de transferência  

 Para evitar longas filas, recomendamos que você 
se inscreva em um Centro Bem Vindo seguindo 
o seguinte cronograma, de acordo com a primeira 
inicial do sobrenome dos pais/responsável:
A–I  6-10 de janeiro
J–Q  13-17 de janeiro
R–Z  21-24 de janeiro
Todos  27-31 de janeiro

 Matrículas enviadas pelo correio em meados de 
março de 2014

Segundo Período de Matrícula
 5 de fevereiro – 21 de março, 2014
 Todas as Séries, novos em BPS e pedidos de 

transferência
 Matrículas enviadas pelo correio no começo de 

maio 2014

Terceiro Período de Matrícula
 24 de março – 9 de maio, 2014
 Todas as Séries, novos em BPS e pedidos de 

transferência
 Matrículas enviadas pelo correio em meados de 

junho de 2014

Quarto Período de Matrícula
 12 de maio – 13 de junho, 2014
 Todas as Séries, novos em BPS e pedidos de 

transferência
 Matrículas enviadas pelo correio em meados de 

julho de 2014

Vá a qualquer Centro Bem Vindo das 
Escolas Públicas de Boston: 

Dorchester  617-635-8015
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125
(perto do Burger King)
  Ajuda em Cabo Verdeano crioulo, Inglês, 

Português, Espanhol, Turco e Vietnamita

Roxbury  617-635-9010
Madison Park Complex
75 Malcolm X Boulevard, Roxbury 02120
(perto da estação MBTA Roxbury Crossing)
 Ajuda em Cantonês, Inglês, Haitiano Crioulo, 

Mandarim e Espanhol  

Roslindale  617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131
(perto Cummins Highway)
 Ajuda em Cantonês, Inglês, Haitiano Crioulo, 

Mandarim e Espanhol 

East Boston  617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border Street, East Boston 02128
 Durante o ano letivo: Terças-feiras, 8:30hs-17:00hs
 7–30 de janeiro, 2014: Terças e Quintas-feiras, 

8:30 am-17:00hs; Quartas-feiras, 12:00-19:00hs
 Ajuda em Inglês e Espanhol

Horário de Serviço:

Durante o Ano Letivo: 
Horário Normal: Segunda, Terça, Quinta e Sexta-

feira, 8:30hs–17:00hs; Quarta-feira 12:00–19:00hs
Horário Sabádo: Em Dorchester Centro Bem Vindo 

estára aberto 11 e 25 de janeiro, 2014, das 9:00hs 
até 13:00hs. 

Férias Escolares: 

Férias de fevereiro: Somente o Centro em 
Dorchester está aberto (horário normal)

Férias de abril: Somente o Centro de Roslindale está 
aberto (horário normal)

30 de junho-11 de julho, 2014: Todos os Centros 
estão fechados

14 de julho-1º de agosto, 2014: Somente o 
Centro Roxbury está aberto (horário normal)

Fechado: Feriados Federal, estadual, e municipal.

BPS Linha Direta 
 617-635-9046
6–31 de janeiro, 2014

Segunda–Sexta, 8:30hs–17:00hs

Ligue com perguntas sobre a matrícula escolar, 
requisitos de residência, transferências, 

transporte, lista de espera, programas escolares 
e muito mais.

Quando Onde


