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Nossa 
Missão
As Escolas Públicas de Boston, 
é o berço da educação 
pública, tem o compromisso 
de transformar a vida das 
crianças através de um ensino 
exemplar em um sistema 
de classe inovadora, onde 
fazemos parcerias com as 
famílias e a comunidade para 
desenvolver o conhecimento, 
a habilidade e a confiança em 
cada aluno para que vença na 
faculdade, na profissão e na 
vida.

As FAmíliAs de Boston tem a sorte de ter mais opções para a educação de suas crianças do que quase 
qualquer outra cidade nos eUA. — e você achará algumas das melhores e mais emocionantes opções nas 
escolas Públicas de Boston. do pré-jardim até a escola média e continuando até a escola de segundo grau, 

nossas escolas oferecem experiências acadêmicas, sociais, e culturais que recebe reconhecimento nacional.

entre as suas muitas opções, estão: 

 Um programa extenso de jardim de infância, com garantia de o dia inteiro “K2” para todas as crianças de 5 
anos, mais de 2.200 vagas para 4 anos, e as escolas de dia estendido apenas para os pré-jardim, incluindo um 
programa de montessori.

 Um número crescente de programas de jardim de infância a 8ª série (K–8), escolas inovação, escolas piloto, e no 
distrito escolas charter em toda a cidade, em resposta aos pedidos dos pais.

 escolas com programas para os alunos superdotados e talentosos, alunos aprendendo inglês, e alunos com 
deficiência.

nós temos ótimas escolas e trabalhamos duro para promover mudanças de maneira que a excelência esteja em cada 
uma das salas-de-aula, em cada escola, todos os dias. enquanto você explora as opções de escola tenha certeza de 
visitar nossas escolas e salas de aula e conversar com nossos(as) diretores(as), professores(as), alunos e pais. Voce é 
capaz de achar exatamente o que está procurando!

nós somos orgulhosos de dar 
Boas Vindas ao primeiro 
sistema escolar público da 

América — e um dos melhores entre 
as maiores cidades da nação. Como 
pais ou responsáveis de um aluno na 
nossa escola, você é nosso parceiro mais 
importante e de maior valor no nosso 
trabalho de ajudar sua criança a alcançar 
a excelência acadêmica. 
eu convido você a ler mais sobre as 
escolas Públicas de Boston nas páginas 
a seguir e (muito importante!) para 
visitar muitas de nossas escolas o quanto 
possível— especialmente se você for uma 
das milhares das famílias que estarão 
escolhendo escolas novas para suas 
crianças para o próximo ano letivo.
Aqui estão algumas das ótimas vantagens 
de escolher as escolas Públicas de Boston:  
 nós temos turmas menores 

comparável a muitos distritos 
escolares do subúrbio. de Jardim a 
2ª série, o número máximo de alunos 
em sala de aula é 22.

 Tecnologia é parte do ensino diário, 
com uma média de um computador 
para cada quatro alunos e acesso 
à internet em todas as salas de 
aula. os professores de Boston são 
equipados com um laptop moderno 
para uso instrucional na sala de aula 
para apoiar o objetivo do distrito 
de assegurar que todos os alunos 
estão prontos para a faculdade e 
destinados a vencer. os pais podem 
acompanhar o progresso acadêmico 
de seus filhos on-line, e a nossa 
Campanha Cibérnetica segura da 
BPs para promover cidadania online 
segura no mundo digital de hoje.

 nós estamos totalmente empenhados 
em satisfazer as necessidades de 
nossos alunos aprendendo Inglês 
(ELL). nossos programas ell 
ajuda cada aluno a aprender inglês 
rapidamente, o que vai ajudá-los a 

avançar em seus estudos de literatura, 
matemática, ciências e história.

 Quase todas as nossas escolas tem 
programas antes/depois da aula 
que podem incluir explicações, 
ajuda com o dever de casa, 
enriquecimento e esportes. em 
algumas escolas tem mais horas para 
dar aos alunos horário extra tanto 
em matérias acadêmicas como nas 
opcionais. nós estamos ampliando 
as oportunidades de esportes 
para alunos do ensino médio e estão 
criando novas parcerias a nível do 
ensino primário para promover a 
saúde e bem-estar.

 nós estamos ampliando as 
oportunidades de artes para 
todos os alunos. BPs iniciativa de 
expansão de Artes está trabalhando 
para assegurar que todos os alunos 
de K-8 série tem no mínimo uma 
vez por semana instrução de artes 
na escola. Cada escola oferece 
programas exclusivos, a partir das 
artes visuais e música, dança e teatro. 

 nossas escolas têm um plano 
forte e centrado no ensino da 
leitura, escrita e matemática, em 
consonância com os modelos de 
currículo estabelecidos pelo estado. 
muitos alunos agora tem Álgebra 
1 na 8ª série e recentemente nós 
adotamos um novo e rigoroso 
programa de leitura de Jardim 2 
a 5ª série. nós também estamos 
ampliando programas de Colocação 
Avançada em 14 médias/K-8 
escolas para expor muitos mais os 
alunos a desafiar o material de nível 
universitário.

 muitos alunos precisam de ajuda 
extra para ter sucesso na leitura 
ou em matemática. os alunos 
que não estão marcando no nível 
“proficiente” no mCAs tem um 
plano de aprendizagem adaptados 
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às suas necessidades específicas, bem 
como mais tempo para trabalhar em 
leitura e matemática durante o dia 
escolar. Algumas escolas também 
oferecem reforço escolar depois da 
aula.

 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.

este ano, nós começamos a usar 
um novo plano para matricular os 
alunos nas escolas.   Você irá aprender 
muito mais sobre este novo “Plano 
Baseado-Casa” nas seguintes páginas. 
neste outono também terá muitas 
oportunidades de assistir a apresentações 
sobre o plano, fazer perguntas, e visitar 
as escolas em sua lista personalizada 
de escolhas. nós valorizamos a sua 
opinião sobre este novo plano, que 
foi desenvolvido em parceria com a 
comunidade para ajudar os alunos a 
frequentar escolas de qualidade perto 
de casa. se você está procurando 
informações sobre nossas escolas, não se 
esqueça de pegar uma cópia Descubra 
BPS: Edição Segundo Grau, disponível 
em todos os Centros Bem-Vindos e 
online: www.bostonpublicschools.org.
obrigado por escolher as escolas 
Públicas de Boston para sua família. 
nós estamos ansiosos para exceder as 
suas expectativas e ser seu parceiro na 
preparação de seu filho (a) para o 
sucesso do jardim de infância até o 
ensino de segundo grau e além.

John P. mcdonough, 
superintendente interino

Portuguese

Bem Vindos a Nossas Escolas
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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 12.

Produzido pelo 
escritório de Comunicações das 

escolas Públicas de Boston

Novembro 2013
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 
12.
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 12.

As escolas Públicas de Boston não 
discrimina com base em raça, cor, 
idade, deficiência, sexo/ gênero, 
identidade de gênero, crenças 
religiosas, nacionalidade, 
ascendência, retaliações, orientação 
sexual, genética ou situação militar 
e não tolera qualquer forma de 
intimidação, ameaça, coação e/ou 
assédio.
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ComeÇAndo em JAneiRo 
de 2014, as escolas Públicas 
de Boston (BPs) vai começar 

a usar um novo plano de matrícula 
escolar para alunos de jardim de 
infância até a 8 ª série. o novo plano 
afasta-se das três grandes zonas e 
ajuda os alunos a frequentar escolas de 
qualidade, perto de casa. As escolas 
de segundo Grau permanecerão como 
opções em toda a cidade para todos os 
alunos (Por favor verifique descubra 
escolas Públicas de Boston: edição 
escolas de segundo Grau para obter 
essa informação).

Quais são as principais 
características do Plano 
Baseado-Casa?
o plano Baseado-Casa:
 Aumenta em geral o acesso a 

escolas de qualidade
 Garante que todas as crianças que 

entram no jardim de infância tem 
escolas de qualidade para escolher

 Corta a distância média de uma 
criança viajar para a escola em 40 
por cento

 oferece prioridade irmão para 
ajudar irmãos e irmãs frequentarem 
a mesma escola

 oferece opções adicionais em toda 
a cidade para todas as famílias

   Permite que as crianças atualmente 
matriculadas possam ficar em 
suas escolas até a última série, 
independentemente de onde está 
localizada a escola

 União de muitas escolas 
“caminhos” para que os alunos 
possam ter garantidas matriculas 
para a próxima escola. Por favor, 
consulte a página 10 para mais 
detalhes.

Como funciona o Plano 
Baseado-Casa
 o plano de Baseado-Casa usa 

endereço residencial do aluno 
como ponto de partida.

 BPs vai oferecer uma lista 
personalizada de opções de escola 
para cada família com base em seu 
endereço residencial. A lista inclui 
todas as escolas dentro de uma 
milha de sua casa. se necessário, 
vamos adicionar outras escolas 
próximas para garantir que cada 
aluno pode aplicar em algumas que 
tem maiores resultados de mCAs. 
isso garante que cada família tem 
acesso a escolas de qualidade, não 
importa onde eles vivem.

 A lista também pode crescer, 
conforme necessário, para incluir 
as escolas que oferecem uma 
programação única, como a 
pré-jardim, Classe de trabalho 
Avançado (AWC) e muito mais, e 
para garantir que possamos oferecer 
a cada criança que usa o novo 
plano uma vaga em uma escola em 
sua lista. estes são chamados de 
“escolas de opção”.

 Cada família terá uma escolha de 
pelo menos sete escolas, a maioria 
terá uma média de 8-14 escolhas.

 As famílias também podem 
escolher qualquer escola 
municipal. são elas: dudley street 
neighborhood Charter school, 
Hernández K-8, timilty middle, 
UP Academy Boston, e UP 
Academy dorchester. 

O Plano Baseado-
Casa corresponde com 
muitos alunos com a 
escolha de sua melhor 
opção possível 
 embora o plano aumenta as 

chances de ser matriculado a uma 
das suas melhores opções, não 
podemos garantir uma matrícula a 

uma escola específica. muitas vezes, 
mais famílias selecionam uma 
escola do que o número de vagas 
disponíveis. Quando isso acontecer, 
vamos matricular onde estiver vagas 
disponíveis por “número aleatório”, 
uma espécie de loteria. (Por favor, 
consulte a página 6 para aprender 
como ele funciona.)

Como “direitos 
adquiridos” irá afetar o 
Plano Baseado Casa? 
 Para 2014-2015, os alunos que se 

inscrevem para K2 e 6 ª série (as 
“séries de transição”) são garantidos 
matrícula a uma escola em sua lista 
personalizada.

 os alunos que se inscrevem, para 
1ª-5ª e 7ª-8ª séries talvez podem 
ser matriculado a uma escola em 
sua lista personalizada se uma 
vaga está disponível. se uma vaga 
não está disponível em qualquer 
uma dessas escolas, o aluno será 
matriculado para a escola mais 
próxima de casa, em sua antiga 
zona (leste, oeste e norte), que 
tem uma vaga disponível.

 devido ao número limitado de 
lugares, como nos anos anteriores, 
as matriculas para K0 e K1 não são 
garantidas.

 os alunos que se inscrevem para 
jardim de infância, 6ª série e 9ª 
série em janeiro tem a melhor 
chance de conseguir sua melhor 
opção de escola.

 séries de não-transição inicia a 
inscrição em fevereiro. inscrições e 
matrículas acontece em períodos. 
não importa quando você se 
inscrever em um período (o 
primeiro ou o último dia), só é 
importante inscrever no primeiro 
período para a sua série.

 Consulte a página 6 para obter 
mais informações sobre direitos 
adquiridos.

Plano Baseado-Casa, p. 4 



3BostonPublicSchools.org/register

Escolas Públicas de Boston
Escolas com programas para alunos que entram no K0 até 8ª série

Alunos Aprendendo Inglês e 
alunos com deficiência terão 
dentro de suas escolhas um 
grupo na sua comunidade, 
com base em seu endereço 
residencial.
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Temporada de Escolha de Escola
O plano de Baseado-
Casa garante que cada 
aluno tem escolas de 
alto desempenho em 
sua lista personalizada.
nós agrupamos nossas escolas em 
quatro Níveis de MCAS, de acordo 
com a forma como os alunos a 
realizado nos testes mCAs em um 
período de dois anos recentes. Cada 
família tem pelo menos duas das 
escolas de maior pontuação (mCAs 
nível 1 - o top 25%) e pelo menos 
quatro escolas que estão na metade 
superior do desempenho e crescimento 
mCAs (mCAs nível 1 e nível 2) nas 
suas listas personalizadas.
nós sabemos que as famílias olha para 
muitos fatores além do mCAs para 
decidir se escolhe uma escola. BPs está 
a trabalhar com a comunidade este ano 
para desenvolver uma medida mais 
completa, a longo prazo de qualidade.
o plano de Baseado-Casa oferece 
mais previsibilidade e dá aos pais 
uma melhor oportunidade de ficar 
a conhecer as suas opções de escola 
com antecedência. isto significa que as 
famílias podem aprender mais sobre 
as escolas cedo, o que pode fortalecer 
as conexões entre as escolas, alunos 
e famílias. mais informações sobre o 
plano de Baseado-Casa está disponível 
em bostonpublicschools.org.

Como o plano ajuda 
alunos aprendendo 
Inglês e alunos com 
deficiência?
Para os alunos aprendendo Inglês e 
alunos com deficiência, o plano de 
Baseado-Casa ainda começa com 
escolha dentro de uma milha da casa 
do aluno, mas também cria maiores 
grupos comunitários de opções de 
escola e um programa para garantir 
que esses alunos podem se inscrever 
em escolas que são mais capazes para 
satisfazer as suas necessidades.

Como você pode obter 
a sua lista personalizada 
de opções de escola?
Há duas maneiras de obter a sua lista 
personalizada:
 Use o seu computador. ir no www.

bostonpublicschools.org/register e 
selecione “discoverBPs.” este site é 
fácil de seguir as instruções. ele vai 
pedir que você insira informações, 
incluindo seu endereço, a série 
de seu filho(a) que vai entrar, e 
se há outras crianças na família 
que já frequentam uma escola 
BPs. Quando você completar as 
informações, o computador irá 
mostrar a sua lista personalizada. 
Você pode, então, classificar e 
priorizar sua lista utilizando os 
novos recursos de busca.

 Ligue ou visite qualquer BPS 
Centro Bem Vindo, listado na 
página 12. Quiosques para os 

pais estão disponíveis para uso 
ou pergunte ao funcionário para 
ajudá-lo em imprimir sua lista 
personalizada.

tenha certeza de visitar o nosso site 
para ler os perfis escolares e aprender 
mais sobre a inscrição de escolha da 
escola e o processo de matrícula: www.
bostonpublicschools.org/register.
nós encorajamos você a visitar nossas 
escolas durante os nossos eventos de 
exposição especial e Pré-Visitação. 
Além disso, todas as escolas estaram 
abertas durante o horário escolar para 
os visitantes que tem compromissos. se 
você quiser visitar salas de aula e falar 
com o diretor(a) e funcionários, por 
favor, ligue com antecedência.

Como faço para saber 
quais as escolas que 
pode ser melhor para o 
meu filho(a)?
tente visitar o maior número de escolas 
em sua lista personalizada possível para 
ter uma noção do que se pode ser um 
bom ajuste para o seu aluno.
nosso site, bostonpublicschools.
org, tem muita informação sobre 
cada escola. Você vai encontrar perfis 
detalhados da escola - novos fatos que 
você pode imprimir (ou buscá-los em 
qualquer Centro de Bem Vindo), e até 
mesmo relatórios sobre cada prédio da 
escola. 
nossos Centro Bem-Vindo pode 
realmente ajudar, também. os 
funcionários pode explicar o que 
cada escola oferece, quais são suas 
opções, e como se inscrever. eles              
também tem informações sobre:
 listas de espera e transferências, se 

você quiser mudar de escola
 Programas para alunos aprendendo 

inglês e alunos com deficiência

 Programas para alunos adiantados
 Programas antes e depois da aula
 Programas de verão
 educação para os pais e 

oportunidades para envolvimento 
da família

 Recursos comunitários 
 …e muito mais!
nossos Centros Bem Vindos estão 
listados na página 12. ligue ou venha 
nos visitar.
se você está se inscrevendR para 
o Jardim de infância, Contagem 
Regressiva para o Jardim de infância 
tem muita informação sobre como 
escolher um programa, como e quando 
se inscrever, e como ajudar seu filho(a) 
a se preparar para o seu emocionante 
primeiro ano de escola.
 617-635-9288 
www.countdowntokindergarten.org 

Escolhendo uma Escola: 
Algumas Coisas para 
Perguntar e Olhar
 A filosofia da escola e as 

expectativas para cada aluno
 o desempenho do aluno, medido 

pelo resultado de testes e o 
desempenho em projetos e redações

 os planos da escola para ajudar os 
alunos a terem um desempenho de 
alto nível

 o currículo: o que seus filhos vão 
aprender em cada matéria?

 Recursos que apoiam ensino ativo, 
incluindo a biblioteca, laborátorios 
de ciências, e tecnologia

 Comunicação casa-escola: tem um 
boletim escolar regular ou boletim 
eletrônico? Como a escola se 
comunica com os pais cujo inglês 
é limitado? Há horários regulares 

quando os pais podem entrar em 
contato como professor(a)?

 Programas para antes e depois da 
aula, servindo à escola e ao bairro

 oportunidades para arte, música e 
exercício físico

 serviços de apoio disponíveis para 
alunos e suas famílias, tais como 
aconselhamento e serviços de saúde 

 Uniformes e normas de como se 
vestir.

os alunos que já frequentam uma 
escola pública de Boston podem ficar 
na escola até a última série. eles não 
precisam preencher uma aplicação a 
menos que queiram pedir transferência 
para outra escola.

Um aluno deve se 
inscrever para a escola 
se ...
 o aluno frequenta uma BPs escola 

e está na última série – por exemplo, 
5ª série em uma escola de Jardim a 
5ª série ou 8ª série em uma escola 
média ou de Jardim a 8ª série.

 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 e o 
aluno(a) tem requerido e recebido 
matrícula no ano passado. 

de acordo com lei estadual, toda 
criança tem de ir para a escola 
começando em setembro do ano em 
que a criança completa seis anos. não 
mandar uma criança para a escola pode 
resultar em ação legal contra os pais.

Onde Matricular
Alunos atualmente matriculados nas 
escolas Públicas de Boston receberão 
suas aplicações através de suas escolas. 
eles não precisam visitar um Centro 
Bem Vindo para se matricular em 
pessoa.
os pais dos 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 12).

As Inscrições para os 
Alunos Aprendendo 
Inglês
todos os alunos que entram K2 até 
a 12ªsérie que não são nativos de 
inglês será testado para proficiência 
em inglês. Ao inscrever para a escola 

  o Plano de Baseado-Casa, cont. 

Novembro 2013 – Janeiro 2014
este é um grande momento para as famílias poder saber mais sobre as 
nossas escolas antes do início da inscrição. todas as nossas escolas terão 
oportunidades especiais para visitar salas de aula, visitar a escola e conhecer o 
diretor(a) e os professores.

Exposição Em Nossas Escolas para K-8 séries
Sabádo, 16 de novembro de 2013 – 9:00hs a 13:00hs
Cada centro de educação precoce, primário, K-8 e ensino médio vai receber 
os visitantes neste sábado especial. É a sua chance de conferir várias escolas 
em sua lista, conhecer o diretor(a), professores e pais, visitar o edifício, e ver o 
trabalho dos alunos.
Você também está olhando escolas de segundo grau para os seus filhos mais 
velhos? nossa Exposição para Escola de Segundo grau será na quinta-feira, 5 
de dezembro 18:00hs-20:00hs na escola madison Park High.

Datas Adicionais 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 dezembro            10:00 - 11:30hs 

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

o Novo Plano Baseado-Casa
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em um Centro de Bem-vindo, os 
candidatos tem que preencher uma 
pesquisa da língua nativa. os 
resultados vão determinar se o aluno 
precisa ser testado. se assim for, o 
aluno receberá uma nomeação para 
ir para ao BPs Centro de Avaliação e 
Aconselhamento aos Recém-Chegados. 
A equipe multilingue irá testar em 
inglês competências linguísticas dos 
alunos e ajudam os pais e os alunos 
escolherem os serviços de educação 
que são melhores para eles. o 
funcionário do centro também pode 
ajudar as famílias a se conectar com os 
serviços na escola de seu filho(a) e na 
comunidade.

Centro de Avaliação e 
Aconselhamento aos 

Recém-Chegados
Madison Park Complex, 

55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
617-635-1565 

Aberto nos dias de aulas, 
8:00–17:00hs. 

Por favor, chegar pelo menos uma hora 
antes da hora de fechar.

Documentos Necessários   
Quando for matricular, traga todos 
estes documentos:
 Certidão original de nascimento 

da Criança (com o selo), 
passaporte, ou a forma i-94

 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.

 identificação com foto dos Pais/
Responsável 

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

 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 exigem 
que os alunos estejam atualizados 
com suas vacinas na hora de fazer a 
matrícula escolar.  isto significa que as 
seguintes vacinas são necessárias para 
matricular:

K0
(3 anos)

K1/
K2 (4 

anos–5)

Séries
1–6

Séries
 7–12

Hepatite B 3 3 3 3
DtaP/DTP/
DT/Td:
Td reforço:

≥4 5 DTaP/
DTP

≥4 DTaP/
DTP ou 
≥3 Td

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

Polio ≥3 4 ≥3 ≥3
Hib 1-4 0 0 0
MMR 
(sarampo, 
caxumba, 
rubéola)

1 2 1ª-3ª série:  
2 MMR 
4ª-6ª série: 2 
sarampo, 
1 caxumba, 
1 rubéola

Gr. 7-10: 
2 MMR 
Gr. 11–12: 
2 sarampo, 
1 caxumba, 
1 rubéola

Varicela 
(catapora)

1* 2* 1ª-3ª série: 
2*
4ª-6ª série: 
1*

7ª-10ª série: 2*
11ª-12ª série: 1*

(*ou história confiável da varicela)

NOTA: se uma criança completou 4 
anos até a data da matrícula, ela tem 
que ter recebido as vacinas para Jardim 
1/Jardim 2. Contudo, se a criança só 
tem 3 anos na hora da matrícula, ela 

nÃo precisa ter recebido as vacinas 
para 4 anos. 
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.
Sua criança tem 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 ofereder 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.

A fim de se inscrever e frequentar as 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 da criança. Residência é definido como o principal local onde 
a pessoa reside de forma permanente, e não temporária, e é o lugar que é o 
centro da sua vida doméstica, social e cívica. 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 Governamental Aprovada: departamentos de 

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. Consulte a página 9 para mais detalhes.

 Por favor note que a tutela jurídica exige documentação adicional de um 
tribunal ou agência.

 estes documentos também são necessários para qualquer mudança de 
endereço.

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.

Requisitos de Residência para os Alunos

Completando a 
Matrícula
sob o plano de Baseado-Casa, cada 
candidato receberá a sua própria 
aplicação pessoal. o formulário de 
matrícula lista todas as escolas que você 
pode escolher -. “lista personalizada” 
 escolha muitas escolas que 

deseja— mas nós encorajamos você 
a fazer pelo menos CinCo opções. 

 numere suas escolhas em ordem de 
sua preferência.

 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 de 2014
Jardim 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 de 
2014
Jardim de infância até 12ª série

TERCEIRO PERÍODO DE 
MATRÍCULA
24 de março–9 de maio de 2014
Jardim de infância até 12ª série

QUARTO PERÍODO DE 
MATRÍCULA
12 de maio–13 de junho de 2014
Jardim de infância até 12ª série
Você receberá uma notificação 
pelo correio onde sua criança foi 
matriculada. Geralmente depois de seis 
semanas que o período de matrícula 
fechar você receberá a informação onde 
foi matriculada. 
todos os alunos que irão ser 
matriculados em uma nova escola 
receberão um formulário RsVP para 
deixar nos saber se irá frequentar 
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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 se você não for 
frequentar. Você também pode usar 
o formulário RsVP para nos dizer se 
quer ficar na lista de espera de outras 
escolas.

Como a BPS matrícula 
alunos?
os alunos são matriculados por 
uma loteria computadorizada. o 
computador tenta matricular os alunos 
a sua maior escolha coletados 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. dentro 
de cada período de matrícula, os 
alunos com a mais alta prioridade são 
matriculados primeiro.

Prioridade de Irmãos
nós tentamos matricular crianças de 
uma mesma família na mesma escola se 
os pais pedem. se vocês quiserem que 
seus filhos fiquem na mesma escola, 
perguntem à equipe 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.

Adicionais Prioridades
 os alunos que completam a última 

série em nossas escolas de educação 
infantil tem um lugar garantido em 
uma escola caminho (ver página 
10) ou têm prioridade para o 
próxima série em outras escolas em 
sua lista personalizada depois dos 
irmãos serem matriculados.

 Alunos na 5ª série nas escolas 
Bates, Conley, mozart, Philbrick 
e sumner tem prioridade para 6ª 
série na escola média irving depois 
dos irmãos serem matriculados. 

 Alunos em programas de 
linguagem dupla na s. Greenwood, 
Hernández, Hurley e Umana 
Academy tem prioridade na 
margarita muñiz Academy, na 
escola de segundo grau linguagem 
dupla.

 Alunos elegíveis para a Classe de 
trabalho Avançado tem prioridade 
para AWC em sua escola atual 
antes dos alunos que se inscrevem a 
partir de outras escolas.

East Boston Matrículas
devido à sua localização privilegiada, 
os alunos do ensino geral de east 
Boston, K2-12, está garantido uma 

matrícula em east Boston, se assim o 
desejarem.
Como isto funciona?
 As listas personalizadas para os 

alunos de east Boston vai incluir 
todas as escolas em east Boston. 
moradores de east Boston tem 
prioridade sobre os não candidatos 
de east Boston para essas vagas. 
estas listas personalizadas também 
podem incluir algumas escolas fora 
de east Boston, mas a prioridade 
não seria aplicável para essas 
escolas.

 Uma vez que este limita o acesso 
para os não moradores de east 
Boston que também podem ter 
escolas em east Boston nas suas 
listas, esses alunos terão prioridade 
para as restantes das escolas em suas 
listas mais alunos de east Boston.

 exceções podem incluir vagas em 
programa para alunos aprendendo 
inglês, serviços para alguns alunos 
com deficiência e alunos em idade 
de escola média, porque algumas 
escolas primárias em east Boston 
tem caminhos para escolas de 
ensino médio em Charlestown.

Números Aleatórios
o 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 K2 na escola 
Hale. todos os candidatos com 
prioridade irmão foram matriculados. 
três adicionais alunos, todos inscrito 
na mesma rodada e sem prioridade 
irmão, listou a Hale como sua primeira 
escolha. o aluno com o número 
aleatório menor (“melhor”) será 
matriculado. 

“Direitos Adquiridos”
À medida que a transição para um 
novo plano de escolha da escola, os 
alunos já matriculados em nossas 
escolas pode permanecer em sua escola 
atual. o distrito vai continuar a prestar 
serviços de transporte até 2019-2020 
para os alunos atualmente elegíveis. 
(Veja a página 7 para informações 
sobre o transporte.)

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, 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.

 As famílias matriculando para 
qualquer série de K0 a 12ª, 
podem ser colocadas em três 
listas de espera. Familías que são 
matriculadas em sua segunda opção 
de escola podem ficar em uma 
lista de espera para sua primeira 
opção de escola. Familías que são 
matriculadas em sua terceira opção 
de escola podem ficar em uma 
lista de espera para sua primeira 
e segunda opções de escola. As 
familías que são matriculadas em 
sua quarta opção de escola ou 
outra escolha de classificação mais 
baixa ou que não recebem escola 
(Jardim de infância somente) ou 
administrativamente podem ficar 
em uma lista de espera para as três 
primeiras escolas que escolheram.

 Qualquer família, colocada 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).

Quando as vagas tornam-se 
disponíveis, os alunos com prioridade 
irmão será matriculado a partir de listas 

de espera em primeiro lugar, antes 
de outros alunos que se inscreveram 
no mesmo período de inscrição. nós 
matriculamos os alunos com outras 
prioridades depois de irmãos, mas antes 
que os alunos sem uma prioridade, 
dentro de cada período de inscrição.
números aleatórios serão usados como 
“desempatadores” entre alunos com as 
mesmas prioridades.
Você pode descobrir a posição da lista 
de espera do seu filho(a), ligando para 
qualquer Centros Bem Vindos após o 
recebimento do aviso de matrícula. em 
agosto e setembro, você também pode 
ligar para a linha direta da escola, 
617-635-9046.
BPS está atualmente a rever a sua norma 
de lista de espera. A norma e o processo de 
outubro de 2013 é descrito aqui. Visite o 
site do BPS ou pergunte sobre quaisquer 
alterações ao visitar um Centro Bem 
Vindo. Informações sobre qualquer nova 
norma ou processo também será incluído 
na pasta que você receberá durante a 
inscrição.

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. se você não receber 
uma das suas opções, ou se você não 
devolver o formulário de uma criança 
de seis anos ou mais velha que vai 
ingressar em uma “série de transição” 
(Jardim, 6ª e 9ª séries), nós vamos 
matricular as crianças na escola mais 
perto da sua casa e que tenha vaga.
se sua criança não completar seis anos 
até 31 de dezembro de 2014, nós não 
vamos matricular a sua criança em uma 
escola que você não escolheu. se você 
quiser que sua criança frequente uma 
escola das BPs, você tem que voltar a 
um dos Centros Bem Vindos e fazer 
mais opções.

Para uma melhor chance de conseguir uma de suas 
escolha escolares superiores ...
 Inscreva-se em seu primeiro de período de matrícula — de 6-31 de janeiro 

de 2014 para as séries de transição (jardim de infância, 6ª série, e 9 ª série), 
e 5 de fevereiro – 21 de março de 2014, para todas as outras séries. todos 
os pedidos recebidos dentro de um período de inscrição são processados   ao 
mesmo tempo, não na ordem recebida. não importa se você se inscrever 
no primeiro dia ou o último dia do período de inscrição. (Veja as páginas 5 
e 12 para o cronograma de inscrição.)

 Faça pelo menos CINCO opções. (mais é melhor!)
 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 equipe do Centro 
Bem Vindo ou verificar Contagem Regressiva para o Jardim de infância, 
www.countdowntokindergarten.org. 

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.

Como BPS Matrícula os Alunos
Quando matricular, continuação
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Transferências
Se você quiser mudar de escola no 
próximo ano escolar, podem pedir 
transferência durante o primeiro 
período de matrícula, 6-31 de janeiro 
de 2014 (Jardim, 6ª e 9ª séries), 
segundo período de matrícula, 5 
fevereiro–21 de março de 2014 (todas 
as séries), ou mais tarde.
os alunos que pedem transferência 
para 1ª-5ª e 7ª-8ª séries podem 
escolher entre a sua lista personalizada 
dentro do plano Baseado-Casa - mas 
devido a direitos adquiridos, não 
podemos garantir a matrículade uma 
escola em sua lista personalizada. se 
não formos capazes de matricular 
esses alunos para uma escola que 
escolheram, eles podem permanecer 
em sua escola atual.
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. 
BPs limitam o número de vezes que os 
alunos podem pedir transferência para 
outra escola:
 Escola Primária: uma vez por ano 

de Jardim a 5ª série.
 Escola Média: somente uma vez de 

6ª a 8ª séries.
 Escola de 2º Grau: somente uma 

vez de 9ª a 12ª séries.
Transferências Disciplinares. 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 
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. 

 se você mudar, seu filho(a) talvez 
tenha que mudar para outra escola. 
Contudo, seu filho(a) talvez possa 
ficar na mesma escola se a escola 
fica na sua nova lista personalizada 
Baseado-Casa escolha se você 
concordar em providenciar o 
transporte.

 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 
que 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, morem ou não 
com os pais. Vocês podem escolher 
também matriculá-los em uma escola 
na nova zona ou cidade onde você 
mora temporariamente. se vocês ficam 
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
Cerca de dois terços de nossos 58.000 
alunos recebem algum tipo de serviço 
de transporte: ou ônibus escolar ou 
passe mBtA. estes alunos qualificam 
para transporte:
 Alunos que moram a uma milha 

ou mais da escola de Jardim ou 
primária

 Alunos que moram a uma milha e 
meia ou mais da escola média

  Alunos que moram a duas milhas 
ou mais da escola de 2º grau

A maioria dos alunos que pegam 
o ônibus escolar são apanhados e 

deixados em uma esquina perto da 
casa deles. Alunos de 2º grau e alguns 
alunos de escola média que qualificam 
para um passe do metrô mBtA ou 
uma combinação de passe do t e do 
ônibus escolar. 
Quando seu filho(a) for matriculado 
na escola, nós informaremos se ele/ela 
qualifica para transporte. no final de 
agosto, nós mandaremos a informação 
pelo correio, com a parada do ônibus, 
número do ônibus e horário.

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 
reaplicar o pedido todos os anos.
nós não podemos fazer arranjos 
especiais para as crianças cujos pais são 
deficientes mas talvez possamos dar 
uma parada mais próxima de casa. Por 
favor, discutam estes pedidos com BPs 
departamento de transporte.

Transporte Alternativo
Você pode pedir “transporte 
alternativo” para uma parada escolar 
que não é a mesma da sua casa (como 
um programa depois da aula). Alunos 
que não qualificam para transporte 
também podem pedir este serviço. 
estes pedidos são restritos a estas 
restrições: 
 A parada que você pedir tem de 

existir na rota do ônibus e não 
pode adicionar mais tempo à rota

 tem que haver vaga no ônibus para 
a parada ser permanente

 Você deve pedir a sua parada 
alternativa para a semana inteira, e 
não apenas alguns dias.

 nós não fornecemos transporte 
na porta de casa a não ser que seja 
exigido no ieP do(a) aluno.

 Quando os alunos se muda, sua 
escola atual pode não ser mais 
a da sua lista personalizada das 
escolas. (Consulte “se você mudar” 
nesta página). eles podem optar 
por permanecer na atual escola, 
mas eles nÃo são elegíveis para o 
transporte alternativo.

Para mais informacão e o formulário de 
transporte alternativo: 
 Acesse o: www.bostonpublic 

schools.org/transportation
 entre em contato com o diretor(a)
 ligue para o departamento de 

transporte, 617-635-9520
 e-mail: schoolbus@

bostonpublicschools.org 
se você devolver uma aplicação 
completa para transporte alternativo 
antes de 1º de agosto, você receberá a 
resposta até 15 de agosto. e se a parada 
é aprovada, a parada alternativa de seus 
filhos estará efetiva no primeiro dia 
de aula. os pedidos recebidos no final 
de agosto e setembro pode levar várias 
semanas para serem processados.

Dicas de Transporte
   nós não podemos garantir que sua 

criança terá uma parada alternativa 
ou serviço que você pedir.

 não peça transporte alternativo 
para mudar a parada se você 
mudou de endereço ou se está 
pedindo uma parada mais próxima.

 Você pode completar um 
formulário de “mudança de 
endereço” em qualquer Centro 
Bem Vindo. o departamento de 
transporte na Court st. não muda 
e nem da informação em “mudar o 
endereço.”

 Quando você apresentar um 
formulário de “mudança de 
endereço”, automaticamente, 
damos uma nova parada à criança 
perto de casa se você ainda qualifica 
para o transporte. 

 se você acha que parada de ônibus 
do seu filho(a) é muito longe de 
casa ou é perigoso, nós talvez 
podemos muda-lá. mas tenha 
em mente que os alunos que não 
recebem transporte muitas vezes 
caminham uma milha para a sua 
escola.

 se nós determinamos que a criança 
vive dentro da distância necessária 
para a escola e você discordar, 
você pode pedir-nos para medir a 
distância.

Para ajuda com transportes
durante o ano todo 617-635-9520
linha escolar direta 617-635-9046
 6–31 de janeiro de 2014 meados 

de agosto a meados de setembro.
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do Primeiro Ano no Jardim 
até o último no 2º grau, nós 
temos grandes expectativas 

para aluno em cada matéria.
  CAdA esColA está 

implementando a Norma de 
Promoção das BPS que requer que 
os alunos complete e passe cursos e 
testes específicos. e muitas escolas 
oferecem ajuda extra durante o 
dia escolar e depois da aula para 
alunos que estão tendo problema 
para preencher os requisitos de 
promoção.

  CAdA esColA está se 
concentrando em alfabetização-- 
leitura e escrita. todas as escolas 
primárias e K-8 estão usando 
materiais alinhados com as novas 
massachusetts Common Core 
língua inglesa e Padrões de 
Alfabetização (2011) para garantir 
que nossos alunos recebem uma 
base sólida de alfabetização.

  CAdA esColA está se 
concentrando em matemática. 
todos os alunos são ensinados os 
padrões massachusetts Common 
Core math (2011). o ensino da 
matemática em todas as escolas 
centra-se no saldo de “fluência 
em matemática” - sabendo fatos 
número básicas como adição e 
subtração e ser capaz de recordá-los 
com rapidez e precisão - e entender 
conceitos matemáticos, a fim de 
resolver problemas complexos. 
todos os alunos de 1ª a 8ª série 
tem uma conta online First math 
que apoia o desenvolvimento de 
fortes habilidades de matemática 
e proporciona a prática extra com 
conteúdo matemático importante.

 CAdA esColA está se 
concentrando em ciências. 
nós envolvemos os alunos em 
práticas de ciências e engenharia 
para melhor prepará-los para a 
faculdade e carreiras, e para tomar 
decisões como cidadãos sobre a 
ciência em suas vidas cotidianas. 
estamos começando o nosso 
movimento em direção Próxima 
Geração de normas de Ciências e 
massachusetts science Framework. 
A estrutura de Ciência vai 
aumentar as expectativas para todos 
os alunos em cada área da ciência.

 CAdA esColA ensina estudos 
sociais—o estudo de como 
as pessoas vivem juntas e se 
organizam na sociedade-- para 
ajudar os alunos a aprender a tomar 
boas decisões e de ser informado, 
cidadãos responsáveis. estudos 

sociais inclui história, geografia, 
governo, economia e outros temas.

Para informação sobre os cursos que 
os alunos devem tomar e passar para 
serem promovidos para a próxima 
série, pegue uma cópia do Guia das 
escolas Públicas de Boston para 
Famílias e estudantes. está disponível 
nos BPs Centros Bem Vindos,  no 
escritório central na 26 Court street no 
centro e no BPs website.
embora as expectativas são altas seja 
a regra em todas as escolas, cada 
escola oferece programas únicos, 
temas e métodos de ensino. Quando 
escolherem uma escola, procurem 
classes especiais e programas que 
atendam os interesses e as necessidades 
de seu filho(a).

Jardim de Infância
nós oferecemos várias opções para que 
os alunos tenham um bom começo:
 Jardim de Infância 2. nosso 

objetivo é oferecer a melhor 
preparação possível para crianças 
ingressando na 1ª série. Para atingir 
este objetivo, nós oferecemos, em 
todas as escolas primárias, um 
programa de Jardim 2 de seis horas 
por dia para crianças de 5 anos. 
nós garantimos matrícula escolar a 
todas as crianças que pedem Jardim 
2 em horário integral. Contudo, 
por causa de problemas com a 
capacidade em algumas escolas, nós 
não podemos garantir matrícula 
na escola de sua opção. Para 
matricular no Jardim 2, as crianças 
precisam ter cinco anos até 1° de 
setembro de 2014. 

 Jardim para alunos pequenos. 
Jardim1 cresceu! este setembro 
teremos mais de 2.200 vagas para 
crianças que completam quatro 
anos até 1° de setembro de 2014. 
nós igualmente temos um número 
de vagas muito pequeno na Jardim 
0 para crianças que completem 
três anos até 1° de setembro 
de 2014. nós lamentamos não 
podemos garantir matrícula nestes 
programas.

 Escolas para Crianças Aprendendo 
mais Cedo. nós temos várias 
escolas que oferecem Jardim de 
infância o dia todo (começando 
com Jardim 0 ou Jardim 1) até a 1ª 
série ou 3ª série, além de programas 
antes e depois da aula, das 7:30 
às 16:45 horas, tudo de graça.  
Vagas são limitadas e as listas de 
espera podem ser longas para estes 
programas populares.

“Contagem Regressiva para 
o Jardim”
este convênio entre as BPs, a Cidade 
de Boston e muitas organizações 
comunitárias estão trabalhando para 
oferecer uma transição positiva para o 
BPs jardim de infância para os alunos 
e suas famílias. Apanhe uma cópia das 
publicações, disponíveis em muito 
idiomas em qualquer Centro Bem 
Vindo ou telefone para 617-635-9288 
ou visite o website: 
www.countdowntokindergarten.org

Notas Importantes sobre o 
Jardim 
 todos os alunos de Jardim 

em educação regular tem vaga 
garantida na escola onde fazem o 
Jardim até a última série daquela 
escola, obedecidas as normas do 
nosso plano de matrícula do aluno.

 nós lamentamos por não fazermos 
exceções às nossas regras de idade 
independente da criança ter ido à 
escola ou não.

 lei estadual diz que cada 
criança deve frequentar a escola, 
começando em setembro do ano 
em que completou seis anos. se a 
criança completa seis anos entre 1° 
de setembro e 31 de dezembro, nós 
vamos matriculá-la no Jardim 2.

 se você precisa de um programa 
para uma criança de 3 ou 4 anos, 
sugerimos que dêem uma olhada 
no Head start, Child Care Choices 
(número de telefone na página 
7) e outras opções de pré-escola. 
embora o nosso programa de 
K1 para 4 anos de idade tem se 
expandido muito nos últimos anos, 
não podemos garantir uma vaga 
para todos os candidatos.

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.

 Programas de Idiomas Duplo. seis 
escolas—dever elementary, s. 
Greenwood K-8, Hernández K-8, 
Hurley K-8, Umana Academy 
K-8 e margarita muñiz High 
school—oferecem programas em 
duas direções, onde alunos que 
qualificam e cuja primeira lingua é 

inglês ou espanhol aprendem todas 
as matérias juntos nas duas línguas. 

   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.

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

o 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 
às escolas em relação aos programas, 
incluindo ensino diferenciado, 
ensino especialmente concebidos, 
a continuidade dos estágios que 
vão desde a inclusão plena (veja 
página 10) para a inclusão parcial, 
substancialmente separada e totalmente 
configurações distintas.
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 
(sexualidade, prevenção da violência, 
prevencão maus-tratos, e apoio aos 
sem-teto).

Programas e Normas
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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.

Classe de Trabalho 
Avançado (AWC)
617-635-9450 Teste

617-635-9512 Matrícula

617-635-9202 Currículo

Classe de trabalho Avançado(AWC) 
é um programa das escolas Públicas 
de Boston que oferece um currículo 
acadêmico acelerado em horário 
integral para alunos de 4ª, 5ª e 6ª 
séries. os alunos devem completer 
mais trabalho escolar e mais dever-
de-casa. os programas estão 
disponíveis em inglês e em espanhol. 
A participação dos alunos é somente 
por convite e é baseada somente nos 
resultados de um teste de qualificação: 
o terra nova, (3ª edição) e para alunos 
aprendendo inglês, o sUPeRA em 
espanhol, e dado no outono para as 
3ª, 4ª e 5ª séries. todos os alunos de 
5ª série, mesmo aqueles que estão em 
AWC, têm de fazer o teste para serem 
convidados para AWC de 6ª série.
se seu filho(a) for convidado para 
AWC, seu formulário de opção 
escolar vai incluir uma combinação 
de programas AWC e regulares. Para 
aplicar para um programa AWC, você 
tem de escolher uma opção para uma 
escola específica. Você deve escolher 
mais de uma opção de programa 
AWC. Alunos que não receberem 
nenhuma de suas opções AWC podem 
permanecer na escola que atualmente 
frequentam a menos que eles estão na 
última série na escola.

As Escolas de Exame
617-635-9512

nós temos três “escolas de exame” 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 
2014-2015 estão disponíveis no 
início de setembro de 2013, em todas 

as nossas escolas de ensino médio 
e escolas segundo grau, Centros 
Bem Vindos, bibliotecas e Clubes 
Boys & Girls. o teste é dado em 
2 de novembro de 2013. Um teste 
para quem perdeu é dado em 16 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 consiguirá 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, leia com e  para sua criança. 
estabeleça um horário regular e um 
espaço confortável e quieto para fazer 
o dever de casa. limite o tempo de 
tV e sempre saiba que programas a 
criança assiste. monitorar o uso do 
computador. Verifique todo o dever 
de casa. Verifique a mochila todos os 
dias para ver se tem avisos e outras 
informações enviadas para casa pela 
escola. tenha certeza que a criança 
durma bem.  
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.
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

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. Algumas escolas também serve 
um lanche leve depois da escola.

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.

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.

 As crianças precisam estar na 
escola durante todo o dia escolar. 
Quando chegam tarde e saiem 
cedo, perdem ensino importante 
e tempo enriquecedor. também 
interrompem a aula. Por favor, não 
traga sua criança atrasada ou pegue 
ela antes da hora, a não ser que seja 
absolutamente necessário.   
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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:
 o 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.

 A seu pedido, a escola deve 
fornecer informações sobre as 

qualificações dos professores do seu 
filho(a).

 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.

 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.

Para saber mais sobre o no Child left 
Behind, pegar uma cópia do Guia 
das escolas Públicas de Boston para 
Famílias e estudantes 2013-14 em 
qualquer Centro de Bem-Vindo, ou 
lê-lo no site da BPs.

Plano Baseado-Casa: este ano, 
BPs vai começar a usar um novo plano 
de escolha da escola Baseado-Casa para 
educação infantil, primária e escolas 
K-8. sob este plano, a casa de um aluno 
é o ponto de partida. nós oferecemos 
as famílias as opções de escola dentro 
de uma milha de sua casa. onde temos 
preocupações sobre a qualidade mCAs 
de escolas nas proximidades, este plano 
oferece outras opções um pouco mais 
distante, assim como as escolas com 
programas que de outra forma não 
estaria em sua lista. o novo plano de 
opção oferece prioridade irmão, bem 
como as escolhas municipais para 
todas as famílias. sob o novo plano 
de Baseado-Casa, escolas de ensino 
primário estão ligadas a escolas de 
ensino médio através de caminho de 
voluntariado, garantindo a matrícula do 
jardim de infância até a 8 ª série.
Grupos (Clusters): muitos dos 
nossos alunos aprendendo inglês e 
alunos com deficiência (sWd) são 
matriculados a uma escola que tem um 
programa projetado especificamente 
para atender às suas necessidades 
acadêmicas. o plano de Baseado-Casa 
cria grupos comunitários de opções de 
escola para garantir que esses alunos 
podem se inscrever em escolas que 
oferecem programas de qualidade perto 
de casa.
Lista Personalizada: nós 
oferecemos uma lista personalizada de 
opções de escola para cada família com 
base em seu endereço residencial. ela 
inclui todas as escolas dentro de uma 
milha de sua casa e mais, conforme 
necessário, perto de escolas que tem 
os mais altos níveis de desempenho e 
crescimeneto no mCAs. isso garante 
que cada família tem acesso a escolas de 
qualidade, não importa onde elas vivem. 

Cada família terá pelo menos sete 
escolas para escolher.
A lista personalizada também pode 
incluir mais escolas - chamadas 
“escolas opção” - para ter certeza de 
que podemos oferecer a cada criança 
uma vaga em um programa ou escola 
em sua lista. As famílias também 
podem escolher qualquer escola 
municipal. tal como acontece com o 
plano de três zonas anterior, nós não 
podemos garantir que o candidato será 
matriculado para uma das suas melhores 
opções.
nós lamentamos que não podemos 
garantir uma matrícula escolar para K0 
e K1.
Dia Prolongado: o dia escolar 
padrão para 1ª-5ª séries é de seis horas. 
Para 6ª-8ª séries, é de seis horas e 10 
minutos. Algumas escolas tem mais 
horas, referidos como “dia prolongado”. 
“dia prolongado” também pode se 
referir a programas de jardim de infância 
que são o dia inteiro, de seis horas. 
Quase todos os programas de BPs do 
jardim de infância são prolongados. 
Apenas algumas escolas ainda oferecem 
as aulas do jardim de infância meio-
período, que eram o padrão há 20 anos.
Educação Geral: a educação geral é 
o programa típico para as crianças que 
não precisam de serviços especiais na 
sala de aula por causa de uma deficiência 
ou porque são alunos aprendendo 
inglês, ela também pode ser chamada de 
“educação regular”.
Inclusão: em uma sala de aula de 
inclusão, as crianças com deficiência 
são colocados em uma aula de educação 
geral com os colegas sem deficiência. 
o professor(a), que é certificado em 
educação especial, ajusta o currículo 

para atender às necessidades individuais 
de todas as crianças.
MCAS Nível: nós agrupamos nossas 
escolas em quatro níveis de acordo 
com a forma como os alunos foram 
nos testes de mCAs nos últimos dois 
anos. levamos em conta ambos o 
desempenho e a melhoria. Cada família 
tem pelo menos duas das escolas de 
maior pontuação (nível 1, a mais alta 
25%) e pelo menos quatro escolas que 
estão em qualquer nível 1 ou nível 2 
(a metade superior do desempenho do 
mCAs) em suas listas personalizadas. 
mCAs níveis 3 e 4 estão na metade 
inferior. nível 4 é a mais baixa de 25%.
Escolas de Opção: Cada lista 
personalizada inclui todas as escolas que 
são uma milha ou menos a partir de 
casa, e, se não houver número suficiente 
de escolas de alta qualidade mCAs 
dentro desse círculo, outras escolas 
de alta qualidade nas proximidades. 
Pode também incluir “escolas opção”, 
que ajudam a equilibrar o número de 
famílias que vivem em uma área com 
o número de vagas na sala de aula 
que estão disponíveis. “As escolas de 
opção” também pode fornecer acesso a 
um programa que de outra forma não 
estaria disponível na lista personalizada 
de escolas, tais como programas de 
Classe de trabalho Avançado e de 
educação pré-escolar. 
Caminho: nós temos um número 
crescente de escolas que oferecem 
matrículas garantidas para alunos que 
vêm de suas escolas via caminho. isso 
cria uma transição suave para alunos de 
jardim de infância até a 8 ª série (e até 
mesmo por algumas escolas de de 2º 
grau). ele também elimina a necessidade 
de os alunos entrar na loteria para a 
sua próxima matrícula. Por exemplo, as 
escolas Primária Grew e média Rogers 

formam um K-8 caminho: alunos da 
5ª série da Grew estão garantidos a 
admissão a 6ª série na Rogers.
os alunos em transição para o caminho 
do ensino primário ou médio será 
matriculado automaticamente. se a 
família quer fazer outras escolhas, elas 
podem preencher um formulário em 
um Centro Bem Vindo.
Para saber se a escola do seu filho(a) 
é uma escola caminho, pergunte na 
escola, ligue para qualquer Centro de 
Bem-Vindo, ou visite o site da BPs.
Escola Regional: em um esforço 
para oferecer mais opções de alta 
qualidade para os alunos, da escola 
Jackson/mann K-8 (localizada em 
Allston) será uma opção adicional 
para os alunos que vivem em partes de 
Roxbury, mission Hill e dorchester.
Strand (grupo): este trata-se de 
um programa que continua através de 
todas as séries na escola. Por exemplo, 
uma pequena escola primária pode ter 
um único grupo de salas de aula de 
educação geral. isto significa que há 
uma sala de aula de educação geral em 
cada série, jardim de infância até a 5 ª 
série. Uma escola grande pode ter dois 
ou três (ou mais) grupos(2-3 salas de 
aula por série). A escola também pode 
ter grupos em educação especial ou 
Alunos aprendendo inglês, além de sua 
educação geral ou grupo de inclusão.
Cuidado em Volta: todas as escolas 
de primárias tem um dia acadêmico de 
aula de pelo menos 6 horas. Algumas 
escolas, como o lyon e as escolas 
de educação infantil, tem gratuito 
programa antes da aula e depois da aula 
cuidado de manhã bem cedo até bem 
tarde. esse tempo adicional para além 
do dia a escola regular é chamado de 
cuidado em volta.

Plano Baseado-Casa
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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
Contagem Regressiva para o Jardim .....................................................................617-635-9288
Programas de ensino Precoce (Pré e Jardim de infância) ......................................617-635-9701
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
 informação gratuita sobre ensino superior, apoio financeiro ..................asa.org/plan/centers
 e carreiras
Boston Centers for Youth and Families (Centros Comunitários) .........................617-635-4920
 Programas para jovens, educação de adultos, recreação, 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, branches around the city ............ bpl.org
 livros, videos, uso de computadores, atividades para todas as idades, 
 passes para o museu
Child Care Choices of Boston  ............................................................ 617-542-5437 ext. 6641
 Centros infantis licenciados e ................................................childcarechoicesofboston.org
 Prestadores de serviços, operando de segunda-sexta, 9:30hs-15:30hs
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

ABCD Head Start 
Pré- Escolas e Creches
www.bostonheadstart.org
617-348-6272
Para famílias de baixa renda, aceita crianças de 3 a 4 anos 
(algumas mais novas).

Allston/Brighton
Allston/Brighton Head start ..........................617-783-1235

Charlestown
JFK Centro de serviço a Família * .................617-241-7017

Dorchester
Bradshaw Programa de ensino à Criança .......617-282-2327
dorchester Head start ...................................617-929-6200
early Head start @ Geneva Ave. ....................617-929-6200
Franklin Field Children’s Center ....................617-282-0946
Gertrude e. townsend learning Program .....617-929-6200
Horizons for Homeless Children * ................617-445-1480
Yawkey Kombit Kreyol Center * ....................617-506-6600

East Boston
east Boston Head start e early Head start ....617-567-8855

Jamaica Plain
Horizons for Homeless Children * ................617-445-1480
Jamaica Plain Head start ...............................617-522-5533

Mattapan
mattapan Family service Center ....................617-298-1785

Mission Hill
Associated early Care & education – 
Ruggles/Gilday * ...........................................617-445-1250

North End
north end Head start ...................................617-367-0532

Roslindale
south side Head start ...................................617-327-1152

Roxbury
Associated early Care & education – 
sunnyside * ...................................................617-427-4300
Horizons for Homeless Children * ................617-445-1480
Parker Hill/Fenway ........................................617-427-0464
Roxbury Head start e madison Park 
learning Program ..........................................617-541-6935
Walnut Grove Head start ..............................617-445-8202

South Boston
south Boston Head start ...............................617-269-5160

South End
Chinese Church Head start ...........................617-426-2855
infants and other People * ............................617-482-9464
south end Head start and 
early Head start ............................................617-426-2855

* Associado com o Head start 

Departamento de Educação Primária e 
Secundária de Massachusetts (DESE)
www.doe.mass.edu

1-781-338-3300

escolas Charter.......................................... 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.

linha direta mCAs informação 
para Pais ..................... 1-866-mCAs220 (1-866-622-7220)

Para mais informação…
…sobre normas escolares, programas, direitos dos pais e dos 
alunos e muito mais, apanhe uma cópia do Guia às escolas 
Públicas de Boston para Famílias e estudantes disponível em 
todos os Centros Bem Vindos e em nosso website:
www.bostonpublicschools.org
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Requisitos de Idade para Matricular para a Escola
Jardim 0 (K0) 3 anos até ou antes de 1º de setembro de 2014 (matrícula muito limitada)
Jardim 1 (K1)  4 anos até ou antes de 1º de setembro de 2014 (matrícula limitada)
Jardim 2 (K2) 5 anos até ou antes de 1º de setembro de 2014
1ª série 6 anos até ou antes de 1º de setembro de 2014

nós sentimos muito, mas não há exceção para estes requisitos, inclusive a experiência da sua 
criança na escola anterior.

Como

se você está 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 de 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 de 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 de 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 de 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 da Cummins Highway)
 Ajuda em Cabo Verdeano Crioulo, inglês, 

Françês, Haitiano Crioulo, Português 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 de 2014: terças e Quintas-feiras, 
 8:30hs–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 de 
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 de  2014: todos os 

Centros estão fechados
14 de julho-1º de agosto de 2014: somente o 

Centro Roxbury está aberto (horário normal)
Fechado: Feriados Federal, estadual, e municipal.

Linha Direta Escolar

 617-635-9046
6–31 de janeiro de 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

1.  __________________________________

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  __________________________________

5.  __________________________________

6.  __________________________________

7.  __________________________________

8.  __________________________________

9.  __________________________________

10. _________________________________

11. _________________________________

12. _________________________________

12. _________________________________

14. _________________________________

nome da escola:

a Minha Lista Personalizada de Opções de Escola


