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 Assistência com Linguagem 
 

 

 

 
 

 Parents/Guardians who need language assistance   
 may call a BPS Welcome Center at 617-635-9010, 
 617-635-8015, or 617-635-8040. 

 

 
 
 
 
 
 
 

          

          Portuguese 
            Pais/Responsáveis que precisam de assistência com o  
          seu idioma podem telefonar para um Centro Boas Vindas  
          das BPS nos números 617-635-9010, 617-635-8015 ou  
          617-635-8040. 
 
          Cape Verdean 
  Pais/Inkaregadus di idukason ki mesti ajuda ku  
  lingua podi txoma Sentru di Boas Vindas di BPS  
  na 617-635-8015, 617-6135-8015, o 617-635-8040. 
 
           Chinese 

 需要語言協助的學生家長 / 監護人可電波市公校  
 歡迎中心 BPS Welcome Center 電話: 617-635- 
 9010、617-635-8015 或 617-635-8040。 

 
 Vietnamese 

 Nếu Quý Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ cần trợ  

 giúp ngôn ngữ, xin vui lòng liên lạc với Trung Tâm  

 Tiếp Đón BPS, điện thoại số: 617-635-9010, 617-635- 
 8015 hoặc 617-635-8040. 

 
           Haitian 
           Paran/Responsab ki bezwen asistans nan lang kapab  
           rele yon Sant Dakèy BPS nan 617-635-9010, 617- 
           635-8015 oubyen 617-635-8040. 
 
          Somali 
          Waalidka/Koriyeyaasha u baahan mucaawano xaga 
           luqada waa inay wacaan mid ahaan Xarunta Soo  
           Dhoweynta BPS ee 617-635-9010, 617-635-8015, 
           ama 617-635-8040.  
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Sobre ERB 
 

 
 

Secretária de Registros Educacional   
 

Conselho Administradores 
Debbi David 

Elizabeth Gregory 

Dr. Elaine Hansen 

Dr. James Honan 

Dr. Thomas Kelly  

Victoria Kniewel 

Dr. Mark Lauria 

Dr. T.J. Locke 

Dr. David Magill 

Dr. Cheryl Maloney 

Dr. Mike McGill 

Peter Mott 

Keith Shahan 

Taylor Stockdale 

Rebecca Upham 

Kim Wargo 

Andy Watson 

Alexis Wright 

 
O Exame Independente Para Entrar na Escola (ISEE) é 

administrado pela Secretária de Registros Educacional (ERB) e é 

composto por quatro subtestes. A amostra de escrita, ou redação, 

que faz parte da ISEE não é parte do exame de Boston. Os quatros 

subtestes são de Raciocínio Verbal, Compreensão de Leitura, 

Raciocínio Quantitativo, e Desempenho de Matemática 
 

Perguntas sobre o registro, a administração do teste, ou sobre as 

condições em que fizeram o teste devem ser dirigidas por escrito 

ao: 

Educational Records Bureau 

ISEE 

470 Park Avenue South 

New York, NY 10016 
 

Se a correspondência se refere a reclamação sobre a 

administração do teste, não se esqueça de incluir uma descrição 

completa e precisa das circunstâncias em questão. 
 

Direitos Autorais ©2015 pela Secretária de Registros Educacional.  

Todos os direitos reservados. 
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Introdução 
 

 
 

Aplicando às Escolas de Exame de Boston  
 

As Escolas Públicas de Boston (BPS) tem três escolas de exame 

- Boston Latin Academy, Boston Latin School, e John D. 

O'Bryant Escola de Matemática e Ciência. Os estudantes devem 

ser residentes de Boston para aplicar e frequentar uma escola 

exame. A admissão é baseada inteiramente em notas de um 

estudante e os resultados dos testes de Exame Independente Para 

Entrar na Escola (ISEE). A administração BPS da ISEE não 

inclui o componente de redação. 

 

Os estudantes qualificados devem estar atualmente na 6ª série para 

se candidatar a 7ª série ou 8ª série para se candidatar a 9ª série em 

todas as três escolas exame. Os alunos atualmente na 9ª série pode 

fazer o exame para se candidatar a 10ª série somente na Escola 

John D. O'Bryant de Matemática e Ciência. 

 
Se você tiver perguntas sobre as escolas de exame de Boston, o 

processo de admissão, a norma de residência ou precisar de 

assistência, entre em contato: 

  

Maria Vieira 

Inscrição Planejamento & Apoio 

Tel: 617-635-9512 

Website: www.bostonpublicschools.org/exam 

 
Por favor, leia todas as seções deste folheto para 

importantes informação e requisitos para a aplicação. 
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ISEE Processo de Inscrição 
 

 
 

Calendário de Datas Importantes   
 

14 – 30 de set. 

 

 

 

Período de inscrição para o 

exame de 7 de novembro 

2 de oct. Prazo para solicitar acomodação 

especial para o ISEE 

5 de oct. – 6 de nov. Período de Verificação de Residência para 

os estudantes que frequentam escolas 

particulares, paroquiais, METCO, escolas 

charter, escolas fora da Cidade de Boston, e 

os estudantes sendo educados em casa 

7 de nov. ISEE teste 

8 de nov. Teste de domingo para os estudantes 

com obrigações religiosas 

21 de nov. ISEE Outro dia de teste na Escola Boston 

Latin  

Começo de janeiro Formulário de Liberação do Candidato 

enviados às escolas para a coleta de 

notas de alunos 

29 de jan. Formulário de Liberação do Candidato 

para a Escolas Públicas de Boston 

Meio-março Data aproximada dos convites para 

escola exame 

 
NOTA: Inscrição pessoalmente será oferecida somente no ISEE 

no outro dia de teste 21 de novembro de 2015. 
 

Registrando para o ISEE   
 

Para os não residentes:  
Se você atualmente não é um residente na cidade de Boston, por 

favor registrar-se para uma administração nacional ISEE com a 

Secretária de Registros Educacional pelo telefone 1-800-446-0320 

ou online em www.iseetest.org (taxa extra). Estudantes não 

residentes que aplicam às escolas de exame de Boston deve tomar o 

ISEE até 21 de novembro de 2015. Os resultados dos testes devem 

ser enviados para escolas de exame de Boston, código 888888.Por 

favor, consulte o processo de verificação de residência em Boston 

que deve ser concluída até 6 de novembro. 

 
Para os residentes atuais em Boston:  
A ficha de inscrição de teste está incluído com este folheto e deve 

ser preenchida pelos pais. Por favor, devolva o formulário 

preenchido para o diretor(a) da escola atual de seu filho(a), até 30 de 

setembro de 2015. 
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      ISEE Processo de Inscrição 
 

 
Se o estudante está frequentando uma escola não listada (código 

escolar 8888) ou está atualmente aprendendo em casa (código 

escolar 8554), por favor, envie o formulário de inscrição 

diretamente para: ISEE Operations Office, Tweedy Tattersall, 

423 Morris Street, Durham NC, 27701. 

 

Por favor, use um lápis No.2 para preencher o formulário de 

inscrição. Imprimir as informações solicitadas em cada quadrado 

e preencha a bolinha correta. Você pode deixar um quadrado em 

branco para indicar um espaço. As pessoas não devem falsificar 

intencionalmente informações e deve entender o pedido é 

assinado sob as dores e penalidades de perjúrio. 

 

Nome do Estudante: Escreva o seu nome completo, nome legal 

(sem apelidos). 

 
Endereço Residencial do Estudante: Escreva o endereço de 

sua residência atual. Não listar o endereço de uma residência no 

futuro. 

 

Descrever você: Preencher apenas um quadrado. 
 

Série Atual na Escola: Este exame é somente para estudantes da 

6ª, 8ª, ou 9ª série. 

 

Escola que Frequenta Agora: Encontre seu código de escola, nas 

páginas 18-24 deste manual. 

 

BPS ID Número: Este quadrado é para estudantes cursando  

Escolas Públicas de Boston. Escrever os seis dígitos número de 

identificação do estudante. 
 

Nomes do Centro de Teste: Os códigos do centro de teste estão 

localizados na página 18 deste folheto. Atribuição de um centro de 

teste selecionado não é garantido. 

 

O bilhete de entrada de teste será enviado para a escola atual de 

seu filho(a) e distribuído durante a semana de 2 de novembro de 

2015. Para os alunos que frequentam uma escola não listada 

(código 8888) ou encontram-se sendo educado em casa, bilhetes 

de teste será enviado para seu endereço residencial. 

 

O bilhete vai mostrar o seu Centro de Teste atribuído e a 

localização e número de inscrição. Atribuições no Centro de teste 

não pode ser alterado. 
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ISEE Processo de Inscrição 

 
  

        Inscrição Pessoalmente____________________ 
 

Para as famílias que perderam o período de inscrições, em setembro, 

inscrição pessoalmente estará disponível na administração do teste 

21 de novembro de 2015 na Escola Boston Latin. Os alunos serão 

capazes de chegar para o centro de testes com os documentos 

necessários e se inscrever no site. Consulte a verificação de 

residência e requisitos de identificação do estudante listados neste 

folheto. As Escolas Públicas de Boston administra o ISEE apenas 

para residentes de Boston. 
 

Administração do Teste no Domingo   
 

A aplicação do teste especial de domingo será dada para os 

estudantes que não podem sentar-se para a administração no 

sábado, devido a crenças religiosas. Esta administração especial 

será no domingo, 8 de novembro de 2015 na Escola Boston Latin. 

Para solicitar um teste de domingo para o seu filho(a), entre em 

contato com Inscrição Planejamento e Apoio em 617-635-9512.  

Os pais devem ainda preencher o formulário de inscrição ISEE do 

dia 7 de novembro para a data do teste, a fim de receber um bilhete 

de teste. 
 

Testando com Acomodações  
 

Testes de acomodação especial está disponível para os alunos que 

não conseguem tomar o ISEE em condições padrão por causa de 

uma diferença de aprendizagem documentada ou capacidade de 

linguagem. 

 

Para se candidatar a um acomodação especial devido a uma 

deficiência física ou de aprendizagem, a escola do seu filho(a) 

deve apresentar um formulário de pedido e uma cópia de seu 

Programa Educacional Individualizado (IEP), Plano 504, 

Avaliação Neuro-Psicológica, ou carta com a documentação do 

médico com alguma preocupação com um problema de saúde. O 

formulário de solicitação, que pode ser encontrado através do link 

abaixo, deve incluir a assinatura original dos pais ou responsável. 

 

Para se candidatar a testes de acomodações para Alunos 

Aprendedno Inglês (ELL), os pais ou responsável deve apresentar 

um formulário de pedido que pode ser encontrado através do link 

abaixo. Os alunos que não estão atualmente matriculados nas 

Escolas Públicas de Boston são obrigados a tomar um Teste de 

Proficiência em Inglês no sábado, 24 de outubro de 2015 

para determinar a elegibilidade. Acomodações ELL incluem a 

utilização de um dicionário aprovado palavra-a-palavra e tempo 

prolongado. Alunos das Escolas Públicas de Boston atuais não são 

obrigados a fazer o Teste de Proficiência em Inglês. 
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ISEE Processo de Inscrição 
 

 

Um número limitado de dicionários bilíngues com palavra-a-

palavra estará disponível em alguns idiomas e será fornecido em 

ao primeiro que chegar, primeiro a ser servido. Para garantir o uso 

do dicionário com palavra-a-palavra, por favor, traga o seu próprio 

exemplar, que está sujeito à fiscalização do BPS. Dicionários 

bilíngues aprovados estão limitados a aqueles que fornecem 

palavra-a-palavra traduções e não incluem definições. Os pais 

podem comprar um dicionário da seguinte lista de distribuidores 

autorizados: 

 

Bilingual Dictionaries, Inc.      www.bilingualdictionaries.com 

Hippocrene Books, Inc.            www.hippocrenebooks.com 

TuttlePublishing                       www.tuttlepublishing.com 

 

Por favor, note que o teste de acomodação especial será 

realizada em Boston somente na Escola Latin. Se você 

pretende solicitar acomodações especiais para o ISEE, por 

favor, tenha certeza de selecionar a Escola Latin de Boston 

- Centro de Testes Acomodações Especiais. 

 

Por favor, envie todos os pedidos para o seguinte endereço:  

 

Maria Vieira 

Boston Public Schools 

Enrollment Planning & Support 

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

 

O formulário de pedido Acomodações Especiais está 

disponível online em www.bostonpublicschools.org/exam. 

Todos os pedidos devem ser apresentadas até 2 de outubro de 

2015 para fazer arranjos para o exame de 7 de novembro. 

Cartas de confirmação será enviado para casa durante a última 

semana de outubro detalhando acomodações aprovadas. 

Informamos que as acomodações especiais não será concedido 

no local de teste sem uma carta de confirmação de Inscrição 

Planejamento e Apoio. 
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          Dia do Teste Lista de Verificação 

 

          Dia do Teste Lista de Verificação   
 

Coisas para lembrar de trazer no dia do teste: 
 

1.    ISEE bilhete de admissão de teste 

2.    Identificação do Estudante 

3.    Recibo de Verificação de Residência* 

4.    Cinco lápis No 2 apontados e uma borracha 

 

*Esta exigência não se aplica aos atuais alunos das Escolas Públicas  

de Boston 

 

Identificação do Estudante   
 

Os alunos que estão tomando ISEE são obrigados a apresentar 

identificação positiva no centro de teste. 

 

Exemplos de identificação de estudante aceitável inclui um 

passaporte, green card, ou identificação da escola com foto e nome. 

O passaporte e o green card pode ser expirado; no entanto, o 

documento deve exibir uma foto recente da criança. 

 

Se o seu filho(a) não tem qualquer tipo de identificação com foto, o 

aluno pode apresentar dois itens da lista abaixo: 

 

1. Cartão de Segurança Social 

2. Certificado de Nascimento 

3. Boletim a partir do ano letivo 

4. ID da Escola (sem foto) 

 

Os alunos não serão admitidos no centro de teste sem a devida 

identificação em qualquer circunstância. 
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      Processo de Verificação de Residência  

      em Boston 
 

Escola Exame Norma de Residência   
 

Em junho de 2010, o Comitê Escolar de Boston revisou a norma de 

residência para os candidatos que procuram a admissão às escolas 

de exame. A norma exige ambos o estudante e os pais/responsável 

de educação para viver na cidade de Boston antes ou na primeira 

sexta-feira de Novembro do ano de aplicação. 

 

A norma do Comitê Escolar de Boston define residência como o 

local onde o estudante reside de forma permanente, não temporária, 

e é o lugar que é o centro de sua vida doméstica, social e cívica. 

Residência temporária na cidade de Boston exclusivamente para 

efeitos de aplicação e/ou a participar de uma Escolas Públicas de 

Boston não será considerada residência. 
 

Processo de Verificação de Residência em 

Boston  
 

O processo de verificação de residência aplica-se aos pais com 

alunos cursando uma escola, paroquial, charter ou privada, 

escola programa METCO, as escolas fora da cidade de Boston, 

ou que estejam sendo educado em casa. Mesmo se você tiver 

outras crianças matriculadas em BPS, é funcionário de uma cidade 

atual, ou se a criança foi previamente inscrita nas BPS, você deve 

completar a verificação de residência para o candidato da escola 

exame. 

 

O período de verificação de Residência estará aberta de 5 de 

outubro até 6 de novembro de 2015 no BPS Centros Boas Vindas. 

Se você não concluir o processo de verificação de residência, seu 

filho(a) não terá permissão para fazer o exame e/ou considerado 

para a admissão de uma escola de exame. Não há exceções para a 

norma de residência. 

 
Todos os Pedidos de Residência de Verificação Deve Incluir: 

 

1.  Certidão de nascimento original da criança ou I-94 formulário 

(ordem judicial de tutela, se for o caso) 

2.  Identificação com foto dos Pais/Responsável 
 

3.  Duas provas de residência (itens não podem ser da mesma bolinha): 
 

•  Conta de serviço público (não de àgua ou de telefone celular) 

datada nos últimos 60 dias 

•  Escritura, pagamento da hipoteca datada nos últimos 60 dias, 

ou Conta do Imposto da propriedade 

•  Um contrato atual, Contrato de Seção 8, ou BPS Atestado 

    do Proprietário 
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      Processo de Verificação de Residência  

      em Boston 
 

•  Uma forma W2 datada no ano ou uma folha de pagamento 

datada nos últimos 60 dias  

•  Um extrato do Banco ou do Cartão de Crédito datada nos 

    últimos 60 dias 
 

•  Uma Carta de uma Agência do Governo Aprovado* datada 

dos últimos 60 dias 

 
* Agências governamentais aprovados: Departamentos de Receita 

(DOR), Crianças e Serviços Familiares (DCF), Assistência 

Transitória (DTA), Serviço de Juventude (DYS), Seguro Social, 

qualquer comunicação sobre Commonwealth of Massachusetts 

papel timbrado. 

 
Locais dos Centros Boas Vindas das Escolas Públicas de Boston: 

 

Dorchester Welcome Center 

1216 Dorchester Avenue Dorchester, MA 02124 

T: 617-635-8015 
 

Roslindale Welcome Center 

515 Hyde Park Avenue Roslindale, MA 02131 

T: 617-635-8040 

 

Roxbury Welcome Center 

2300 Washington Street Roxbury, MA 02119 

T: 617-635-9010 
 

Todos Centros de Boas Vindas estão abertos de segunda à sexta-feira 

8:30 – 17:00hs, Quarta-feira 12:00 – 19:00hs. 

 
Para evitar longas filas e prestar o melhor serviço, aconselhamos os 

pais a virem durante a semana que corresponde à primeira letra do 

sobrenome do seu filho(a): 
 

A-F 5 de outubro – 9 de outubro 

G-L 13 de outubro – 16 de outubro 

M-S 19 de outubro – 23 de outubro 

T-Z 26 de outubro – 30 de outubro 

Todos 

t 

2 de novembro – 6 de novembro 

 

         Por favor, preste atenção aos requisitos e datas mencionadas      

       acima, pois não há absolutamente exceções à norma de 

residência. 
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Administração Outro dia (Make-up) 
 

 
 

Administração em Outro Dia   
 

O outro dia (make-up) para fazer o teste IDEE será no sábado, 21 de 

novembro de 2015 na Escola Boston Latin localizada no 78  

Avenue Louis Pasteur, Boston, MA 02115 
  

O outro dia para fazer o teste é para os estudantes que não puderam 

participar do primeiro sábado da administração, devido a uma 

doença grave, lesão, crise familiar, ou outra circunstância incomum. 

Para as famílias que perderam o período de inscrições, em setembro, 

os passos para registo estará disponível no site. (Por favor, consulte 

requisitos de residência e de identificação de estudante) 
 

Os estudantes que fazem o exame em 7 de novembro não pode 

fazer o teste no outro dia, independentemente das circunstâncias 

que poderiam ter afetado o seu desempenho. 
 

As Escolas Públicas de Boston não vai testar novamente um aluno 

em qualquer circunstância depois de 21 de novembro de 2015. 
 

Por favor, ligue para Inscrição Planejamento e Apoio em 617-

635-9512 se você tiver qualquer dúvida sobre em fazer o teste 

outro dia. 
 

ISEE Opção Nacional do Teste  
 

Famílias que se aplicam a escolas particulares e independentes, além 

das escolas de exame de Boston, deve considerar tomar o ISEE em 

um local de teste nacional. A administração nacional de teste 

também inclui uma porte de redação, o que muitas escolas 

particulares e independentes exigem como parte do processo de 

candidatura (BPS administração do teste não inclui a redação). É 

responsabilidade dos pais para agendar, pagar, e para garantir que o 

aluno é testado o mais tardar até sábado, 21 de novembro de 2015. 

Por favor, lembre-se de selecionar as escolas de exame Boston, 

código escola 888888. Os resultados dos testes devem ser recebidos 

até sexta - feira, 4 de dezembro de 2015. 

 

Para ver uma lista dos locais nacionais ISEE, visite 

www.iseetest.org. Por favor, note que os alunos podem sentar-se 

para uma administração de teste dentro de um período de seis 

meses. Se o teste for selecionado nacional, os pais não são obrigados 

a se registrar para o ISEE em 7 de novembro com as Escolas 

Públicas de Boston. 
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               Pedido do Relatório de Pontuação 
 

 
 

Pedido do Relatório de Pontuação   
 

Os estudantes que participam do ISEE com Escolas Públicas de 

Boston tem a opção de enviar um relatório de pontuções para seis 

escolas adicionais do membro ERB. Há uma taxa de $105 para este 

serviço. Por favor, consulte a última página deste folheto para o 

formulário de solicitação. Sua pontuação será comunicado 

automaticamente para Escolas Públicas de Boston. 

 
Se você estiver aplicando para várias escolas, incluindo as escolas 

de exame de Boston, considere tomar uma administração nacional 

de teste (ver seção Opção Nacional de Teste). Você irá receber 

uma cópia do teste e a pontuação do seu filho(a) duas semanas 

após a data do teste. 
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      O ISEE 
 

 

O ISEE   
 

O Exame Independente Para Entrar na Escola (ISEE) é 

composto por quatro sub-testes e é administrada para a cidade de 

Boston pela Secretária de Registros Educacional. O teste de Nível 

Médio será usado para os candidatos que entram 7ª série. O teste 

de Nível Superior será usado para candidatos entram 9ª e 10ª série. 

O exame consiste em seções de raciocínio verbal e quantitativos 

que medem a sua capacidade de aprendizagem. Também consiste 

em ler seções de compreensão e desempenho em matemática que 

fornecem informações específicas sobre o que você aprendeu na 

escola nessas áreas. 

 
A administração do teste nas Escolas Públicas de Boston não 

inclui um componente de redação. 

ISEE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR 

 

Raciocínio Verbal (Ambos os Níveis) 

sinônimos 

completar sentença 

Raciocínio Quantitativo (Nível Médio) 

conceitos/compreensão 

aplicações/superior order pensando 

comparação quantitativa 

Raciocínio Quantitativo (Nível 

Superior) aritmética/álgebra/geometria 

conceitos/compreensão 

aplicações/superior order pensando 

comparação quantitativa 

Compreensão de Leitura (Ambos os Níveis) 

passagens 

humanidade  

passagens de ciência 

passagens estudos sociais 

Desempenho Matemática (Nível Médio) 

conhecimento e habilidades 

cálculo/compreensão 

aplicações 

Desempenho Matemática (Nível Superior) 

aritmética/álgebra/geometria 

conhecimento e habilidades 

compreensão 

aplicações 
 

O teste completo dura cerca de duas horas e dez minutos. O tempo  

irá variar um pouco dependendo de fatores tais como o duração de 

tempo necessário para ler instruções, responder a perguntas, etc 
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       Preparação Para o Teste 
 

 
 

Preparação Para o Teste   
 

A Secretária de Registros Educacional (ERB) entende o valor e 

desejo de pais e alunos para "ver" os tipos de perguntas que serão 

apresentadas em cada nível do teste, e ajudar a torná-lo mais justo 

possível para todas as famílias para ter acesso às mesmas 

informações a preparar os estudantes para o teste. ERB tem o 

prazer de oferecer um livro de preparação para cada nível 

GRATUITO quando baixado do site www.iseetest.org. Livros de 

preparação também pode ser adquirido em um formato impresso 

por $20 cada um.* 

 
Livros de preparação gratuitos disponíveis são: 

 
O que esperar do ISEE – Nível Médio 

(Candidatos da 7ª & 8ª série) 

 
O que esperar do ISEE – Nível Superior 

(Candidatos da 9ª-12ª série) 

 
Cada livro inclui específico nível de informação sobre o teste ISEE 

e experiência, exemplos de perguntas, um teste prático completo, 

informação de pontuação. Por favor, entendam que estes livros não 

são livros treinando para as estratégias de exames, e eles não são 

um atalho para maior pontuação. O objetivo desses livros é ajudar 

as famílias a compreender o formato de fazer o teste, as instruções 

dadas, os tipos de itens de teste, bem como a folha de resposta 

usada. 

 
Enquanto outras empresas afirmam ter livros de preparação ISEE, 

saiba que esses livros são os únicos livros autorizados e aprovados 

pela ERB. 

 
 * Por favor, note que se você optar por encomendar o livro de preparação ao 

custo de $20 inclui o correio e manuseio, nos Estados Unidos. O livro é 

enviado através do Serviço Postal dos EUA usando o correio prioritário. Por 

favor, aguarde 5-7 dias úteis para a entrega após o recebimento do seu pedido. 

Se você mora fora dos Estados Unidos, ligue para 1-800-446-0320 ou 919-

956-8524 para o tempo internacional custo de correio e entrega. Você pode 

encomendar o livro pelo telefone 1-800-446-0320 ou 919-956-8524, ou online 

no www.iseetest.org.  Se você optar por baixar o livro gratuitamente e 

imprimi-lo você mesmo, o livro completo é de 140 páginas. 
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Preparação para o Teste 
 

 

Preparando-se para o ISEE   
 

• A melhor maneira de se preparar para o ISEE é continuar a 

trabalhar duro em seus estudos. 

•   Você deve tentar responder todas as perguntas, mas não  

     gastar muito tempo em uma só questão. É melhor ir para a 

próxima pergunta. Você pode voltar para questões omitidas se o 

tempo permitir. 

• Você não será penalizado no teste se adivinhar, mas evitar 

fazer suposições que não faz sentido. Se você pode eliminar 

um ou mais incorretas respostas, você aumenta suas chances 

de estar certo. 

•    Não se preocupe se você não conseguir completar o teste. 

•    Nenhum estudante deverá responder corretamente a todas as     

     perguntas. 

•    Em geral, as pontuações ISEE mostra o que você aprendeu 

gradualmente durante um período de tempo. Amontoar no 

último minuto para o teste não é útil. 

 
O ISEE é um exame de múltipla escolha nas disciplinas de 

Língua Inglesa e Matemática. O teste de Nível Médio será 

usado para candidatos da 7ª série, e o teste de Nível Superior 

será usado para candidatos inscritos para 9ª e 10ª série. O 

exame de 7 de novembro não inclui um componente de 

redação. 
 

 
 

Subteste No. de Perguntas Limite de Tempo 

Raciocínio Verbal 40 Perguntas 20 minutos 

Raciocínio Quantitativo 37 Perguntas 35 minutos 

Compreensão de leitura 36 Perguntas 35 minutos 

Desempenho de Matemática 47 Perguntas 40 minutos 
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Preparação para o Teste 
 

                                  Preparação para o Te 
Procedimentos no Dia do Teste   

 

Os estudantes devem chegar ao seu centro de testes atribuído com 

todos os documentos exigidos, às 8:30hs no sábado, 7 de novembro 

de 2015 para o check-in. Os alunos serão escoltados até uma sala 

de testes para o processo de administração do exame. 

a. O administrador do teste dará aos estudantes todas as 

instruções necessárias para fazer o exame. 

b.    Livros, revistas, calculadoras e relógios calculadora, 

cronômetro, parar relógios, etc, não serão permitidos na sala 

de teste. 

c.    Os alunos podem usar um relógio regular para ajudar a manter 

o tempo. 

d.  Os pais não são permitidos nas salas de teste e /ou no prédio 

no local de teste. 

e.     Alimentos, lanches e bebidas não são permitidos nas salas de 

teste. 

f.       Administradores de teste irá invalidar o exame e descartar 

qualquer estudante que viola as regras de conduta esperados, 

incluindo, mas não limitado a: 

• dar ou receber ajuda no exame 

• causando perturbação indevida 

• usando notas, calculadoras ou outros auxiliares   

sem aprovação  

• trabalhar propositadamente na seção errada do teste 

• tentativa de fazer o exame para alguém 

• o uso de telefones celulares, pagers, ou beepers. 

 
Em caso de controvérsia sobre o comportamento do candidato 

durante o teste, ERB permitirá ao candidato fornecer informações 

adicionais para resolver o assunto, se possível. ERB reserva-se o 

direito, no entanto, para cancelar os resultados dos testes de um 

candidato se houver razão para questionar sua validade. 

 
NOTA: O ISEE é um teste seguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18



 

 

 

 Lista de Código de Escola  

 

Lista do Código Centro de Teste   
 

A lista abaixo mostra os códigos de números, nomes e 

localizações dos centros de testes em Boston, onde o ISEE serão 

administrados no sábado, 7 de novembro de 2015. Use esses 

números de código nos quadrados apropriadas no formulário de 

inscrição. 

                  CÓDIGO          NOME E ENDEREÇO 

W256            Boston Latin School, Acomodações  

   Especiais, Boston 

W257            Boston Latin School, Boston 

W258       John D. O’Bryant School, Roxbury 

W259            Herderson Upper School, Dorchester 

W260            Excel High School, South Boston 

W261            English High School, Jamaica Plain 

W262            Boston Comm. Leadership Academy, Hyde Park  

 

Lista do Código da Escola   
 

Use uma das seguintes duas listas para completar a seção chamada  

Escola que Frequenta Agora no formulário de inscrição. 
 

 CÓDIGO ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON 

1230 Another Course to College 

4661 BTU K-8 Pilot School 

1420 Boston Arts Academy 

1195 Boston Community Leadership Academy 

1470 Boston Green Academy 

1020 Boston Latin Academy 

1010 Boston Latin School 

1040 Brighton High School 

1120 Burke, Jeremiah E., High School 

1050 Charlestown High School 

1103 Comm. Academy of Health & Science 

4272 Curley K-8 School 

1260 Dearborn School 

1064 Dorchester Academy 

1070 East Boston High School 

4178 Edison K-8 School 

2010 Edwards Middle School 

4381 Eliot K-8 School 

1080 English High School 

1162 Excel High School 

1265 Fenway High School 

4160 Gardner Pilot Academy 

4210 Haley School 

     2440 Henderson Upper School 
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                                     4230              Hennigan School 

4053              Hernandez K-8 School 

4242              Higginson/Lewis K-8 School 

4610              Horace Mann School 

4260              Hurley K-8 School 

2140              Irving Middle School 

4620              Jackson-Mann K-8 School 

1440              Kennedy Health Careers 

4033              Kilmer K-8 School 

4055              King K-8 School 

4290              Lee School 

2360              Lilla G. Frederick School 

4331              Lyndon K-8 School 

1210              Madison Park High School 

1053              Margarita Muñiz Academy 

4323              Mario Umana Academy 

1171              Mary Lyon High School 

4171              Mary Lyon K-8 School 

2190              McCormack Middle School 

4360              McKay K-8 School 

1292              McKinley Middle School 

1293              McKinley Prep. High School 

1294              McKinley South End Academy 

4671              Mildred Avenue K-8 School 

4285              Mission Hill K-8 School 

4400              Murphy K-8 School 

1285              New Mission High School 

1030              O’Bryant, John D., School 

4410              Ohrenberger School 

4680              Orchard Gardens K-8 School 

4592              Perry K-8 School 

1450              Quincy Upper School 

4192              Roosevelt K-8 School 

4130              S. Greenwood K-8 School 

1200              Snowden International School 

1460              TechBoston Academy 

2040              Timilty Middle School 

4570              Tobin K-8 School 

4580              Trotter School 

2450              UP Academy Boston 

4345              UP Academy Dorchester 

1253              Urban Science Academy 

4283              Warren-Prescott K-8 School 

1256              West Roxbury Academy 

4600              Young Achievers K-8 School 
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 CÓDIGO ESC. PRIV./PAROQUIAL/CHARTER 
5600 Academy of the Pacific Rim 

8019 Advent School 

8548 Atrium School 

8023 BC High School 

8660 Beacon Academy 

8130 Beaver Country Day 

8013 Belmont Day School 

5900 Benjamin Banneker Charter School 

8020 Berea School 

8157 Boston Archdiocesan Choir School 

5500 Boston Collegiate Lower School 

5501 Boston Collegiate Middle School 

5520 Boston Prep Charter School 

5400 Boston Renaissance Charter School 

8140 Brimmer and May 

8670 British School 

8146 Buckingham, Browne and Nichols 

8165 Cambridge Friends School 

8027 Cathedral High School 

8028 Catholic Memorial School 

8284 Chestnut Hill School 

5200 Conservatory Lab Charter School 

5470 Davis Leadership Academy 

8185 Dedham Country Day School 

8520 Delphi Academy 

8142 Dexter School 

5530 Dorchester Collegiate Academy 

8034 East Boston Central Catholic School 

5452 Edward Brooke - East Boston 

5451 Edward Brooke - Mattapan 

5450 Edward Brooke - Roslindale 

8698 Epiphany School 
 5490 Excel Academy -  Charter HS 

5491 Excel Academy - Orient Heights 

8149 Fayerweather St. School, Cambridge 

8037 Holy Name School 

8554 Home Schooled 

8281 Jackson School, Newton 

8042 Kingsley Montessori School 

8556 Learning Project 

8133 Maimonides School 

5431 MATCH High School 

5430 MATCH Middle School 
8880 METCO Program 
8260 Milton Academy, Middle School 
8049 Mission Grammar School (OLPH) 
8273 Monsignor Haddad Middle School 

 
                  

20 
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8622               Mother Caroline Academy 

8285               Mt. Alvernia Academy 

8286              Mt. Alvernia High School 

8588              Nativity Prep School 

5700              Neighborhood House Charter School 

8561              Neighborhood Schools 

8614              New Beginnings Academy 

8134              New England Hebrew Academy 

8287              Newton Country Day School 

8135              Park School 

8110              Parkside Christian Academy 

8659              Park Street School 

8089              Saint John Paul II, Columbia 

8081              Saint John Paul II, Lower Mills 

8064              Saint John Paul II, Mattapan Square 

8065              Saint John Paul II, Neponset 

5905              Prospect Hill Academy Charter School 

8580              Rashi School 

5302              Roxbury Prep - Charter HS 

5301              Roxbury Prep - Dorchester 

5300           Roxbury Prep - Lucy Stone 

5303              Roxbury Prep - Mission Hill 

8060              Sacred Heart, Roslindale 

8160              Shady Hill School 

8261              Shaloh Hebrew School 

8623              Solomon Schechter School 

8071              South Boston Catholic Academy 

8141              Southfield School 

8257              St. Agatha School, Milton 

8070              St. Brendan School 

8299              St. Catherine School, Norwood 

8330              St. Clements School 

8076              St. Columbkille School 

8168              St. John Evangelist, Canton 

8083              St. John School, Boston 

8138              St. Mary School, Brookline 

8258              St. Mary of the Hills, Milton 

8092              St. Patrick School, Roxbury 

8094              St. Peter Academy 

8173              St. Rose School, Chelsea 

8290              St. Sebastian Country Day School 

8096              St. Theresa School 

8262              Thacher Montessori 

8122              Thayer Academy 

8187              Ursuline Academy 

8100              Winsor School 

 
Por favor coloque 8888 se a sua escola não está listada 

 
 

PARE   POR FAVOR LEIA "NOTA PARA OS PAIS" NA PÁGINA 5. 
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ISEE – 7 de novembro de 2015 

Formulário de Pedido Adicional da Pontuação  2015-2016 

Por favor, imprima todas as informações para solicitar que a sua pontuação seja 

enviadas a outras escolas sem ser Escolas Públicas de Boston. NÃO COLOCA                

NO CORREIO ANTES DE 7 DE NOVEMBRO DE 2015.      

 

 
Último Nome                                            Primeiro Nome                                         Meio 

 

 
Data de Nasc.      Mês                 Dia                        Ano                                   Masculino         Feminino  

Seu endereço permanente               Número              Rua   

Cidade                                                                         Estado                                     Cep (Zip) 

Telefone: (Código de área) Número                    Boston No. do registro do exame: 
 

NOTA: Estas pontuações por si só não vai determinar a elegibilidade para 
Escolas Exame das Escolas Públicas de Boston e a validade destas pontuações 
pode não ter sido verificada por Escolas Públicas de Boston. 

 Por favor, envie relatórios de pontuação para: 

                 Código                                                 Nome da Escola                                                          Estado 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAR RELATÓRIOS DE PONTUAÇÃO  
Autorizo liberação de pontuação ISEE às escolas citadas acima. 
 

 
 
 Assinatura dos Pais ou Responsável 

 
A taxa para divulgar pontuações ISEE a quaisquer outra escolas sem ser as escolas de 
Boston é de $105. Envie o formulário preenchido e taxa para: ISEE Operations 
Office, 423 Morris Street, Durham, NC 27701. Enviar cheque ou ordem de 
pagamento para ERB. Não envie dinheiro.
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