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Matricula começa no dia 3 de Janeiro de 2017

Escolhendo a Escola de 2º Grau:
Uma mensagem para os alunos e suas famílias
Então você vai para a escola 
de 2º grau no próximo ano! 

Estes próximos anos são alguns 
dos anos mais emocionantes 
e importantes em sua vida. As 
escolhas que você faz agora 
vai ajudar a determinar a que 
faculdade você vai frequentar e 
o plano de carreira que você vai 
seguir. Escolher a escola certa - o 
que melhor se adapta às suas metas 
e interesses - é uma grande decisão.
Você tem sorte de viver em 
Boston, onde as nossas escolas 
de segundo grau - mais de 30 
delas - oferecem uma variedade de 
experiências acadêmicas, sociais 
e culturais que é difícil de igualar 
em qualquer lugar. Todas as nossas 
escolas são “escolas municipais”, 
o que significa que os alunos 
podem aplicar-se a qualquer escola, 
independentemente do local onde 
vivem.
Os alunos que se inscrevem 
para escolas de segundo 
grau nas Escolas Públicas de 
Boston tem muitas opções.

Suas escolhas incluem pequenas, 
escolas com temas-básicos com 
menos de 500 alunos, maiores 
escolas de segundo grau tem 
pequenas comunidades de 
aprendizagem, três escolas que 
matriculam alunos com base 
em notas e os resultados de 
um exame de admissão, e duas 
escolas que oferecem o diploma 
International Baccalaureate, um 
campo desafiador de estudo que é 
reconhecido em todo o mundo.
A Escola de 2º Grau Madison 
Park Vocational Technical 
oferece exploração de carreira e 
experiência prática em 18 áreas, 
desde a engenharia automotiva e 
carpintaria para artes culinárias e 
auxiliar de enfermagem.
Na Muñiz Academy, todos os 
alunos aprendem em Inglês e 
Espanhol.
Além disso, temos programas 
especiais para os alunos mais 
velhos, alunos em risco, os 
alunos com deficiência, Alunos 
Aprendendo Inglês que chegaram 
recentemente a esse pais, os alunos 

que querem voltar para terminar 
a sua formação, os alunos que 
querem ir para a escola à noite, 
alunos que tem filhos, e os alunos 
que querem fazer cursos de nível 
universitário através Colocação 
Avançada e Inscrição Dupla 
enquanto ainda esta na escola de 
2º grau.
Mais sobre as nossas 
escolas de segundo grau

{{ Faculdade e conscientização 
na carreira é uma prioridade 
em todas as nossas escolas de 
segundo grau. Comunidade 
e escola-baseadas no acesso 
a faculdade e orientadores 
trabalham com os alunos ao 
longo do ano, com foco no 
planejamento da faculdade, 
o processo de aplicação da 
faculdade, e as atividades 
de enriquecimento. Os 
alunos exploram opções 
em contextos do mundo 
real, tais como visitas nas 
faculdades, hospitais, bancos, 
ou estúdios de televisão, 
muitos dos quais são acessíveis 
através de fortes parceiros 
de negócios e universitários. 
Alunos podem participar em 
estágios, de aprendizagem 
de serviço comunitário e 
oportunidades para explorar 
as carreiras na área da saúde, 
educação, mídia, tecnologia, 
artes visuais e cênicas, ciências 
ambientais, empresas e outras 
especialidades. Para muitos 
alunos, experimentando a 
conexão entre a escola e o 
“mundo real” é a chave para a 
prontidão escolar, a conclusão 
da faculdade, e o sucesso total 
na vida.
{{ A tecnologia é uma parte 
da aprendizagem diária. 
Professores de Boston estão 
equipados com computadores 
portáteis avançados para uso 
em sala de aula para apoiar a 
meta do distrito de garantir que 
todos os alunos estão prontos 
para a faculdade e para o 
sucesso. Os alunos se engajam 
ativamente na educação para a 
segurança para promover uma 

cidadania on-line segura no 
mundo digital de hoje.
{{ Todas as nossas escolas de 
segundo grau tem programas 
depois da escola, que podem 
incluir tutoria, clubes, 
enriquecimento, e esportes. 
Algumas escolas tem mais horas 
para dar aos alunos um tempo 
extra em campos acadêmicos e 
eletivas. 
{{ Nós trabalhamos duro para 
satisfazer as necessidades dos 
nossos Alunos Aprendendo 
Inglês. Estamos totalmente 
empenhados em ajudar todos 
os alunos a aprender o Inglês, 
para ajudá-los a avançar em 
seu estudo de literatura, 
matemática, ciências e história. 
Além dos serviços de apoio a 
idiomas em muitas de nossas 
escolas, as escolas de Segundo 
grau Boston Internacional, 
Academia Newcomers 
(BINcA), e outros programas 
no distrito foram desenhados 
especificamente para alunos que 
chegaram recentemente a esse 
país.
{{ Todas as nossas escolas 
são guiadas pelos valores 
da equidade, coerência, 
e inovação, em adição as 
prioridades desenvolvidas pelo 
Comitê Escolar de Boston. 
A prioridade é que todas as 
escolas fornecem um rigoroso, 
eficaz, e currículo atraente, 
instrutivo e enriquecedor para 
todos os alunos.

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

Tommy Chang, Ed.D.
Superintendente

Um Guia para Pais 
e Alunos
Escolhendo uma escola de 2º grau 
em Boston

Como, onde, e quando se inscrever 
para escola de 2º grau

Programas e normas das Escolas 
Públicas de Boston

Serviços de Transporte

Números de telefones importantes  

NOVO ESSE ANO: 
Formulários de 
escolha online para a 
8ª série
Os alunos da oitava série que 
estão atualmente matriculados no 
BPS e cujo e-mail está no registro 
receberão formulários de escolha 
por e-mail em 3 de janeiro de 
2017. As famílias podem ir ao site 
fornecido no e-mail, verificar suas 
informações e enviar suas escolhas 
escolares on-line.

Para adicionar seu endereço de 
e-mail: notifique a escola atual do 
seu filho ou entre em contato com 
um Centro de Boas-Vindas.

PartnerBPS
Visite o site PartnerBPS.org 
para saber mais sobre as muitas 
organizações que oferecem 
serviços nas escolas públicas 
de Boston, como atividades 
extracurriculares e apoio 
acadêmico.

Confira o PartnerBPS.org hoje e:

• Aprenda mais sobre 
oportunidades de parceria 
disponíveis em todas as escolas

• Descubra como inscrever seu 
filho em programas e serviços 
disponíveis

• Identifique os programas 
que você gostaria de ver 
introduzidos na sua escola

www.bostonpublicschools.org

Discover BPS 2017  
High School Edition

Portuguese
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O Comitê Escolar da Cidade de Boston
Michael O’Neill, Presidente

Hardin Coleman, Vice-presidente     
Jeri Robinson  •  Regina Robinson

Alexandra Oliver-Dávila 
Michael Loconto • Dr. Miren Uriarte

Keondre McClay, Representante dos Alunos

Descubra BPS tem como intenção fornecer 
informação geral sobre as Escolas Públicas 
de Boston seus programas e suas normas. 
Não é um manual compreensivo de normas. 
Algumas das informaçãos nessa paginas 
podem ter mudado desde que ele foi impresso. 
Para mais informação, telefone  para ou visite 
um dos Centros de Boas Vindas, listado na 
página 28.

Produzido pelo 
Escritório de Comunicações das 

Escolas Públicas de Boston
November 2016

ENGLISH: Discover Boston Public Schools is 
available in English, Arabic, Cape Verdean 
creole, Chinese, French, Haitian creole, 
Portuguese, Somali, Spanish, and Vietnamese. 
For a copy, or for assistance, please call or visit 
any Welcome Center, listed on page 28.

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 toleraqualquer forma de intimidação, 
ameaça, coação e/ou assédio.
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Escolhendo Escola de Segundo Grau
Quais são as minhas 
escolhas?
Todas as Escolas Públicas de Boston 
escolas de 2º grau são municipais. 
Algumas tem aplicações especiais. 
Veja  as páginas 18-25 para mais 
detalhes. As três escolas de exame 
- Boston Latin Academy, Boston 
Latin School e O’Bryant School 
of Matemáticaematics & Ciência 
-admite alunos com base em 
resultados de um teste de entrada 
e a média em notas em Inglês e 
matemática. Por favor, consulte a 
página 6. 

Como decidir que 
escola de 2º grau é 
melhor para você?
Descubra BPS Edição Escolas de 2º 
grau é um bom lugar para começar. 
Nas páginas a seguir, vamos responder 
muitas de suas perguntas e apresentá-
lo a cada uma de nossas escolas de 2º 
grau.
Não deixe de visitar o nosso site para 
ler os perfis de escola e aprender 
tudo sobre a escolha da escola e 
do processo de inscrição: www.
bostonpublicschools.org/register/
Nossos Centros de Bem Vindos 
pode realmente ajudar, também. Os 
funcionários podem explicar o que 
cada escola oferece, quais são suas 
opções, e como se matricular. Eles 
também tem informações sobre:
• Listas de espera e transferências, se 

você quiser mudar de escola
• Programas para Alunos 

Aprendendo Inglês e para Alunos 
com Deficiência

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

• Programas antes e depois das aulas
• Recursos Comunitários
• …e muito mais!
Nossos Centros de Bem Vindos estão 
listados na página 28.  Por Favor ligue 
ou passe por lá.
Nós encorajamos você a visitar nossas 
escolas e conversar com familiares, 
amigos e vizinhos que frequentam as 
escolas que você está pensando. Todas 
as escolas estão abertas aos visitantes 
durante o horário escolar regular. Se 

você quiser visitar as salas de aula e 
falar com o diretor(a) e funcionários, 
por favor chame de antemão e marque 
um horário ou atende um de nossos 
dias de exposição Escolar.

O que Perguntar
Pergunte ao diretor (a) e professores 
sobre:
• A filosofia da escola e as 

expectativas para cada aluno
• Desempenho dos alunos, medido 

pelo teste pontuação e desempenho 
em projetos e trabalhos escritos

• Os planos da escola para ajudar 
os alunos a alcançar níveis mais 
elevados

• O currículo: que cursos são 
oferecidos?

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

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

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

esportes
• Serviços de apoio disponíveis para 

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

Quem precisa se 
inscrever para escola 
de 2º grau?
Os alunos que vão para a escola 
pública de Boston agora podem 
permanecer na escola até a última 

série. Eles não precisam preencher 
uma aplicação para ficarem nessa 
escola. No entanto, qualquer 
estudante pode aplicar se deseja ir 
a outra escola. Algumas escolas tem 
um processo de admissão especial . 
Veja o perfil das escolas para mais 
informações. (paginas 18-26)

Um aluno deve se 
inscrever para 9º 
série se…
• O aluno frequenta uma BPS 

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

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

• O aluno quer transferir para outra 
escola.

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

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

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

Estudantes que são novos no BPS 
podem pré-inscrever no site da BPS. 
Mas para completar o processo, eles 
devem visitar um Centro de Boas-
Vindas de BPS (ver página 28). 

Dezembro 2016–Janeiro 2017
Este é um grande momento para as famílias para saber mais sobre nossas 
escolas antes da matrícula escolar começar. 

Datas de Exposição
Cada escola tem agendado pelo menos três oportunidades para as famílias 
para visitar, fazer um passeio, e conhecer o diretor(a). Por favor, visite 
DiscoverBPS.org para o horário, ou entre em contato com um dos nossos 
Centros de boas-vindas. Se você não pode visitar durante os horários 
programados, por favor, ligue para a escola para marcar um horário.

Temporada de Escolha de Escola
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Documentos Exigidos
Quando for matricular, traga os 
seguintes documentos:

 Certidão Original de Nascimento 
da Criança (com o selo), 
passaporte, ou o formulário I-94

 Carteira de vacina atualizada da 
criança. Veja lista detalhada de 
vacinas necessárias. Entre em 
contato com BPS Serviços de 
Saúde, no 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 exige que 
as seguintes vacinas precisam estar em 
dia quando você se matricular para o 
segundo grau:

 7ª–12ª Séries

 Hepatite B 3

DtaP/DTP/
DT/Td

4 DTaP/DTP or ≥3 Td; 
mais 1 Tdap 

Polio ≥3

MMR 
(sarampo, 
caxumba, 
rubéola)

2 MMR 

Varicela 
(catapora)

2, ou documentação de 
doença

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

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

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

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

Situações Especiais. Exceto em uma 
emergência ou epidemia, os alunos 
podem começar na escola, se os pais ou 
responsável apresenta uma declaração 
por escrito de um médico que seu 
filho(a) não tenha tomada as vacinas 

por razões médicas, ou uma carta 
informando que os conflitos das vacinas 
com suas crenças religiosas.

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

Exames Físicos. Por favor, veja a 
página 7.

Completando a Matrícula
O formulário de candidato lista todas as 
escolas que você pode escolher.

{{ Escolha todas as escolas que 
deseja— mas nós encorajamos 
você a fazer pelo menos CINCO 
opções. 

{{ Numere suas escolhas em ordem 
de sua preferência.

{{ IMPORTANTE: Algumas 
escolas tem procedimentos 
especiais de admissão. Seus perfis 
estão nas páginas 18-26.

{{ 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 2017-2018.

PRIMEIRO PERÍODO DE 
MATRÍCULA 
3 de Janeiro-3 de Fevereiro de 2017
K0,K1, K2, somente 6ª e 9ª série
Para evitar longas filas no centro de 
Boas Vindas, recomendamos o seguinte 
horário, com base na primeira inicial do 
sobrenome dos pais:
A–I  Matrícula de 3-6 de janeiro
J–Q  Matrícula de 9-13 de janeiro
R–Z  Matrícula de 17-20 de janeiro
Todos  Matrícula de 23-3 de Fevereiro

SEGUNDO PERÍODO DE 
MATRÍCULA
8 de fevereiro–31 de Março de 2017
Todas as séries

As Escolas Públicas de Boston vão lançar 
mais infmormações sobre as datas de 
matriculas de 2017-2018 depois de 31 
de Março de 2017 pendente os ajustes no 
processo de designação.

Todos os alunos que irão ser 
matriculados em uma nova escola 
receberão um formulário RSVP. Se você 
sabe que seu aluno não vai frequentar 
as Escolas Públicas de Boston, em 
setembro, por favor assine e devolva 
o formulário RSVP, de maneira que 
possamos matricular outro aluno da 
lista de espera. Você também pode usar 
o formulário RSVP para nos dizer se 
quer ficar na lista de espera de outras 
escolas.

Como a BPS matrícula 
alunos?
Os alunos são matriculados por um 
computador que é programado com 
uma fórmula matemática. O programa 
de computador tenta matricular os 
alunos a sua maior escolha escolhida 
para que eles tem a mais alta prioridade.

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

Dentro de cada período de matrícula, os 
alunos com a prioridade mais alta serão 
matriculados primeiro.
BPS está atualmente a revisar as normas 
de prioridades. As normas e o processo 
começando em Novembro 2016 estão 
descritas aqui. 

Prioridade de Irmãos
Nós tentamos matricular as crianças de 
uma mesma família na mesma escola 
se os pais pedem. Se vocês quiserem 
que seus filhos fiquem na mesma 
escola, perguntem à um funcionário do 
Centro das Bas Vindas 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.

Requisitos de Residência para os Alunos
Para atender Escolas Públicas de Boston, o aluno deve morar na cidade de 
Boston. A residência de uma criança menor de 18 anos é a legal, a residência 
permanente do pais ou responsável que tem a guarda física do aluno. Um 
aluno que tem 18 anos ou mais pode estabelecer residência separada dos seus 
pais ou responsáveis para fins de frequentar a escola.
Residência temporária na cidade de Boston, unicamente com a finalidade de 
frequentar a uma Escola Pública de Boston, não é considerada “residência”.
Esta norma de residência não se aplica a alunos sem teto. Perguntas sobre 
alunos sem teto devem ser dirigidas ao Escritório de Conselho Legal, no 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). Os dois 
documentos apresentados devem ser das seguintes diferentes categorias: 
1. Uma conta de serviço público (não de água ou de telefone celular), com data 

dentro dos últimos 60 dias
2. Um contrato atual de renda, seção 8, Acordo ou formulário de Declaração de 

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

imposto da propriedade datado sobre o último ano.
4. Uma forma de W2 datado no ano, ou contra cheque datado nos últimos 60 

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

dias
*  AGÊNCIAS DO GOVERNO APROVADA: Departamentos de Assistência 

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

NOTAS:

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

 � Tutela jurídica exige documentação adicional de um tribunal ou 
agência.

 � Estes documentos também são necessários para qualquer mudança de 
endereço

Qualquer escola com uma norma de admissões especiais aprovado pode optar 
por aceitar alunos não residentes, mas apenas os alunos que apresentarem 
duas provas válidas de residência em Boston da lista nesta página podem ser 
convidados ou oferecidos admissão em uma Escola Pública de Boston.
Qualquer aluno que for descoberto que está violando a norma de residência 
será expulso imediatamente das Escolas Públicas de Boston. Os pais/
responsável de um aluno(a) expulso por não residir na cidade pode apelar da 
decisão. O aluno(a) pode ter permissão para continuar na escola durante o 
procedimento de apelação.
Além da expulsão da escola, as Escolas Públicas de Boston podem impor 
penalidade adicionais à família, tais como ação legal, multa baseada no custo 
dos serviços educacionais recebidos e a retirada de algumas bolsas-de-estudo e 
prêmios recebidos. 

 f Para mais informação na Lei de Residência está disponível no website de BPS:  
bostonpublicschools.org/residency
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BPS Escola de Segundo Grau
Escolas em Língua Dupla
BPS tem programas em dois idiomas 
no Greenwood (atualmente K-4), 
Academia Umana (atualmente K-2), 
Hernández (K-8), and Hurley (K-8), 
Estudantes na 8ª série de Hernández e 
Hurley tem prioridade - mas não é uma 
garantia - para matricular na Academia 
Margarita Muñiz, uma escola de 2º 
grau com linguagem dupla.

Trajetoria a Escolas do 2º 
Grau
As seguintes escolas garante a admissão 
de alunos do jardim de infância até a 
chegar na 12ª série
 � Lyon K-8 e Lyon High
 � Quincy Lower (K-5) e Quincy Upper 
(6-12)

 � Henderson Lower (K-3) e Henderson 
Upper (4-12)

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

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

todas as escolas quando houver 
mais candidatos do que vaga 
disponível em determinada série.
{{ A posição do aluno na lista de 

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

série de K0 a 12ª, podem ser 
colocadas em três listas de espera. 
Alunos que são matriculadas 
em sua segunda opção de escola 
podem ficar em uma lista de espera 
para sua primeira opção de escola. 
Alunos que são matriculadas em 
sua terceira opção de escola podem 
ficar em uma lista de espera para 

sua primeira e segunda opções 
de escola. E os alunos que são 
matriculadas em sua quarta opção 
de escola ou outra escolha de 
classificação mais baixa, ou quem 
administrativamente podem ficar 
em uma lista de espera para as três 
primeiras escolas que escolheram
{{ Qualquer aluno colocado em listas 

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

Boston, pode permanecer em uma 
lista de espera depois do começo do 
ano letivo, independente de estar 
ou não frequentando uma Escola 
Pública de Boston.
{{ Todas as listas de espera expiram no 

final do segundo bimestre (janeiro 
do ano seguinte).
{{ As escolas com procedimentos 

especiais de admissão (ver páginas 
18-26) mantem suas próprias listas 
de espera.

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

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

prioridade
4. Alunos sem prioridades

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

prioridade adicional para a zona de 
andar)

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

Números aleatórios serão usados como 
“desempatadores” entre alunos com as 
mesmas prioridades.
Você pode descobrir o posição da 
lista de espera do aluno, chamando a 
qualquer Centro de Boas Vindas no 
final de cada período de aplicação. Em 
agosto e setembro, você também pode 
ligar para a Linha Direta da Escola, 
617-635-9046.
BPS está atualmente revendo a norma 
de lista de espera. A norma e os processos 
a partir de Novembro 2016 é descrito 
aqui. Visite o site do BPS ou perguntar 
sobre quaisquer alterações ao visitar um 
Centro de Bem-Vindos. Informações sobre 
qualquer nova norma ou processo também 
será incluído na pasta que você recebe 
durante o registro.

Matrículas Administrativas
Os alunos que não recebem uma de 
suas opções de escola ou que não 
entregar sua aplicação será matriculado 
à escola mais próxima de casa que tem 
uma vaga.

Transferências
Se você quiser mudar de escola no 
próximo ano escolar, faz a transferência 
durante os seguintes períodos:
K1/K2, série 6, e série 9: 3 de Janeiro 
3-Fevereiro de 2017
Todos os demais: 8 de Fevereiro-31 de 
Março 2017 ou depois 
Todos o pedidos de transferência 
recebidos dentro de cada período de 
matrícula, serão processados juntos. 
Pedidos recebidos depois de 30 de 
setembro, 2017 serão coletados e 
processados em meados de novembro 
2017 e final de janeiro 2018.
Se você quiser fazer transferência 
ainda neste ano letivo, faça o pedido 
em qualquer Centro de Boas Vindas 
até o final de Janeiro 2017. Nós não 
podemos garantir que seu pedido de 
transferência seja aprovado 
Os alunos de 2º grau poderá transferir 
apenas uma vez na 9ª-12ª séries. 
Transferência Disciplinar. Alunos de 
6ª a 12ª séries, que são transferidos por 
razões disciplinares, serão matriculados 
em um programa alternativo.

Expulsão 
Alunos que foram expulsos de outros 
sistemas escolares por posse de arma, 
substância controlada, agressão à equipe 
da escola, ou condenação por falta grave 
podem não ser matriculados nas Escolas 
Públicas de Boston durante o período 
de expulsão. Se as BPS descobrirem que 
um aluno foi expulso da escola onde 
estava, por qualquer uma destas razões, 
este aluno será desligado das Escolas 
Públicas de Boston com acordo com a 
lei em Massachusetts.
Sob uma nova lei estadual, os alunos 
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 novos documentos do seu 
novo endereço (veja a página 3) a 
qualquer Centro de Boas Vindas 
imediatamente. Se você não têm 
prova do novo endereço, telefone 
para um Centro de Boas Vindas para 
pedir conselho

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

Alunos Desalojados
Se você mudar para um abrigo, está 
morando com outras pessoas (vivendo 
na casa de outras pessoas devido a perda 
da sua casa ou condições  economicas), 
ou vive em qualquer outra situação 
temporária, vá a qualquer Centro 
de Boas Vindas e dá-lhes o seu novo 
endereço.
Estudantes tem o direito de ficar na 
mesma escola enquanto estiverem 
desalojados, mesmo que mudem para 
um distrito escolar diferente. Transporte 
será fornecido, se a distancia para o 
aluno no jardin ou na primaria for de 
45 minutos ou menos. Transporte será 
também fornecido para os alunos no 
grau 1-12 se a distancia é de menos 
de uma hora.  Alunos tem o direito 
de ficarem na mesma escola mesmo 
que não vivem com os pais. Os 
Pais/encarregado de educação pode 
escolher increver seu filho/a numa 
escola que fica localizada numa nova 
zona, localidade, cidade onde vivem 
temporáriamente. Se o estudande ficar 
disabrigado durante o verão e tem que 
mudar, o estudante pode voltar para a 
escola que frequentava.  Transporte será 
fornecido a menos que o novo endereço 
se localiza dentro da area considerada 
“walk zone”.  Se a família mudar para 
um housing permanente, o estudante 
pode terminar o ano letivo na mesma 
escola e transporte será fornecido. 
Para asistencia, telefone para Rede de 
Recurso Educativo para os disalojados, 
617-635-8037.  

Transporte
Estudantes nas 6ª-8ª séries são elegíveis 
para receber transporte gratuito se 
eles vivem 1  1/2 milhas ou mais de 
sua escola. Estudantes em  9ª-12ª são 
elegíveis se viver duas milhas ou mais de 
sua escola. Estudantes nas  7ª-12ª vai 
andar de MBTA, ou uma combinação 
de “T” e ônibus amarelo. Eles vão 
receber gratuitamente o passe MBTA  
em sua escola atribuída. Passes MBTA 
são válidos durante todo o horário de 
serviço.
Os alunos não elegíveis para o 
transporte pode receber um valor 
armazenado no passe MBTA na 
escola na redução da taxa que o aluno 
pode usar durante todo o horário de 
funcionamento do serviço MBTA.
Uma vez que o aluno é matirculado 
na escola, vamos dizer-lhe se o aluno é 

Para uma melhor chance de conseguir uma de suas 
escolhas do ensino de segundo grau ..
{{ Aplicar dentro do seu primeiro período de matrícula - 3 de Janeiro- 3 de 
Fevereiro de 2017 para K0,K1,K2 e 9ª série e  de 8 de Fevereiro - 31 de Março 
de 2017 para todas as outras séries. Todos os pedidos recebidos dentro de um 
período de registro, são processados no mesmo tempo, não por ordem de 
chegada.
{{ Lista todas as 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 opção de escola se você não obter a sua primeira 
escolha.
{{ Escolha uma variedade de escolas - incluindo escolas para as quais você 
tem prioridade de irmão e escolas que são mais fáceis de entrar. Para obter 
informações sobre as escolas com menos frequência de escolhidos que podem ser 
um bom “ajuste” para o aluno, pergunte ao funcionários do Centro Bem-vindo. 

Você pode ir a um Centro de 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 terá. Muitas escolas estão cheias após o primeiro 
período de inscrição.
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elegível para o transporte. No final de 
agosto, informações sobre o serviço de 
ônibus do aluno e horário será enviado 
a você.
NOTA: Adultos não podem entrar 
no autocarro da escola. Somente 
funcionários autorizados (verifcados 
pelo CORI do BPS) podem entrar no 
autocarro.
Se você mudar: Se é elegível para 
transporte no “autocarro amarelo”, 
vamos automaticamente dar ao aluno 
uma nova parada de ônibus perto de 
sua nova casa quando você enviar seu 
formulário de “mudança de endereço”
 � Você pode completar um formulário 
de “mudança de endereço” em 
qualquer Centro de Boas Vindas. O 
Departamento de Transportação no 
Bolling Building em Roxbury não vai 
processar sua mudança de endereço.

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

Transporte para Alunos com 
Deficiências
Alunos com deficiências podem receber 
parada regular na esquina, serviços do 
metrô ou ônibus ou serviços na porta 
de casa de acordo com o estabelecido 
em seus Planos de Educação 
Individualizada (IEP).
Alguns alunos com sérios problemas 
médicos ou físicos que os impeçam 
de andar para a escola podem receber 
transporte. Entre em contato com a 
enfermeira(o) para pedir este serviço. 
A enfermeira lhe dará os formulários 
de saúde necessários e vai discutir 
as necessidades de transporte do 
seu filho(a) com o médico do seu 
filho(a). Nosso escritório de Serviços a 
Saúde 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 a 

Saúde, 617-635-6788. 
A não ser em certos casos, transportes 
médicos não são renovados 
automaticamente. Vocês têm de re-
aplicar ao pedido todos os anos.

Para ajuda com transportes
Durante o ano todo  617-635-9520
Linha Escolar direta  617-635-9046
(4 de Janeiro-3 de Fevereiro de 2017 e 
meados de agosto a meados de setembro.)

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

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

Cada escola de 2º grau oferece cursos 
exigidos para a graduação, incluindo 
artes da linguagem Inglês, matemática, 

ciências e estudos sociais, as línguas 
do mundo, tecnologia informática e as 
artes . Em muitas escolas de 2º grau, 
cursos e programas adicionais estão 
disponíveis durante e depois da escola 
que fazem cada escola única. 

Colégio e conscientização a carreira 
é uma prioridade em todas as nossas 
escolas de 2º grau. Comunidade e 
escola baseado ao acesso a faculdade 
e agências e orientadores trabalham 
com os alunos ao longo do ano, com 
foco no planejamento da faculdade, o 
processo de aplicação da faculdade, e 
as atividades de enriquecimento. Os 
alunos exploram opções em contextos 
do mundo real,tais como visitas nas 
faculdades, hospitais, bancos, ou 
estúdios de televisão, muitos dos quais 
são acessíveis através de fortes parceiros 
de negócios e universitários. A maioria 
dos alunos participam de estágios, de 
aprendizagem de serviço comunitário e 
oportunidades para explorar as carreiras 
na área da saúde, educação, mídia, 
tecnologia, artes visuais e cênicas, 
ciências ambientais, empresas e outras 
especialidades. Para muitos alunos, 
experimentando a conexão entre a 
escola e o “mundo real” é a chave para 
a prontidão escolar, a conclusão da 
faculdade, e sucesso total na vida.

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

Programa-do Ensino 
Secundário a Professor
O Programa de Ensino Secundário 
para Professores (HSTT) identifica e 
cultiva futuros educadores das escolas 
secundárias do BPS para retornar 
ao BPS como professores altamente 
qualificados. Através do BPS HSTT, os 
alunos exploram o campo da educação 
e se envolvem num currículo focalizado 
na prática efetiva de professores e 
preparação para a faculdade. Os 
bolsistas de BPS HSTT são orientados 
por professores atuais e conselheiros 
de orientação e criam e entregam 
planos de aula, servem de tutores, 
visitam faculdades e participam em 
conferências. Os participantes recebem 
acesso ao Programa de Inscrição Dupla 
do Urban Colégio de Boston (UCB), 
que oferece cursos universitários sem 
custo para os bolsistas e o treinamento 
da tecnologia Goes Home (TGH), 
que oferece Chromebooks acessíveis 
para os bolsistas. Os acadêmicos 
também recebem reduções de propinas 
e aluguéis em colégios e universidades 
parceiras.

Carreira e Formação 
Técnica
 617-635-6729 

Carreira e educação técnica (CTE), 

oferece aos estudantes uma trajetória 
para aprender habilidades que estão 
em “alta demanda”, preparação para 
o estudo pós-secundário, e construir 
uma carreira por enquanto adquirem 
seu diploma no ensino secundário. 
Programas de CTE oferecem instrução 
acadêmica e técnica em muitos 
campos, de reparação automotiva a 
artes culinárias a produção televisiva. 
Oportunidades de educação cooperativa 
e serviços de colocação de emprego 
estão disponíveis para os que vão 
graduar que querem entrar no mercado 
de trabalho, quer a tempo inteiro ou 
a tempo parcial, enquanto obtem 
instrução adicional. Alunos nesses 
programas pode ganhar credenciais 
da indústria, o crédito na faculdade 
para programas técnicos concluídos 
em nessa área, e/ou posição avançada 
em programas de aprendizagem. CTE 
oferecem serviços de educação especial e 
apoio para os aprendizes do inglês.

A BPS oferece atualmente 23 
programas de CTE aprovados pelo 
Estado nas escolas  secundárias de 
Madison Park Technical High School,  
O English High School e Boston 
Arts Academy nos seguintes campos 
de estudo: tecnologia automotiva, 
colisão automóvel e reparação, 
tecnologia do negócio, carpintaria, 
cosmetologia, artes culinárias, Produto 
e comunicação visual, assistente dental, 
electricidade, gestão de instalações, 
hotelaria e turismo, serviços de suporte 
de informação e de redes, assistente 
médica e de enfermagem, fabricação 
de metal, canalização , Programação 
e desenvolvimento web, e produção 
televisiva. Além disso, no Madison 
Park e no The English High School, 
estudantes no seu primeiro ano escolar 
exploram seus interesses e aptidões e 
ganham exposição a uma variedade de 
programas CTE antes de escolher um 
curso técnico.

As seguintes nove escolas secundárias 
também têm cursos CTE que não 
pertencem ao Capítulo 74: Brighton, 
Boston International e Newcomers 
Academy, Jeremiah E. Burke, 
Charlestown, East Boston, Edward 
M. Kennedy Health Careers School, 
Academia TechBoston, Urban Ciência 
Academy e West Roxbury Academia. 
Os programas incluem ciência da 
computação, engenharia, assistência 
médica, Produto e comunicação visual, 
serviços de proteção, viagens e turismo 
e marketing.

Programas Fora do 
Distrito
As Escolas Públicas de Boston é um 
distrito membro de Shore Educational 
Collaborative Shore Occupational 
Learning e Vocational Educational 
Division e (SOLVED). SOLVED 
fornece acesso exploratórias e CTE 
experiências que não são oferecidos no 
distrito de origem. Os alunos da 9ª série 
que frequentam  a escola de 2º grau 
Madison Park Vocational Technical 
pode experimentar os programas 
disponíveis de interesse em outros 
distritos membros. Se eles se qualificam 
e quiser se inscrever em um programa 
de carreira e técnica em uma escola 
membro após 9 ª série, eles podem 
ser admitidos com base na norma de 
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admissão da escola membro.
Os alunos que consideram esta opção 
devem entrar em contato com o 
Escritório de Carreira e Educação 
Técnica para obter ajuda com este 
processo - 617-635-6729 
Os alunos interessados em se matricular 
em um programa Capítulo 74 não 
oferecido em Boston ou através do 
Shore Collaborative deve aplicar-se 
para a área profissional das escolas 
como  alunos “fora de Distrito”. Todos 
as aplicações completas devem ser 
enviadas para as Escolas Públicas de 
Boston para aprovação antes de 1º de 
abril do ano que o aluno tem planos 
para se inscrever.

Aprendizes do Inglês
 617-635-9435 Informação
 617-635-1565 Teste e 
  Colocação
As Escolas Públicas de Boston fez 
instrução de alta qualidade uma 
prioridade para os Aprendendo Inglês 
(EL). BPS fornece várias opções e 
serviços para ajudar estes alunos a 
aprender Inglês acadêmico enquanto 
estudam literatura, escrita, matemática, 
ciências, história/estudos sociais, artes, 
educação física, e outras matérias.
Quem é um Aprendiz de Inglês?

Alunos Aprendendo Inglês (ELs, 
anteriormente referido a Aprendedores 
da língua Inglesa) são os alunos que são 
falantes nativos de outros idiomas além 
do Inglês, e que ainda não são Profes 
suficiente em Inglês acadêmico para 
executar o trabalho de classe ordinária 
em Inglês, sem apoio ao idioma. Quase 
18 mil alunos do BPS (31% de todos os 
alunos das BPS) são classificados como 
Alunos Aprendendo Inglês.
Como os alunos são colocados 
em serviços EL?

Os pais/responsável de cada criança 
que entra em BPS pela primeira vez 
devem preencher uma pesquisa sobre 
o idioma em casa no momento da 
inscrição. Se a pesquisa indica que o 
aluno pode se qualificar para serviços 
EL, o distrito deve avaliar o acadêmico 
de proficiência em Inglês do aluno. Os 
pais e encarregados de educação das 
crianças que se qualificam para serviços 
EL têm o direito legal de ser informado 
sobre as opções e os benefícios dos 
serviços de EL disponíveis de uma 
forma que eles possam compreender 
(em termos de médio e do idioma) e, 
em seguida, escolher a opção que eles 
(pais ou responsável) acreditam melhor 
se adapta às necessidades do seu aluno. 
Não importa em qual escola o aluno 
está matriculado, ele/ela tem o direito 
de receber serviços.
Pais de Alunos Aprendendo Inglês 
também tem o direito de “optar 
fora” de serviços de EL e ter o aluno 
matriculado a só de Inglês, sala de aula 
de ensino geral.
Quais as opções de programa 
que estão disponíveis para 
Alunos Aprendendo Inglês nas 
nossas escolas?

Sob a lei estadual, “todas as crianças 
em escolas públicas de Massachusetts 
deve ser colocado em salas de aula de 

língua Inglês” para aprender o conteúdo 
do nível da série. Elas também serão 
prestada assistência com a aquisição 
da linguagem Inglês, tais como Inglês 
como Segunda Língua (ESL), para que 
elas possam aprender a falar, ouvir, ler e 
escrever em Inglês.

As Escolas Públicas de Boston oferecem 
os seguintes programas para ajudar os 
Aprendizes de Inglês:

 � Instrução Imersão em Inglês (SEI). 
Nas salas de aula SEI, professores 
que são qualificados para ensinar as 
disciplinas acadêmicas e fornecer 
instruções para ELs em artes de 
língua inglesa, matemática, ciência 
e história/estudos sociais. O 
professor(a) pode falar a primeira 
língua dos alunos para ajudar a 
esclarecer instruções.

 � Duas-Vias Educação Bilíngue (também 
chamado de Educação Duplo 
Idioma). Nesta sala de aula, falantes 
nativos de inglês e alto-falantes de 
uma outra língua aprendem juntos. 
O objetivo de programas bilíngue 
nos dois sentidos é para todos os 
alunos a se tornar fluente em ambas 
as línguas. Margarita Muñiz High 
School é única dupla linguagem do 
distrito (Inglês/Espanhol) do ensino 
de segundo grau.

Para os estudantes serem matriculados 
aos seguintes programas, eles precisam 
de uma isenção assinada pelos seus 
pais / responsável reconhecendo que os 
pais tenha solicitado especificamente 
o programa.

 � Educação Bilíngue Transitória (TBE). 
Os pais de alunos EL pode solicitar 
um programa TBE, se eles acham 
que seu filho(a) vai fazer melhor 
progresso acadêmico e aprender 
Inglês mais rápido do que em uma 
sala de aula SEI. Em uma sala de aula 
TBE, o professor(a) ensina na língua 
materna dos alunos. Como os alunos 
se tornam mais Profes em Inglês, o 
professor(a) utiliza o idioma principal 
com menos frequência, até que toda 
a instrução é realizada em Inglês e os 
alunos são capazes de fazer a transição 
para aulas de educação geral.

 � Alta Intensidade de Treinamento no 
Idioma (HILT) Idioma para estudantes 
com uma educação formal interrompida 
(SLIFE). BPS recomenda este programa 
para alunos com idades entre 8 
anos ou mais velhos que chegaram 
recentemente aos EUA, que têm 
baixa proficiência em inglês e cuja 
experiência escolar foi caracterizada 
por uma educação de qualidade que 
não foi rigorosa o suficiente para 
prepará-los para a faculdade e uma 
carreira. Neste programa, os alunos 
recebem instrução intensiva em inglês 
e na língua nativa (se disponível) na 
leitura/escrita, matemática, ciências 
e estudos sociais em classas com 
poucos alunos. Eles também recebem 
aulas adicionais de tecnologia, artes e 
educação física. Todos os professores 
SLIFE são obrigados a criar um 
plano que inclui as metas e plano de 
monitoramento para cada aluno para 
garantir que estes alunos estão a fazer 
progresso.

Como é que os pais fazem um 
pedido para seu aluno EL seja 
colocado num programa TBE ou 
HILT?

 � Os pais pode apresentar um pedido 
de renúncia. BPS irá autorizar o 
pedido, se o diretor(a) da escola 
e professores acreditam que um 
programa alternativo seria melhor 
para o progresso educacional global 
do aluno e rápida aquisição de 
competências básicas de língua 
inglesa.

 � Renúncias estão em vigor apenas 
para o ano escolar em curso. Os pais 
devem visitar a escola a cada ano a 
para re-aplicar para a renúncia.

 � Os pais têm o direito de recorrer da 
decisão, se a renúncia é negada.

Programas para os 
Recém-Chegados nos 
Estados Unidos
Nós temos vários programas, incluindo 
a Academia Recém-chegados na Escola 
Boston International de 2º grau, 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. 
Estes programas também oferece 
aconselhamento profissional, orientação 
sobre a cultura norte-americana e 
atividades depois da aula.

Por favor visite o seu Centro de 
Boas Vindas para mais informações 
sobre como se inscrever na Academia 
Newcomers no Ensino Secundário de 
Boston Internacional. Os alunos fazem 
um exame para avaliar seu nível no 
idioma antes de serem designados a essa 
Academia. Familias devem contatar o 
centro de Avaliação e aconselhamento 
de BPS Newcomers para obterem 
mais informações sobre a avaliação do 
idioma.

Centro de Avaliação e 
Aconselhamento dos 
Recém-Chegados
 617-635-1565

Todos os alunos cujo o inquérito sobre 
língua falada em casa consta que, 
outro idioma além do Inglés é falado, 
serão avaliados sobre sua proficiência 
no Inglês. Quando se inscrever para 
a escola em um Centro de Boas-
Vindas, esses alunos e suas famílias 
irão receber um horário para ir Centro 
de Avaliação e Aconselhamento dos 
Recém-Chegados. A equipe multilingue 
irá testar as habilidades do Inglês dos 
alunos e ajudar os pais e os alunos a 
escolher os serviços de educação que 
são melhores para eles. Depois que as 
famílias recebem sua colocação, elas 

podem contatar o um Especialista de 
Recursos Familiares no Escritório de 
Aprendizes do Inglês que também pode 
on conectar com serviços adicionais na 
comunidade e na escola.
O Centro de Avaliação e 
Aconselhamento dos Recém-Chegados 
está localizado no Edifício Municipal 
Bolling, 2300 Washington St., Roxbury 
(Dudley Square). Está aberto nos dias 
de aula, das 8:00-17:00hs. 

Educação Especial e 
Serviços ao Aluno
 617-635-8599

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.
Se você suspeitar que o seu/sua BPS 
estudante 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 o Serviço de Educação 
Especial e Serviços ao Estudante, 617-
635-8599.

As Escolas Exames
 617-635-9512

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

 � Boston Latin School em Fenway
 � John D. O’Bryant School of 
Matemáticaematics & Ciência 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 
2018-2019 estará disponível no 
começo de setembro 2017 em todas as 
nossas escolas de ensino médio e escolas 
segundo grau, Centros Bem Vindos, 
bibliotecas e Clubes Boys & Girls. O 
teste é dado no começo de Novembro.
Os alunos que não estão atualmente 
inscritos nas BPS-mesmo se eles tem 
um irmão que está matriculado em 
BPS-deve ir para a BPS Centro Bem 
Vindo e provar que são residentes 
de Boston. Eles devem fazer isso, na 
primeira sexta-feira de novembro, a fim 
de ser considerado para a admissão em 
uma escola exame. Informações sobre 
onde e quando deve provar residência 
está incluído nos materiais de inscrição 
de teste.
f	Mais informação:  
 bostonpublicschools.org/exam
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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 a passar por 
dificuldades numa escola regular. 
Estes programas oferecem salas de aula 
pequenas, serviços de apoio intensivo e 
métodos de ensino diferentes.  
O processo para  aplicar para uma 
educação alternativa varia de acordo 
com o nível escolar . Os alunos que 
precisam de uma colocação alternativa 
de escola media devem aplicar através 
do processo de pedido de Assento Não 
Tradicional, os alunos que procuram 
um ensino secundário alternativo 
podem se inscrever através de seu 
escritório de orientação escolar ou do 
Centro de Re-Envolvimento para uma 
escola alternativa.
Não podemos garantir que todos os 
estudantes que solicitam uma escola 
alternativa vão receber uma colocação.

Envolvimento 
Famíliar
 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 envolve, as crianças  
alcançam níveis mais elevados e têm 
uma atitude mais positiva em relação a 
escola. 
Há muitas maneiras pelas quais as 
famílias podem participar na educação 

de seus filhos na escola, tais como: 
participar em conferências entre pais e 
professores, comunicar-se regularmente 
com o professor/conselheiro da criança 
para comfirmar que o seu filho/a esteja 
no caminho certo para a graduação, 
torne-se um líder de pai no Conselho 
de Pais de Escola e/ou Conselho Local 
de Escola, e atende atividades de 
carreira e de faculdade hospedadas na 
escola.
Em casa, as famílias podem fazer log on 
no Portal dos Pais da BPS (ASPEN), 
que fornece aos pais acesso direto 
e seguro às notas atuais, frequência 
escolar e informações da turma do 
aluno. Faça perguntas ao seu filho 
sobre o que está aprendendo na escola 
e fala com eles sobre os seus planos de 
atender a faculdade e ter uma carreira 
no futuro.
Ao nível distrital, os pais podem 
participar das seguintes actividades:
{{ Participa em workshops e 

treinamentos organizados pela 
Parent University em www.
bostonpublicschools.org/
parentuniversity
{{ Participa no Conselho Consultivo 

de Pais de Educação Especial 
que fornece uma voz e dá apoio 
às famílias que têm alunos com 
necessidades especiais
{{ Participa no Conselho de Pais 

da cidade que envolve e capacita 
os pais dos alunos da BPS para se 
tornarem defensores efetivos de 
seus filhos
{{ Participa no Comitê Consultivo 

de Aprendizes de Inglês do 
Distrito que tem como objectivo 
fornecer recomendações às escolas 

e ao distrito sobre os programas e 
serviços fornecidos para o distrito

Exames Físicos
De acordo com a lei, novos alunos no 
sistema escolar precisam apresentar 
os resultados de um exame físico 
completo. Durante a primeira semana 
de aula, a enfermeira escolar pedirá 
os resultados de um exame físico 
recente (feito no prazo de um ano) 
para cada aluno, assinado por um 
médico ou centro de saúde. Nenhuma 
criança pode participar das atividades 
esportivas sem um exame físico recente 
e documento do médico de que o 
aluno está liberado para participar de 
atividade física.  
A enfermeira(o) também vai rever as 
informações de cada aluno com relação 
a assuntos de saúde e necessidade de 
remédios. Se a criança precisar tomar 
remédios durante o horário escolar, a 
enfermeira (o) dará formulários para 
serem assinados pelos pais/responsável e 
o médico da criança. Os medicamentos 
devem ser fornecidos para a escola em 
um recipiente marcado com farmácia. 
Por favor, forneça o máximo de 
informações possível e dar a enfermeira 
uma cópia atualizada das vacinas do seu 
aluno(a).

Uniformes Escolares 
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 busque no seu “Relatório sobre 
Ensino e Aprendizagem” no www.
bostonpublicschools.org/schools

Refeições Escolares
Todas as nossas escolas servem um 
saudável café da manhã e almoço, 
como também refeições depois das 
aulas, para todos os alunos, sem custo, 
independentemente da economia da 
família. Adicionalmente, BPS oferece 
pequeno almoço e lunche a todos os 
estudantes durante a semana no verão.

Norma de 
Frequência Escolar
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, o aluno 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.

Direitos dos 
Pais de Acordo 
com “ A Lei 
de Sucesso 
de Todos os 
Estudantes “
A Lei Federal de Educação 
Primária e Secundária, chamada 
a lei de Sucesso de todos os 
estudantes(ESSA), 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 2016-2017.

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 seu direito 
de saber sobre a qualidade 
dos professores.

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

O Departamento de Ensino 
Fundamental e Secundário de 
Massachusetts (DESE) usa resultados 
de teste padronizadas em grande parte 
para determinar o nível de uma escola, 
em comparação com o desempenho 
de outras escolas em todo o estado. As 
informações atuais de responsabilidade 
do Estado estão disponíveis em www.
doe.mass.edu

Nas páginas 10-27, você vai encontrar 
uma breve informação sobre cada uma 
das nossas escolas de 2º grau. Com cada 
descrição de uma escola há gráficos que 
detalham a Matrícula & Atendimento; 
resultados  de 2016 de MCAS em Inglês 
Language Arts, Matemática e Ciência; 
Resultados da Graduação do Ensino 
Médio; Sucesso Universitário; E Nível 
de Responsabilidade do Estado.

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

O que esses níveis de desempenho 
significam?

Advançado (Adv): Os alunos demonstram 
conhecimento profundo do assunto 
rigoroso e fornece soluções sofisticadas 

para problemas complexos.

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

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

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

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

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

Todas as escolas de Massachusetts e 
distritos com dados suficientes são 
classificados em um dos cinco níveis 
de prestação de contas e assistência. 
O nível da escola é determinado em 
comparação com todas as escolas que 
atendem a mesma série o mesmo 

período no estado. As escolas com 
melhor desempenho são de nível 1 e 
menor desempenho são Nível 5. O nível 
é determinado como segue:  

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

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

Nível 3: Mais baixa realização 20% 
das escolas (incluindo subgrupos mais 
baixos); ou taxas persistentemente baixas 
de graduação ou muito baixa taxa de 
participação no MCAS

Nível 4: Desempenho mais baixo das 
escolas Nível 3 

Nível 5: Escolas cronicamente com baixo 
desempenho. 

Visite www.mass.gov e clique no 
“education” para aprender mais.

NOTA: Escolas que são muito pequenas, 
escolas novas ou escolas que foram 
substancialmente reorganizadas, são 
identificados com “dados insuficientes”. 
Visitar essas escolas é a melhor forma de 
ter uma visão completa sobre o que essas 
escola tem para oferecer.

Entendendo Resultado do Estado e Responsabilidade 
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BPS Escola de Segundo Grau em resumo
ESCOLAS 
DE 2º GRAU  

Apli-
cacão 
Especial

Matrí-
cula

Descrição Destaques do Dia Escolar Programas e Atividades Depois da Aula

Another Course 
to College (ACC) 

Não 221 Pequena escola piloto
9ª -12ª séries

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

Boston Adult 
Technical 
Academy

Sim 219 Programa alternativo 
de segundo grau com 
diploma para idades 
19-22 anos

Programa acadêmico completo em artes da Linguagem Inglês, matemática, ciências, Instrução especializada 
em Inglês para aprendizes do Inglês, programas de Recuperação de Crédito; opção para inscrição dupla num 
colégio comunitário;certificado de formação em assistente de enfermagem  

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

Boston Arts 
Academy

Sim 447 Escola Piloto, 
Artes visuais e cênicas

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

Dia prolongado para todos os estudantes com aulas intensivas, artes, shows especiais e atuação; apoio e programa 
especializados fornecidos antes , durante e depois da escola.

Boston Commu-
nity Leadership 
Academy 

Sim 499 Escola-piloto com 
foco em liderança 
comunitária

Escola para futuros líderes, currículo preparatório à faculdade, muitos cursos de Colocação Avançada (AP); 
Aim High

Esportes com a escola de 2º grau New Mission, reforço, ensino de serviço comunitário, estágios, Aim High, Boston 
Scholar Programa para Atletas

Boston Day 
and Evening 
Academy

Sim 434 Horace Mann charter 
school for over-age 
students

Programa acadêmico completo baseado na competência, para alunos acima da idade, consultivas, e projeto-
baseado nas aulas; aulas de preparação para a carreira pós-graduação; eletivas especializadas; matrícula 
dupla em faculdades locais; equipe de liderança estudantil

Clube do dever de casa, Fundamentos de Negócios, cozinhar, produção de música digital, artes marciais misturadas, 
costura e desenho de moda; Step; Zumba, basquetebol, desenho gráfico, desenho, pintura, contando histórias através 
de vídeo e escrita, e escultura em madeira; preparação para MCAS;apoio acadêmico;serviço comunitário

Boston Green 
Academy 

Sim 506 Horace Mann charter 
school com foco “verde” 
para 6ª-12ª séries

Artes da língua Inglesa, base da alfabetização, Humanidade, conselhos para colégio e profissão, classes 
avançadas.

preparação para o SAT e ajuda com aplicações para a faculdade, corpo governante estudantil, Boston scolar Athletes the 
Zone (com o ensino secundário de Brighton)
estágios com Boston Private industry Council, reforço, Big Brother Big sister Mentoring

Boston 
International 
High School

Sim 294 Escola para alunos com 
limitação em Inglês e que 
tenha 3 anos ou menos de 
educação em USA

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

PULSE programa, Sociedade Latina programa de música,  apoio acadêmico e aulas de música, SAT preparação,  TV 
PressPass onde os alunos fazem filmes focados em questões sociais, e um programa atlético forte

Boston Latin 
Academy 

Sim 1,695 Escola de exame,  
7ª- 12ª série

 Currículo preparatório para a faculdade; Classes de Colocação Avançada (AP) em todos os sujeitos 
acadêmicos 

Esportes, Clubes, Serviços

Boston Latin 
School 

Sim 2,403 Escola de exame,  
7ª- 12ª série

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

Brighton High 
School  

Não 803 Escola de 2º grau 
Preparatória à muitas 
faculdades e carreira

Ensino personalizado para preparação à faculdade e carreira; Academia para 9ª série , 8 cursos AP; parceria 
com comunidade e faculdades, oportunidades matrícula dupla, estágios profissionais; Army JROTC, 
robótica/engenharia, profissões de saúde, artes de mídia /comunicação, Liga de debate de Boston, ciência 
de computador

Atletismo (futebol Americano, voleibol, futebol, basquete, corrida coberta/ao ar livre, rowe,baseball, softball), serviço 
comunitário, grupos de atuação, organizações culturais, reforço, atividades de acesso a faculdade(college Bound e 
Upward Bound), Preparação para o SAT,  eCentro de Aprendizagem do Aluno Atleta do Boston Scholar colocação para 
trabalho/estágio, Pesquiza do Verão

Burke High 
School 

Não 492 Escola abrangente e de 
2º Grau preparatória à 
faculdade

Rigoroso currículo preparatório com AP classes; matrícula e cursos  de honra duplo Governo estudantil, NSBE, revista literária, Robótica e Máquinas Clube de Ciência, aulas SAT e MCAS, PULSE, recuperação 
de crédito, Atletas Boston Scholar, Campeonato do atletismo, torcida, apoio a faculdade & carreira , parceria iniciativa de 
aprendizagem comunidade com Biblioteca Municipal Grove e o Boston Center for Youth and Families

Charlestown 
High School

Não 916 Grande escola com 
Preparação para a 
Faculdade

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

Programa atlético forte incluindo vôlei, softball, baseball, outros esportes, a caracteriza a nossa equipe de basquete 
campeã estadual;apoia nossos atletas através The Zone e depois da aula estudo nos corredores, Debate League, Clube 
do Boliche, Clube da matemática, Eurotrip, JROTC Equipe de Drill, Equipe Maratona Dream Far, Clube teatro, Clube de 
dança, muitas outras atividades extracurriculares

Community 
Academy

Sim 52 Ensino Secundário  
Alternativo

Conselheiros individuais para cada estudante, aconselhamento universitário, viagens de escolas regulares, 
incluindo para faculdades locais e  para exposições de faculdades

Reforço antes e depois da escola

Community 
Academy of 
Ciência and 
Health 

Não 363 Escola que prepara os 
alunos para o ensino 
faculdade e para 
carreiras em ciências 
e saúde

6 cursos AP, BUILD, Modelo UN, anatomia e fisiologia, criminologia Governo Estudantil, Centro de Preparação à Faculdade, Centro de Preparação para Faculdade,serviço de apoio ao aluno, 
biblioteca centro de mídia, Boston Scholar Athlete Zone, local para estudar, acesso a laboratório de computação, 
Recuperação de Crédito, preparação MCAS, times de caminhar  para Walk for Hunger, Cancer Walk e AIDS Walk,estágios 
e shadowships. Esportes: meninas e meninos basquetebol, voleibol das meninas, basebol, o softball, trilha, futebol; 
Sociedade Nacional de Honra,buildOn, BUILD

Dearborn STEM 
Academy

Não 307 STEM escola média e 2º 
grau, 6ª-12ª séries

Concentra-se em ciência, tecnologia, engenharia e matemática; Entre em contato com a escola para obter informações.

Dorchester 
Academy 

Não 95 Pequena escola 
focada em bolsa 
de estudos, arte e 
empreendedorismo

Introdução ao negócio, marketing, economia, Creative Lab, Introdução ao Teatro, Fundações de Artes Visuais, 
Interactive Media Design e Desenvolvimento; cursos de honra de Química, Inglês, pré-cálculo, álgebra, 
geometria, história dos EUA, a história do mundo; aluno 1º anotem que tomar Algebra II; dupla inscrição: 
UMB, RCC, BHCC, BFIT, Suffolk, Wentworth,Boston Private Industry Council  treinamento de prontidão 
carreira e colocação de emprego, da Universidade Suffolk Upward Limite-SAT, prep faculdade, matrícula 
dupla. UMass Boston Garantia de admissão da faculdade programa de aconselhamento de prontidão e, 
programas de verão.

Boston Scholar Athletes Bear Zone reforço, SAT prep, preparaçnao para faculdade e carreira; Liga de Boston de 
Debate,Líderes Emergentes, Clube focado em liderança e justiça social,Clube de Computador, Boxe e Clube de 
Condicionamente fisíco; voleibol, beisebol, basquete (meninos e meninas) torcida, pista coberta e ao ar livre para  
atletismo; Grupo Mulheres Jovens, Grupo Homens Jovens, Negócios e Clube Entrepreneur

East Boston 
High School 

Não 1,532 Grande escola com 
Preparação para a 
Faculdade

AP e classes de Honras; classes de computação; mídia e artes visuais, artes teatrais, coral, JROTC; 
Administração

 Reforço antes da escola; programas atléticos completos, Cheerleading, Drill Team , Key Club, Prom Committee, 
Yearbook, Rifle Team, Time de matemática, dança, Aliança Gay/Straight, Clube de Xadrez, Clube AP, governo estudantil, 
National Honor Society, Book Club, GEMMA para meninas, Liga de Debate;PULSE programa (somente 9ª série), oficiais 
de classe para cada série.  Todas as atividades são gratuitas.

English High 
School 

Não 549 Preparação para 
Universidade, 
compreensiva escola

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

Televisão da Escola English (ETV), coral, livro do ano, esportes, dança, clube do dever de casa, Liga de debate, 
preparação para MCAS,  Mock trial, drum line, clubes culturais 

Excel High 
School 

Não 526 Escola preparatória à 
faculdade

Educação geral, honras e cursos de Colocação Avançada, SAT prep, cursos misturados on-line, intervenção 
acadêmica diária/tempo para intervenção especializada

Depois da aula reforço escolar (Recuperação de Crédito), Clube de deveres de casa para 9ª e 10ª série, National Honor 
Society (Sociedade Nacional de Honra),Liga de Debate , Ciências Ambientais, Clube de Reciclagem, clube de arte, 
buildOn, os comitês da classe dos 12º ano, governo estudantil,BSAC, MCAS intensiva preparação, atletismo, Boston 
Scholar Atleta Zona , Mu Alpha Theta (Sociedade de honra de matemática), JROTC; tudo gratuito

Fenway High 
School 

Sim 359 Escola piloto Humanidades integradas, currículo em ciência, matemática e Espanhol; estágios programa Ventures, 
consultivo, Centro de Apoio ao Aluno; Centro de Ensino, dupla de matrícula dupla

Esportes, aconselhamento acadêmico, Centro de Aprendizagem, preparação ao SAT, governo estudantil, clubes, 
programa MORE para jovens rapazes de cor, Sister 2 Sister, classes tecnológicas para pais e alunos, programa de corrida 
funcionário/aluno,  Liga de Debate, Time Step, serviço comunitário 

Greater 
Egleston High 
School 

Sim 248 Escola piloto, para 
alunos mais que a 
idade que estão na  
10ª- 12ª série

Aulas de imersãopara faculdade; Prep Faculdade Academia;  estudantes que vão se formar participam em 
cursos de vários colégios /universidades; projetos de pesquisa para 11ª-12ª séries , Saúde e Bem-Estar da 
Semana; celebração durante um mes de historia dos Africanos Americanos e Herança Espanhola; programa 
de alfabetização em toda a escola; Compromisso cívico semanal, Programa de Verão Educação Experiencial 

Clubes incluem: engenharia, artes, equipe de missão de escola média, comitê de baile, revista de notícias de escola, 
programa de ajuste de saúde & aptidão adolescente, grupos consultivos antes de escola

Henderson 
Inclusion Upper 
School (9-12)

Não* 204 *Admissão garantido 
dos alunos da Escola 
Média Henderson 

Álgebra, geometria, linguagem Inglês, história, física, biologia, espanhol, artes visuais, computadores Programas esportivos na Academia comunitária de Ciências  e Saúde e o ensino secundário de J.E. Burke 

Kennedy 
Academy for 
Health Careers 

Sim 360 Horace Mann charter 
school focado em 
profissionais de saúde

Currículo preparatório rigoroso para faculdade;quatro cursos cada de Inglês da faculdade, matemática 
de faculdade, História, Ciências, Saúde/educação física, seminário de faculdade, três cursos de línguas do 
mundo.

Gratuito apoio acadêmico, preparação ao MCAS e ao SAT; estágios em profissões de saúde, programas de serviço 
comunitário, atividades de liderança, National Honor Society (Sociedade Nacional de Honra), explorando cultura, Time 
de debate, exploração cultural, clubes, basquete, softball, cheerleading e corrida , liga de Debate, flag football, artes 
marciais, drama, EMK TV

Lyon Pilot High 
School

Não* 126 Completa escola piloto 
de inclusão; *Lyon 
K-8 alunos admissão 
garantida

Inglês literatura diária e composição Inglês; AP literatura; História EUA 1; história EUA 2, a história do 
mundo; física; biologia; química; álgebra 1; geometria; álgebra avançada; pré-cálculo; AP cálculo; Espanhol. 
Eletivas e especiais incluem negócios, questões globais, escrita da faculdade, saúde e bem estar, psicologia, 
engenharia, cívica, justiça criminal, a arte visual, multimídia, educação física/bem estar e consultivo. 

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

Madison Park 
Technical 
Vocational 
High School 

Sim 849 Ensino médio 
profissional

Serviços de conselheiros de Arbour, centro de saúde com base na escola, classes avançadas (AP), bootcamp 
para MCAS, Achievers Boston, 19 carreer technical studies.

Ajuda com trabalho de casa, tutoria no MCAS, preparação ao SAT, clube Dream Writers,  SkillsUSA, Boston Scholar 
Athletes, Aliança Gay;Lésbica, governo estudantil, formatura da 12ª série, classe 12ª série, class 11ª série, JROTC, 
modalidades de esporte e esportes JV e junior varsity

Margarita 
Muñiz Academy

Não 287 Escola Inovação; dupla 
linguagem 

Preparação para a faculdade, Duplo idioma Inglês/Espanhol; aprendizagem através de inquérito, artes, 
tecnologia, bolsas competitivas para a faculdade

Aulas de reforço em cursos básicos e de enriquecimento de artes

New Mission 
High School 

Sim 323 Escola piloto Currículo preparatório com muitos cursos AP: Linguagem,  Literatura, Calculus, Ciências ambientais, USA 
história, Biologia, estágio 12ª série, Serviço Comunitário, consultivo, Recuperação de Crédito online aos 
sabádos e durante um horário livre, apresentação de avaliação do porfolio duas vezes ao ano

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

O’Bryant School 
of Matemática 
and Ciência 

Sim 1,435 Escola de exame, 
 7ª-12ª séries 
foco em matemática 
e  ciência

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

Atletismo, numerosas atividades extracurriculares, programas de enriquecimento acadêmico, clubes culturais, Conselho 
Estudantil, National Honor Society, tutoria no sábado; todas as atividades extracurriculares gratuito; a maioria dos 
clubes se reúnem uma vez por semana, alguns em vários dias

Quincy Upper 
School

Não* 506 6ª-12ª séries; * Escola 
Primária Quincy 
admissão de alunos 
garantido

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

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

Snowden 
International 
School at 
Copley 

Não 433 Internacional e estudos 
da linguagem 

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

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

TechBoston 
Academy 

Não 988 Escola preparatória 
à faculdade e piloto-
tecnológica, séries 
6ª-12ª; 

Currículo preparatório à faculdade; classes AP, oportunidade de matrícula dupla nos colégios da 
comunidade, eletivas de tecnologia e de mídia digital, tecnologia integrada em todas as classes

Esportes Varsity e  JV (futebol, americano basquete, beisebol, futebol, cheerleading, vôlei, softball, trilha, luta livre), 
Time Luta-livre, Governo Estudantil, Academia Liderança Dorchester, Anime Clube, clubes de tecnologia, Clube do Livro, 
Programa para os jovens Responsável americano haitiano, Clube de Música, Robóticos Clube, National Honor Society 
(Sociedade Nacional de Honra), Zona Urso com Atletas Boston, e Boston Debate Liga

Urban Ciência 
Academy 

Não 438 Escola pequena 
focalizada em 
ciência, tecnologia e 
humanidades as artes

Escola pequena focalizada em ciência, tecnologia e humanidades as artes Governo estudantil, clubes, esportes, Liga de Debate de Boston, reforço, estágios, serviço comunitário, clube tecnologia, 
clube cozinhar,Clube Xadrez, Clube Guitarra , aulas instrumentais, Clube Arte, Livro do ano, a equipe de ciência, tutoria 
em pares, aprendizagem e programa de orientação, tutoria obrigatório em MCAS

West Roxbury 
Academy

Não 493 Escola preparatória 
para faculdade com 
foco em negócios, 
artes gráficas, mídia e 
marketing

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

Esportes, National Honor Society, tutoria,  Clube, Haitiano Clube de matemática, Clube Latino,  Grupo Meninos/Meninas 
Mentoria, Liga de Debate de Boston
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Todas as escolas secundárias estão em toda a cidade, abertas a 
estudantes em todos os bairros.

Alguns têm procedimentos de aplicação especiais.

BPS Escola de Segundo Grau

As escolas que são sublinhadas são as três escolas 
de exame BPS. A admissão a estas escolas baseia-
se inteiramente nas notas de um aluno e nas 
pontuações dos exames do Exame de Acesso às 
Escolas Independentes (ISEE).
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Escolas de 2º Grau com Admissão Regular

Another Course to College
612 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136

Michele Pellam, Diretor
617-635-8865  •  accbps.org  •  Horas: 8:00-2:30 da tarde

Características especiais:
• Boston Scholar Atleta (Zona 

BSA)
• Conselho de Administração
• Aprendizagem online
• Semana Cultural
• Colégio e Mês de Carreira
• Comissão de Saúde de Boston

Ofertas Acadêmicas
• Uma escola secundária 

preparatória para estudantes 
altamente motivados

• Uma escola piloto e pequena 
de 250 alunos, com apoio 
acadêmico personalizado

• Cursos de AP (avançados) 
online e na sala de aula

• Excelente registro de admissão 
á faculdade: aceitação na 
faculdade é uma exigência 
para graduação

• Maior foco nas habilidades 
analíticas de leitura e escrita

• Contato pessoal próximo com 
os pais

• Crimson Academia de verão 
na Universidade - Harvard

• Inclusão total com opções 
Honras (honors)

Atividades Extra 
Curriculares e Esportivas
• BUILD
• Esportes compartilhados com 

o New Mission e BCLA
• Inscrição dupla
• Equipa de debate
• Robótica
• Arte (Teatro, Dança & 

Decodificação Visual)

Trajetória de Empregos
• Conselho da Indústria Privada 
• UAspirar
• College Advising Corps 

(Universidade de Boston)

Voz do aluno
• “Adoramos estar num 

lugar que podemos chamar 
nosso. Finalmente estamos 
orgulhosos de dizer que temos 
o nosso próprio edifício.”

• “Nos 4 anos que estive no 
ACC, os professores e a equipe 
de funcionários tiram tempo 
fora do seu dia para nos ajudar 
com problemas que temos 
dentro e fora da escola.”

Brighton High School
25 Warren St., Brighton 02135

Emily Bozeman, Diretor
617-635-9873  •  brightonhigh.org  •  Horas: 7:30-1:55 da tarde

Características Especiais
• Parcerias com Blue Cross/Blue Shield, WGBH, Newbury Comics, Colégio de 

Simmons e University de Harvard, ace mentoring
• Programas de enriquecimento com o Colégio de Boston e a Universidade de Boston
• Pesquisa de Verão
• Programa de Mentoria da Universidade de Boston
• Associação de Saúde Mental de Brighton-Allston
• YMCA de West End House e de Oak Street
• Faculdade de Aconselhamento Corp. e Busca de Talentos

Ofertas Acadêmicas
• AP (avançada) na Língua e Literatura Inglesa, Cálculo, Ciência Ambiental, História 

dos EUA, História Europeia e Governo Americano
• Opções de inscrição dupla com o Colégio Fisher e o Instituto de Tecnologia de Ben 

Franklin
• Colégio de Boston Vamos Preparar para o curso preparatório do SAT
• Colégio de Boston programa College Bound e Universidade de Boston programa 

Upward Bound

Trajetória de Empregos
• Engenharia e Robótica
• Artes gráficas

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• $13 milhões Daly Field complexo para futebol Americano, futebol e softball
• Artistas para a Humanidade
• Robótica
• Equipe de debate
• 185 alunos colocados pelo Conselho da Indústria Privada com estágios de verão

Voz do aluno
• Ame a diversidade com 25 línguas faladas
• A escola é como uma família um lugar nutritivo a atender
• Programas após a escola com parceiros como: Pesquisa do Verão, Colégio de Boston 

e Universidade de Boston
• Ame nossas fortes equipes atléticas 

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  22%
Aprendizes do Inglês  42%

Taxa de freqüência   83%

➜
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Hispânico;  
45%

Asiático; 
3%

Branco; 5%
Outros; 3%

➜
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    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  23%
Aprendizes do Inglês 17%

Taxa de freqüência  88%

Afrícano 
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40%

Hispânico;  
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Asiático; 
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Branco; 8%
Outros; 4%
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LÊ ISSO ANTES!
Você vai encontrar resultados escolares de 2016 para o Sistema Compreensivo de Avaliação de Mass. (MCAS) Artes do idioma Inglês (ELA), ciência e testes de 
matemática. Também encontrará o Nível de Responsabilidade e Assistência a escola. Para saber o que elas significam, por favor, consulte “Compreendendo o MCAS 
e os Resultados de Responsabilidade” na página 7. Estão incluídos também dados de informações de graduação do ensino secundário e dados de sucesso na faculdade 
para as escolas que têm suficiente historial de dados. fPara obter informação mais atualizadas sobre suas escolhas escolares, visite nosso website ou ligue para qualquer 
Centro de Boas-Vindas, listado na página 28. 
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Jeremiah E. Burke High School
60 Washington Street, Dorchester 02124

Lindsa McIntyre, Diretor
617-635-9837  •  jebhs.org  •  Horas: 7:25-2:20 da tarde

Características Especiais
• O recipiente do prêmio EdVestors 

“Escola em Movimento” do ano 
passado 

• Academias para cada nível
• Rigoroso programa acadêmico: 

foco educacional na escola  é sobre 
alfabetização usando estratégias de 
EBA em todo o currículo

• Foco na aprendizagem sócio-
emocional

• Turmas pequenas
• Frequência escolar acima da média 

entre as escolas secundárias
• Ambiente escolar inclusivo onde a 

maioria dos professores possuem uma 
certificação dupla

• Escolas comunitárias de serviço 
completo com mais de 50 parceiros 
ativos

• Colégio e centro de Profissão, com 
conselheiros e especialistas da U-aspire, 
Access, Freedom House, AGP, Upward 
Bound, Project Reach e Boston Private 
Industry Council

• Parceria ativa com UMass Boston, 
BFIT para criar Trajetória de 
Tecnologia, Colégio de Quincy e 
Regis para criar uma Trajetória na 
Enfermagem, Boston Collegiate 
Charter e Boston Cristo Rey

• Ambiente favorável a familias, com 
um Centro Familiar composto de um 
Coordenador para apoiar as parcerias 
entre pais e escolas, informação para os 
pais e Outreach

Ofertas Acadêmicas
• Ofertas de AP em ELA, Ciências, 

Matemática e História
• Aulas de preparação par o SAT para 

todos os juniors
• Duas oportunidades de inscrição
• Espanhol e um programa francês de 4 

anos oferecido através de uma parceria 
com o Centro Cultural Francês

Trajetória de Empregos
• Trajetória Tecnológica
• Trajetória de Enfermagem
• Trajetória Empresarial

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Equipes esportivas: Futebol 

Americano, Futebol, Basquete, 
Voleibol, Softbol, Basebol, Atletismo, 
Cheer leading, JROTC

• BUILD- viagens internacionais
• BUILD a competição empresarial
• 826-Boston Writing and publishing
• Capítulo Junior de NESBE
• Equipa de debate
• Participação em exposição de arte e 

concursos
• Ajuda de lição de casa BARK
• Ajuda após a escolar, recuperação de 

crédito e ajuda para MCAS

Voz do aluno
• “sentimos como se estivessemos em 

casa”
• “Um lugar onde todos conhecem seu 

nome”
• “As pessoas realmente se preocupam 

com você”
• “Muito solidária”
• “É como se eles fossem sua família”

Charlestown High School
240 Medford St., Charlestown 02129

William Thomas, Diretor
617-635-9914  •  Horas: 7:30-1:50 da tarde

Características Especiais
• Escola secundária grande, com uma 

grande variedade de oportunidades 
para estudantes, incluindo esportes, 
academicos exclusivos, classes de A.P., 
artes, programas de preparação para 
a faculdade e serviços de apoio aos 
estudantes

• O modelo Comunitario de 
aprendizado pequeno, que cria um 
ambiente escolar familiar, com apoio 
individuail para os alunos

• Corpo estudantil incrivelmente 
diverso, com estudantes de toda a 
cidade de Boston

• Uma forte equipe de ensino com um 
compromisso especial para trabalhar 
com uma população diversificada 
de alunos e apoiar os alunos para o 
sucesso no trabalho acadêmico rigoroso

• Programação única para alunos 
aprendendo inglês, estudantes com 
deficiência e alunos do Diploma Plus

• Trabalho extensivo, a aprendizagem de 
estágio e oportunidades profissionais 
para os alunos buscarem emprego e 
aprendizagem baseado no trabalho

• Reuniões consultivas em pequenos 
grupos em toda as escolas uma vez por 
mês para fornecer apoio acadêmico e 
construir comunidades.

Ofertas Acadêmicas
• Estudantes em percursos profissionais 

podem receber o crédito da faculdade 
durante o Ensino Médio

• Curso de inscrição dupla através do 

Colégio Comunitário de Bunker Hill
• Aulas de colocação avançada 

para: Literatura; Língua; Biologia; 
Estatísticas; Física; Cálculo A/B; 
Ciência ambiental; História dos 
Estados Unidos

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Esportes: Cheer Leading, futebol dos 

meninos e das meninas, voleibol das 
meninas, basquetebol dos meninos 
e das meninas, atletismo interno, 
atletismo ao ar livre, basebol, softball

• Clube e Atividades: Natação, Hockey, 
Debate League Team, GSA, Clube 
EuroTrip, Banda Contemporânea, 
Clube de Drama, Coro Escolar, 
Governo Estudantil, Basquete 
Intramural, The Zone, Tutoria 
Acadêmica, Clube de Remo, Comitê 
Senior, Sociedade Nacional de Honra 

Trajetória de Empregos
•  Dois percursos distintos que prepara 

os alunos para o inicio na faculdade e 
percursos profissionais do Século XXI: 
Trajeto Tecnologia da Informação e de 
Negócios

Voz do aluno
•  “Somos muito diversos.”
• “Estamos trabalhando no espírito da 

escola. “
• “Nós não discriminamos.”
• “Acreditamos que todo o mundo está 

fazendo o seu melhor.”
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BPS Escola de Segundo Grau

Community Academy of Ciência & Health (CASH)
11 Charles St., Dorchester 02122

Robin Lee, Diretor
617-635-8950  •  Horas: 7:30-1:55 da tarde

Características Especiais
• Um pequeno Ensino Secundário 

preparatório para o colégio com um 
ambiente personalizado focalizado em 
ciência e saúde.

• Pessoal altamente qualificado 
empenhado a ensinar a todos os alunos 
em níveis elevados

• Trajetória para a Prosperidade: 
inscrição dupla /programa acesso 
anticipado à faculdade, estágios e 
oportunidades de escola para carreira

• Muitas “extras oportunidades”, 
incluindo seminários de saúde e 
bem-estar, programas de atletismo, 
atividades extracurriculares e dia 
acadêmico prolongado

• Programa premiado de música e 
parceria com Berklee Escola de 
Musica, modelo UN, buildOn, 
BUILD, Med Science Program com 
Harvard University, OneGoal

• Apoio comunitário e escolar aos 
coordenadores  

• Boston University Upward Bound 
Program

• Parceiros da escola: Comissão de Saúde 
Pública de Boston, Universidade de 
Boston, Universidade de Harvard, 
Bunker Hill CC, Instituto de 
Tecnologia Benjamin Franklin, 
Brigham and Women’s Hospital

Ofertas Acadêmicas
• 7 Cursos de Colocação Avançada
• Oportunidades de inscrição dupla com 

Instituto de Tecnologia de Wentworth, 
Universidade de Boston, Bunker 
Hill CC, Instituto de Tecnologia de 
Benjamin Franklin 

• Anatomia e Fisiologia
• Justiça/Injustiça Seminários de honras 

Trauma na Rua

Trajetória de Empregos
• Programa Aprendiz de Tecnológica
• Utilitário de Energia Elétrica / 

Programa de Utilidade de Gás

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Futebol (co-op w / Burke), voleibol 

das meninas, futebol de meninas 
e meninos, basquete de meninas e 
meninos, trilha Inverno e Primavera, 
beisebol (co-op w / Burke)

• CASH Protegee ‘(Equipe de Etapa)

Voz do aluno
•  “Pequeno mas poderoso”
• “Diverso e uma sensação de mais do 

que uma escola, somos uma família”
• “Funcionários atenciosos, mas fracasso 

não é uma opção”
• “Numerosas parcerias”

Dearborn STEM Academy (grades 6-12)
Temporary location: 60 Washington St., Dorchester 02124

Lisa Gilbert-Smith, Diretor
617-635-8412  •  Horas: 7:30-3:00 da tarde

dearbornacademy.org 

Características Especiais

• No ano escolar de 2018-2019, o 
Dearborn servirá 600 estudantes 
numa nova facilidade STEM de 
última geração de $70 milhões. 
Abordagem de STEM: Todos 
os alunos irão desenvolver 
uma compreensão básica da 
linguagem, conceitos e idéias 
que premeiam em todos os 
campos STEM, vão se formar 
com um sólido entemdimento 
das disciplinas STEM, empregos 
e carreiras e poderão identificar 
seus interesses e identidades de 
STEM

Ofertas Acadêmicas

• Ciência da Computação em 
cada série; Todos os alunos de 
Dearborn aprendem a codificar.

• Currículo que é prático, 
orientado pela equipe, enraizado 
na resolução de problemas e 
modelado após projetos e tarefas 
de trabalho professional.

• Planos de aprendizagem 
individualizados para cada aluno

Trajetória de Empregos

• Os alunos formam-se com um 
plano de profissão certo que os 
leva à formação pós-secundária/ e 
à profissão da sua escolha

• Exploração e preparação para 
a faculdades, com orientadores 
dedicados, visitas a faculdades, 
exposições universitárias, painéis 
com estudantes universitários e 
muito mais.

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas

• Estágios, aprendizagem no local 
de trabalho e oportunidades de 
emprego no verão para estudantes 
do ensino médio.

• 60 minutos de tempo prolongado 
para aprender todos os dias, bloco 
de duas horas de tempo extra-
escolar é designado para ajuda 
acadêmica e ajuda para os alunos 
que precisam ou querem.

• Futebol de meninas e meninos no 
Jeremiah Burke atletismo

• Boston Builds, clube da 
robótica, Peer Health Exchange, 
descobrindo justiça, clube do 
boxing
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Dorchester Academy
11 Charles Street, Dorchester 02122

Melissa Malone Sanjeh, Diretor
617-635-9730  •  Horas: 9:30-4:00 da tarde

Características Especiais
• Parceria com a ABCD
• Com base em competências
• Graduação Acelerada
• Ambiente escolar seguro e solidário
• Práticas Restaurativas
• Exploração de Carreiras
• Cursos Universitários através do Colégio Urban de Boston
• Estágios remunerados

Ofertas Acadêmicas
• Currículo Baseado em Competências
• Cursos Universitários

Trajetória de Empregos
• Construção Civil, Justiça Criminal, Educação na Primeira Infância 

Exploração de Carreiras

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Dia Escolar prolongado
• Colaboração Atlética com CASH

Voz do aluno
• “Ambiente Seguro e de Apoio”
• “Conselho Estudantil Ativo”

Escola Alternativa

Não há alunos 
suficientes para 
dados adequados 
para os resultados 
do MCAS
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East Boston High School
86 Branco St., East Boston 02128

Phillip R. Brangiforte, Diretor
617-635-9896  •  ebhsjets.net  •  Horas: 7:30-1:50 da tarde

Características Especiais
• Faculdade e escola preparatória para 

carreiras do ensino secundário com 1500 
alunos

• Vencedor do Prêmio de Distinção do 
Aluno do Empreendedorismo, Iniciativa 
de Parceria do MGH e Prêmio Verizon 
Hispanic Heritage

• ESL e classes especializadas de Inglês, bem 
como um programa SLIFE para alunos 
que tiveram que interromper a escola no 
seu país de origem (língua espanhola)

• Centro Familiar para servir as 
necessidades dos pais (incluindo aulas 
e cursos para pais e famílias, incluindo 
ESOL e Computador)

• Dois enfermeiros de tempo integral; 
Psicólogos no pessoal da escola; E um 
centro de saúde “satellite” do Centro de 
Saúde do Bairro de East Boston

• Inscrição dupla com colégio comunitário 
de Bunker Hill, Instituto de Benjamin 
Franklin, Colégio Comunitário de 
Roxbury, UMASS Boston e  Universidade 
de Suffolk

• Laboratórios móveis de computadores, 
seis com Chromebooks e três com Macs

• Parceiros da indústria: Hospital General 
de Massachusetts, Massport, Hotéis de 
Boston

• Os alunos são exigidos a usar uniformes

Ofertas Acadêmicas
• Cursos de Colocação Avançada para as 

séries de 10-12 e classes “honors”para 
série 9-12

• MCAS, PSAT e SAT reforço escolar 
antes e depois da escola

• Nossa Academia de 9ª série fornece 

reforço extra no local e em agências 
externas

• Línguas ensinadas: Espanhol, Italiano e 
Latim (9ª série)

• Classes de Recuperação de Crédito no 
YMCA de East Boston, bem como num 
programa Twilight depois-da-escola para 
alunos da 11ª e 12ª séries que necessitam 
de recuperação de crédito

Trajetória de Empregos
• Quatro Trajetoria de carreira: Saúde e 

Serviços Humanos, Academia de Gestão, 
Mídia/Artes Visuais,JROTC

• Programa; de Ensino Secundário a 
Professores para estudantes interessados 
em se tornar professores

• SEAD, UAspire, PIC - trabalho / 
colocaçao no estágio, Gear Up

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Esportes: voleibol, natação, futebol 

Americano, futebol, beisebol, softbol, 
pista, hockey, basquete e Cheer Leading,

• 19+ Clubes incluindo; Drill Team, 
Key Club, Equipe de Matemática, 
Dança, Clube AP, Robótica, Sociedade 
de Drama, Arte, Rádio, Governo 
Estudantil, Sociedade Nacional de 
Honra, Jovens Ativistas

Voz do aluno
•  “ Os professores são bons, e ajudam”
•  “Eu recebo ajuda adicional quando 

preciso” 
• “ Há muitos esportos/clubes para 

pertencer
• “ Bons passeios escolares!”
• “Great field trips!”
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BPS Escola de Segundo Grau

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

Ligia Noriega-Murphy, Diretor
617-635-8979  •  englishhs.org  •  Horas: 7:20-2:20 da tarde

Características Especiais
• Os alunos recebem um diploma do ensino 

médio, bem como credenciais para uma 
carreira e certificações

• Habilidades tecnológicas do século XXI 
Programa do Verão 

• Destinatário do Prêmio “Escola do Ano” e 
“Diretor do Ano” no Congresso Nacional 
de Diplomas Now, Orlando, FL

• Liderando o trabalho sobre o “Guardião 
do Meu Irmão”, uma iniciativa da Casa 
Branca

• FIRST® Prêmio Robotics Competition 
Rookie

• Mais de 30+ escola-parceiros. Visite 
partnerbps.org para obter uma lista 
completa.

• Serviços abrangentes prestados por 
enfermeiros, conselheiros e assistentes 
sociais.

• Centro de Preparação para a Faculdade e 
Carreiras

• Formação de Equipa Overnight-no Camp 
Becket para alunos do 9º ano

• Escola de verão baseada em tecnologia
• Parcerias com universidades de UMass/

Boston, Universidade de Boston, Harvard, 
Wentworth, Instituto Benjamin Franklin, 
Colégio Comunitário de Bunker Hill 
Community College, Mount Ida e outros

• Modelo de educação especial com inclusão 
integral

• Programa abrangente para alunos 
aprendendo Inglês (EL)

Ofertas Acadêmicas
• Cursos de colocação Avançada em 

Literatura Inglês, Cálculo e Química

• Eletivas especiais em Ciência Forense, 
Produção de Vídeo, Lingua de Sinais 
Americano 

• Oportunidades de inscrição dupla, 
Colégio Accuplacer testes de Colocação

• Redes de segurança e programas de 
recuperação de cursos

• Preparação para o SAT, MCAS, Exército 
JROTC

• Centro escolar oferece serviços com a 
elaboração/redação a individuos que 
visitam o centro sem avisar ou precisam 
ajuda total na classe 

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Liga de Debate em Inglês e Espanhol, 

Preperação para MCAS/SAT, Clube de 
Honra, Academia de Animação, STEAM: 
Robótica, Tech Rangers, Pathfinders, 
Tecnologia Móvel, Drum-line e Marching 
Band, Boston Scholar Atletas,

• Atlétismo: Futebol Americano, 
Basquetebol, Voleibol, Corrida, Beisebol, 
Softbol, Futebol e Cheer Leading

Trajetória de Empregos
• Tecnologia de Negócios, Programação e 

Desenvolvimento Web, Design Gráfico e 
Comunicação Visual, Assistência e Bem-
Estar em Saúde, Serviços de Proteção

Voz do aluno
• “Os professores realmente se importam” 
• “Posso falar com meus professores”
•  “Posso interagir com outros e descubrir 

quem realmente sou”
• “dá-me a oportunidade para fazer meu 

melhor” 

Excel High School
South Boston Education Complex

95 G St., South Boston 02127
Stephanie J. Sibley, Diretor

617-635-9870  •  excelhigh.org  •  Horas: 7:25-1:45 da tarde

Características Especiais
• No Excel, orgulhamo-nos do nosso 

empenho na excelência acadêmica, 
promovendo competência intelectual, 
expressão criativa e cidadania 
responsável. Excel implementa 
programas e currículo que permitem 
aos nossos alunos a elevarem-se ao seu 
potencial e alcançar sucesso. Como 
uma escola secundária de tamanho 
médio, somos capazes de oferecer aos 
alunos uma variedade de classes nivel 
honras e cursos AP, oportunidades de 
inscrição dupla, eletivas interessantes, 
como psicologia e dança urbana, 
duas opções de língua estrangeira e 
ajuda extra para satisfazer às nossas 
expectativas acadêmicas enquanto 
ainda atendendo às necessidades 
individuais do estudante.

• Estágios no Federal Reserve Bank & 
Vertex Pharmaceuticals

• Feira Internacional de Ciência e 
Engenharia da Intel - 2016, 1º lugar e 
3º lugar na Citywide Science Fair-
2015, Fundação Posse - 2014

• Coordenador de tempo integral do 
Envolvimento Famíliar e do Estudante 
que coordena os conselhos de liderança 
de alunos e pais

Ofertas Acadêmicas
• Cursos e estágios em áreas relacionadas 

com STEM

• Cursos de tecnologia, incluindo 
Microsoft Office, web design, 
webmaster e ciência da computação

• Vários laboratórios de computadores, 
laboratórios móveis que viajam para 
salas de aula e iPads

• Preparação para o SAT, AP Languagem 
e Composição, AP Cálculo, AP 
Governo e Política, AP Biologia, AP 
Estatísticas

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Oportunidades depois da escola: 

Atletismo, Zona Scholar de Atletas de 
Boston, Clube de Trabalhos de casa, 
Preparação MCAS, Liga de Debate, 
buildOn, Clube Ambiental, Mu Alpha 
Theta, National Honors Society, Art 
Club

Trajetória de Empregos
• Excel centra-se na ciência, tecnologia, 

engenharia e preparação para uma 
carreira na matemática

Voz do aluno
• “Temos um bom senso de 

comunidade”
• “incríveis professores”
• “A equipe de debate é como uma 

família”
• “The debate team is like a family.”

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  29%
Aprendizes do Inglês  25%

Taxa de freqüência   88%

➜
Afrícano 

Americano;  
39%

Hispânico;  
27%

Asiático; 
21%

Branco; 21%

Outros; 2%

➜

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  23%
Aprendizes do Inglês  42%

Taxa de freqüência   89%

Afrícano 
Americano;  

38%Hispânico;  
56%

Asiático; 
2%

Branco; 3%
Outros; 2%

4 anos de dados de graduação 
do ensino secundário (2016)

4 anos de dados de graduação do 
ensino secundário (2016)

Sucesso na Faculdade
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11%

14%

Ainda na Escola

Ainda na Escola

1%

3%

GED

GED

MCAS 2016

NP;  
6%

Adv;  
7%

Prof; 64%

Prof; 
28%

Prof;  
34%

PM;
52%

PM;
28%

PM;
23%

Adv;  
27%

Adv;  
4%

NP;  
16%

NP;  
10%

ELA

Prof;  
30%

MCAS 2016
NP; 1%

Adv;  
9%

Prof; 70%

Prof;  
20%

PM;
45%

PM;
37%

PM;
20%

Adv;  
23%

Adv;  
7%

NP;  
19%

NP;  
17%

ELA
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Advançado  (Adv), Proficiente (Prof), Precisa Melhorar (PM), Não Passou (NP)

Advançado  (Adv), Proficiente (Prof), Precisa Melhorar (PM), Não Passou (NP)
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Henderson Inclusion School
Upper School, grades 5-12: 18 Croftland St., Dorchester 02124

Patricia Lampron, Principal
617-635-6365  •  Horas: 8:30-2:30 da tarde

Características Especiais
• A única escola K-12 totalmente inclusiva de Boston. Estudantes estão envolvidos 

numa educação geral, estudantes com deficiência e estudantes considerados talentosos 
e dotados aprendem juntos e uns dos os outros. Equipa de professores e pessoal para 
ajudar as crianças a aprender e ser bem sucedidos. Oferecemos um currículo abrangente 
com ricas experiências artísticas. Apoio e enriquecimento são fornecidos com base nas 
necessidades individuais dos alunos. Terapias são fornecidas nas salas de aula na medida 
do possível.

• Classe de tamanho pequeno (o tamanho médio da turma é de 22 alunos)

• Instrução rigorosa baseada em normas

• Mais recente Tecnologia em cada sala de aula

• Participação parental incomparável

• Os livros didáticos mais atualizados e materiais suplementares

• Modelo de instrução baseado em dados

Ofertas Acadêmicas
• Dois porfessores em cada classe

• Média de estudante em cada classe é de 24-25 estudantes para satisfazer a demanda.

• A tecnologia é integrada na instrução dada em cada sala de aula. Esse ano os estudantes 
usarão iPads para aumentar o accesso ao curriculo. 

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Programa antes da escola das 7:30: desponível a todos os estudantes

• Programas depois da Escola: desponível a estudandes de todas habilidades: Basquete, 
volei, arte, musica, Batuque Africana, ajuda com trabalho de casa, Lego Club, 
taekwondo, iPad Club, danca, Lições de piano, garden club, and fun Fridays  

• Boston Student Advisory Council

Trajetória de Empregos
•  Focaliza em carreiras de interesse e opções nas séries 10 a 12 

➜

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  40%
Aprendizes do Inglês  14%

Taxa de freqüência   93%

Afrícano 
Americano;  

51%
Hispânico;  

21%

Asiático; 6%

Branco; 19%

Outros; 3%

Prof;  
19%

MCAS 2016

NP;  
16%

Adv;  
7%

Prof; 60%

Prof;  
36%

PM;
52%

PM;
23%

PM;
18%

Adv;  
7%

Adv; 0%

NP;  
34%

NP;  
29%

ELA
Escola secundária mais nova. 
Dados Insuficientes Disponíveis 
para Dados de Graduação do 
HS e Sucesso na Faculdade

➜

5

1

2

3

4

Margarita Muñiz Academy
20 Child St., Jamaica Plain 02130

Dania Vázquez, Diretor
617-635-8198  •  www.munizacademy.org

Horas: 8:30-3:30 Seg.-Quinta.; 8:30-12:30 Sexta.

Características Especiais
• A única escola secundária bilíngüe de Boston, que visa preparar os estudantes para 

serem cidadãos envolvidos e líderes que falem fluentemente o inglês e espanhol. 
Nossas instruções académicas são feitas através de um currículo desafiador e 
culturalmente relevante, por meio de ensino baseada em projetos, artes e tecnologia.

• Colégio preparatório
• Aprendizagem em duas línguas
• Aprendizagem através da investigação, das artes e da tecnologia
• Bolsas Universitárias Competitivas
• Inscrição completa a 300 alunos, da 9ª à 12ª série
• Status Escolar inovativo- para apoiar um modelo de aprendizagem e ensino criativo

Prêmio
• 2015 Grammy Signature Enterprise Award
• 2015 and 2016 US News and World Report Melhores Ensinos Secundários
• 2015-16 Liga de Debate JV Campeão da cidade

Ofertas Acadêmicas
• Quatro anos de cursos acadêmicos em um programa de dois idiomas: Matemática, 

Ciências, Humanidades Inglês, Humanidades Espanhol
• Quatro anos de instrução de artes incluindo música instrumental, coral, artes 

teatrais, artes de mídia e artes visuais.
• Colocação Avançada de Cursos de espanhol nas 11ª e 12ª séries
• Participação de programas ligados à faculdade: Boston Upward Bound 

Universidade, Harvard Crimson Academia de Verão, TAG-UMass Boston, Ponte 
para Cálculo, Pesquisa feita no Verão.

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Os programas de tutorial e auxilio após a escola são das 15:30 às 16:30.
• Liga de Debate em espanhol e inglês
• Os clubes incluem: Anime, boxe, xadrez, programas depois da escola

Voz do aluno
•  “ Academia Muñiz é um lugar onde vocé pode ser você mesmo.  Professores se 

importam com você e sua aprensizagem.”
• “Aprender em duas línguas é desafiador e gratificante!”

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  12%
Aprendizes do Inglês  47%

Taxa de freqüência   91%

➜

Afrícano 
Americano;  

6%

Hispânico;  
91%

Asiático; 0%

Branco; 1%
Outros; 1%

MCAS 2016

NP;  
7% Adv;  

15%

Prof; 66%

Prof; 
35%

Prof;  
39%

PM;
52%

PM;
27%

PM;
11%

Adv;  
20%

Adv; 0%

NP;  
18%

NP; 
9%

ELA
Escola secundária mais 
nova. Dados insuficientes 
disponíveis para dados 
de graduação do ensino 
secundário e sucesso na 
Faculdade. Dados de 
responsabilidade do Estado 
não disponíveis.

Nível de  
Responsabilidade  

do Estado 

Ciência

Ciência

Mate-
mática

Mate-
mática

Advançado  (Adv), Proficiente (Prof), Precisa Melhorar (PM), Não Passou (NP)

Advançado  (Adv), Proficiente (Prof), Precisa Melhorar (PM), Não Passou (NP)
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91%

72%

38%

4%
0%

Quincy Upper School (Grades 6–12)
K-12 Campus with Quincy Elementary School
Grades 8-12: 152 Arlington St., Boston 02116

Richard Chang and Stephen Cirasuolo, Co-Principais
617-635-8940  •  jqus.org

Horas: 7:45-2:50 Seg., Ter., Quinta. & Sexta; Quarta 7:50-11:30

Características Especiais
• Diplomas de Bacharelado Internacional e Bacharelado Internacional do programa 

Middle Years
• Artes teatrais, artes visuais, dança e música
• Educação física em parceria com o Wang YMCA
• Programas de atletismo
• Programas de lingua em Mandarim e espanhol
• Programas de enriquecimento depois da escola
• Professores como líderes
• Parcerias corporativas
• Focalização e Renovação
• Instalações: auditório, laboratório de informática
• K-12 Trajetoria: Atribuição garantida para estudantes da Escola elementar de 

Quincy.

Ofertas Acadêmicas
• Programas de Bacharelado Internacional para todos os alunos

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Depois da escola: Os alunos são oferecidos uma escolha de cursos acadêmicos e não 

acadêmicos.

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

Eugene Roundtree, Diretor
617-635-9989  •  Horas: 7:50-2:15 da tarde

Características Especiais
• Focalisa em Estudos internacionais para todos os alunos
• Diploma internacional de bacharelado e programas de certificado
• É exigido 4 anos de estudo da língua mundial
• Harvard Model Congress
• Freedom House
• Colégio Principal de Aconselhamento da Universidade de Boston 
• Parcerias de Clube com BackBay Yoga, universidade de Northeastern
• Muitas oportunidades para envolver as famílias, incluindo duas conferências de pais 

e professores a cada ano
• Horas de serviço comunitário exigido para poder graduar
• Promove a aprendizagem global através de viagens internacionais e estudos
• Promove a responsabilidade através do campus aberto (aulas realizadas em três 

edifícios)

Ofertas Acadêmicas
• Quatro Linguas (Espanhol, Francês, Japonês, Chinês)
• Programa internacional de bacharelado 
• Artes Visuais e Artes Teatrais 

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Artes Visuais e Artes Teatrais 
• Atlétismo
• Clubes (Yoga, Art, Musica, Correr)

Trajetória de Empregos
• Carreira focalizada no serviço Internacional 

Voz do aluno
• Viagems Internacionais 
• Corpo Governante Estudantil 
• Oportunidades para advocar

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  23%
Aprendizes do Inglês  16%

Taxa de freqüência   90%

➜
Afrícano 

Americano;  
36%

Hispânico;  
46%

Asiático; 
9%

Branco;  
7%

Outros; 2%

➜

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  17%
Aprendizes do Inglês  15%

Taxa de freqüência   95%

Afrícano 
Americano;  

21%

Hispânico;  
20%

Asiático; 
52%

Branco; 5%
Outros; 3%

4 anos de dados de graduação 
do ensino secundário (2016)

4 anos de dados de graduação do 
ensino secundário (2016)

Sucesso na Faculdade
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Ainda na Escola

Ainda na Escola

GED

GED

MCAS 2016

NP;  
4% Adv;  

14%

Prof; 75%

Prof; 
30%

Prof;  
46%

PM;
38%

PM;
24%

PM;
7%

Adv; 
39%

Adv;  
6%

NP;  
7%

NP;  
10%

ELA

Prof;  
18%

MCAS 2016

NP;  
10%

Adv;  
15%

Prof; 63%

Prof; 43%

PM;
67%

PM;
23%
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13%
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25%

Adv; 0%
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15%
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Advançado  (Adv), Proficiente (Prof), Precisa Melhorar (PM), Não Passou (NP)

Advançado  (Adv), Proficiente (Prof), Precisa Melhorar (PM), Não Passou (NP)
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81%

72%

9%
1%

No Data

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

Keith Love and Nora Vernazza, Co-Diretors
617-635-1615  •  techbostonacademy.org

Horas: 7:30-2:30 Seg., Ter., Quinta. & Sex.; Quarta 7:30-11:00

Características Especiais
• Formado por quatro pequeno acadêmicos, 

Respeito, Integridade, Sucesso e 
Excelência. Cada academia é projetada 
para atender às diversas necessidades de 
aprendizagem de nossos alunos à medida 
que avançam por etapas específicas no seu 
desenvolvimento social e acadêmico.

• Recipiente dos prêmios Escola Modelo 
secundária e Ensino Secundário Inovador 
da Fundação Gates

• Laptops e Chromebooks em cada sala de 
aula

• Homework Academy depois da escola, 
oferecendo ajuda um-em-um com 
professores e tutores

• Oportunidades de enriquecimento no 
verão

• Programa de inclusão para estudantes com 
deficiência

• Quatro noites para família ao longo do 
ano

• Centro no local para Colégio Extensivo 
• Parceiros da Escola: Para ver uma lista 

complete de todos os Parceiros da Tech 
Boston, visite partnerbps.org

• Trabalhando com a Microsoft para colocar 
tecnologia de ponta e laptops nas mãos de 
nossos alunos e professores

• Parceria com o Roxbury Innovation 
Centre para ampliar as oportunidades de 
aprendizagem para estudantes e famílias, 
tais como aulas de tecnologia e seminários 
de robótica

• Trabalhando com a GE e GE Mobile Fab 
Lab para dar aos alunos a oportunidade 
de usar impressoras 3D, cortadores a laser, 
um workbench eletrônico e uma fresadora 
em experiências focadas na carreira

Ofertas Acadêmicas
• Cursos de tecnologia avançada, incluindo 

arte digital, aplicativos de desenho gráfico 
de Adobe, programação de computadores 
e robótica

• Atualmente oferece oito classes AP, 
Biologia AP, Cálculo, Química, Língua 
Inglesa e Composição, Literatura e 
Composição Inglesa, Governo, Física, 
Estatística

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Dia prolongado para todos os alunos e 

fornece vários apoios académicos
• Completo programa de esportes e 

atividades depois da aulas para todos 
os graus variando de ensino médio e 
secundário, do futebol Americano a clube 
de artesanato e clube de música com 
estudantes do colégio de Berklee

Trajetória de Empregos
• Alunos que vão se formar passam o 

último trimestre envolvidos em carreira 
orientadas por experiências forada sala de 
aula

• Programa de Ensino Médio para 
Professores

Voz do aluno
• “Os professores realmente se preocupam 

com você aqui”
• “TBA é como uma família”
• “Eu tenho oito filhos em BPS. Em 

nenhum outro lugar meu filho e 
eu sentimos tanto amor. “- Pais de 
TechBoston

➜

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  23%
Aprendizes do Inglês  23%

Taxa de freqüência   92%

Afrícano 
Americano;  

67%

Hispânico;  
23%

Asiático; 
4%

Branco; 4%
Outros; 3%

4 anos de dados de graduação 
do ensino secundário (2016)
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Urban Science Academy
West Roxbury Education Complex

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Jeffrey Cook, Diretor

617-635-8930  •  urbansci.com  •  Horas: 7:20-1:40 da tarde

Características Especiais
• Escola  com um ambiente famíliar 

e um currículo preparatório para 
a faculdade que focaliza na ciência 
ambiental, tecnologia e artes

• Amplos computadores portáteis e 
tecnologia de mídia

• Nossos valores fundamentais: altas 
expectativas, alto apoio, colaboração, 
compromisso, respeito, comunidade

• Excelentes instalações com laboratórios 
de ponta de ciências e informática, 
novo campo de atletismo, uma sala de 
aula ao ar livre, parques, rios e trilhas 
para caminhadas logo fora de nossas 
portas

• Modelo de educação especial com 
inclusão integral de co-ensino em aulas 
principais de 9ª e 10ª

• Forte envolvimento famíliar e 
comunitário, sustentado pelo nosso 
coordenador de tempo integral de 
alcance familiar e comunitário

Ofertas Acadêmicas
• Classes avançadas de Biologia, Cálculo, 

Química, Princípios de Ciência de 
Computação, Inglês e Composição, 
Governo, Espanhol, Literatura 
Espanhola, Estatística

• Eletivas: Música Instrumental, Coro, 
Escrita Criativa, Teatro, Tecnologia 
Literária, Ciência da Computação, 
Ciências Biomédicas, Anatomia 

e Fisiologia, Psicologia, Forense, 
Jornalismo, Ecologia Urbana, 
Alfabetização Financeira, Liderança 
Estudantil, Anuário, Fotografia, Justiça 
Restaurativa e Artes Visuais

• AVID & OneGoal preparação de 
colégio baseado em grupo e programas 
de persistência

• Parcerias de inscrição dupla com o 
Colégio comunitário de Bunker Hill e 
Instituto de Tecnologia de Wentworth

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Futebol Americano, Cheer líder, 

Futebol, Basquetebol, Voleibol, 
Corrida, Wrestling, Beisebol, Softbol

• Programa após a escola às segundas, 
quartas e quintas-feiras

Trajetória de Empregos
• Programa Trajetório de Ciência da 

Computação

Voz do aluno
• Professores e equipe de funcionários 

que vão além para seus alunos
• Um governo estudantil forte que 

garante que os alunos tenham uma 
voz, bem como muitas atividades da 
comunidade e eventos

• Muitas parcerias e atividades extra-
curriculares

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  26%
Aprendizes do Inglês  12%

Taxa de freqüência   86%

➜
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West Roxbury Academy 
West Roxbury Education Complex

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Rudolph Weekes, Diretor

617-635-8935  •  westroxburyacademy.com  •  Horas: 7:20-1:40 da tarde

Características Especiais
• Tem como objective fornecer um currículo rigoroso com ênfase em negócios, artes 

gráficas e marketing que ajuda a preparar os alunos para a faculdade, carreiras, e 
serviço

• Estudantes que aprendam marketing, contabilidade, fotografia, produção televisiva, 
informática e web design

• Membros da NAF - National Academy Foundation
• Inclusão de alunos que estão aprendento o Inglês e alunos com deficiência em todos 

os cursos e atividades de liderança

Ofertas Acadêmicas
• Oportunidades especiais para estudantes (estágios, etc.): College Bound, dupla 

inscrição, assistência universitária, Summer Search, POSSE
• Inscrição dupla: Nivel Junior e Senior com bom desempenho acadêmico têm a 

oportunidade de fazer cursos com crédito no Instituto de Tecnologia Benjamin 
Franklin, Colégio Emmanuel, Colégio Wheelock, Universidade de Massachusetts - 
Boston, MT. Ida College, Colégio Comunitátio de Roxbury e Emerson College.

Trajetória de Empregos
• Serviços para Empresas e Consumidores
• Conjunto de Artes e Comunicações - Design e Comunicação Visual

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Esportes sazonais Tradicionais 
• Luta Livre
• Nataçao
• National Honor Society, Clube Haitiano, clube de Matemática, Clube Latino, Boys/

Girls Mentorship Group, Boston Urban Debate

Voz do aluno
• Associação do Governo Estudantil 
• GSA (Gay Straight Alliance)
• NHS (National Honors Society)
• BSAC (Boston Student Advisory Council)

Boston Adult Technical Academy
20 Church St., Dorchester 02116

Benjamin Helfat, Diretor
617-635-1542  •  Horas: 9:00-3:27 da tarde

Características Especiais
• Uma escola secundária alternativa para jovens maduros, altamente motivados, entre 

as idades de 19 e 22. Nossa missão é ajudar os jovens adultos com a aquisição de 
habilidades necessárias para o sucesso no ensino pós-secundário e carreiras no século 
XXI. Os alunos podem tomar até 7 classes por semestre.

• Conselheiro de Assessoria da Univerdidade de Boston do Corpo da Organização da 
Faculdade de Aconselhamento 

• Workshops de Preparação para uma Carreira da Indústria Privada
• Alfabetização em todo o currículo é nosso principal foco instrucional

Ofertas Acadêmicas
• Programa acadêmico em artes da língua inglesa, matemática, ciências e humanidades
• Componentes de conteúdo ESL e SEI
• Instrução de inglês especializada para alunos que estão aprendendo o inglês
• Matrícula Dupla no Colégio Comunitário
• Programa de Recuperação de Crédito
• Aulas particulares do MCAS

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Dia prolongado, Preparação para o MCAS, Liderança Estudantil e Exploração de 

Carreira. 

Trajetória de Empregos
• Especialista em carreiras da Industria privada de Boston 
• Programa de Ciência da Computação
• Programa de Sucesso Através do Serviço

Voz do aluno
•  “É uma boa escola para os estudantes que acabam de chegar aos Estados Unidos”
• “É um bom lugar para aprender inglês e aprender uns com os outros”
• “Os professores são muito pacientes”

Ensino Médio Com Aplicação Especial

➜

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  6%
Aprendizes do Inglês 51%

Taxa de freqüência  65%

➜
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83%

79%

35%

12%
2%

Boston Arts Academy
174 Ipswich St., Boston 02215

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

Horas: 8:00-3:55 Seg-Quinta; Sexta 8:00-12:50

Características Especiais
• Um projeto colaborativo das Escolas Públicas de Boston e do Consórcio de Artes 

Profissionais: Colégio de Música Berklee, Colégio Arquitetônico de Boston, 
Conservatório de Boston, Colégio Emerson, Faculdade de Artes e Desenho de 
Massachusetts, Conservatório de Nova Inglaterra e Escola do Museu de Fine Arts

• Treinamento de alto nível para estudantes de dança, música, teatro ou artes visuais 
no contexto de um currículo preparatório para a faculdade

• Atenção individualizada para cada aluno pelo nosso pessoal experiente e premiado
• Uma média de 94% dos graduados são aceitos na faculdade cada ano
• Bolsas de estudo de verão disponíveis
• STEAM (ciência / tecnologia / engenharia / artes / matemática) laboratório para 

integrar os temas em um currículo prático baseado em pesquisa, de uma forma que 
se alinha mais com o que os alunos irão experienciar na faculdade e no trabalho

• Processo de admissão especial, incluindo um componente de audição ou 
apresentação

• Prêmio de Reconhecimento de Prata de 2016 das Escolas de Oportunidade
• Prêmio Signature Enterprise Schools 2016 da Fundação Grammy

Ofertas Acadêmicas
• Língua Mundial, Humanidades, Aulas de Colocação Avançada (AP)
• Inscrição dupla em faculdades parceiras
• Modelo Full-Inclusion

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Dia prolongado
• Clubes; Caminhada e Corrida, Asiático, Haitiano, LGBTQ

Trajetória de Empregos
• Capítulo 74 - Trajetória de Desenho e Comunicação Visual

Voz do aluno
•  “BAA foi o guia para o meu futuro. Se eu não tivesse atendido à BAA, não teria sido 

apresentado com uma oportunidade que moldou minha vida.”
• “BAA me ofereceu uma oportunidade única que me deu uma educação universitária 

gratis e uma carreira nas artes. Eu não teria chegado tão longe se não fosse por esta 
escola.”

➜
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Boston Community Leadership Academy
Hyde Park Education Complex

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Francine Locker, Diretor

617-635-8937  •  bclaboston.net  •  Horas: 7:45-2:30 da tarde 

Características Especiais
• Parceiros: A-List, Centro Médico de 

Boston, Boston Parceiros na Educação, 
Instituto de Tecnologia Benjamin 
Franklin, Enfrentando a História e 
nós mesmos, Harvard MedScience, 
Home for Little Wanderers, Hyde Park 
YMCA, Mass Insight, Conselho da 
Indústria Privada, Tenacity

• Prêmios: Liderança Cívica /Fundação 
Boston; Campeonato da cidade/ Liga 
de Debate de Boston; Tom Payzant 
Escola em Movimento/BPS; Prêmio de 
Prata para O Melhor Ensino Secundá/
Notícias e Relatório Mundial dos 
EUA; Prêmio de Ouro para Melhor 
Escola Secundária/Notícias dos EUA 
& Relatório Mundial; Fundação de 
Preparação de Carreira/Fundação 
Hayden 

Ofertas Acadêmicas
• Foco Acadêmico: Um rigoroso 

currículo preparatório para a faculdade 
com aceitação á faculdade como um 
requisito de graduação; distingue, 
prepara os estudantes de BCLA 
para se tornarem líderes escolares 
comprometidos com a aprendizagem 
de serviço de comunidade e excelência 
em expectativas acadêmicas, sociais e 
cívicas.

• Aulas de Colocação Avançada - 
Composição Inglês, Cálculo, História 
Mundial, Psicologia, Literatura, 
Estatística, Espanhol

• Inscrição dupla: Instituto de 
Tecnologia Benjamin Franklin; Fisher 
College; Colégio Urbano de Boston e 
Wentworth Instituto de Tecnologia

• Idioma – Espanhol

Trajetória de Empregos
• Carreira Orientada pelo trabalho: 

Tecnologia Elétrica (ASAP) Programa 
Advanced Standing Associate - 
Benjamin Franklin Instituto de 
Tecnologia

• Educação sobre a Primeira Infância, 
Administração de Serviços Humanos 
e Estudos de Educação Geral - Urban 
College of Boston

• Programa; do Ensino Médio a 
Professores

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Programa de Atletismo com o 

Ensino Secundário de New Mission: 
Basquetebol, Beisebol, Softbol, 
Voleibol

• Conselho Consultivo Estudantil de 
Boston

• Muitos clubes e programas depois da 
escola

Voz do aluno
•  “Os professores realmente se 

importam com voçê.”
• “Meu orientador é o melhor.”
• “Incríveis esportes.”

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  23%
Aprendizes do Inglês  19%

Taxa de freqüência   91%
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9%

53%

8%

Boston Day and Evening Academy
20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119

Alison Hramiec, Diretor 
617-635-6789  •  www.bacademy.org

Horário, Programa durante o Dia: 9:00-2:15 Seg.-Quinta.;  Sexta 9:00-11:25 
Programa da Noit: Meio dia-5:45 da tarde de Seg.-Quinta. 

Características especiais:
• Horace Mann Charter School serve 405 

alunos que já passaram de idade para 
o ensino médio e em risco de parar de 
estudar ou que já abandonaram uma ou 
mais escolas

• Centrada no aluno, sensível ao trauma, 
atenção à linguagem utilizada

• Forte foco na saúde social e emocional
• Turmas pequenas (15-17 alunos)
• Serviços de apoio a estudantes de 

tempo integral, incluindo conselheiros 
de tempo integral conectando alunos 
desalojados com abrigo apropriado

• Atmosfera vibrante para os alunos que 
não tiveram sucesso em outras escolas; 
Celebrações mensais na escola

• Forte envolvimento famíliar com o 
protocolo de visitas domiciliares em 
parceria com 1647 e BPS

• Ênfase na agência estudantil, alunos 
são responsaveis por sua educação e 
crescimento pessoal

• Forte parceria com organizações 
artísticas e comunitárias

• Colégio e Centro professional com 
conselheiros no local e especialistas da 
U-Aspire, Colégio Advising Corps, e 
Boston Private Industry Council

• Coordenador de Habitação de Tempo 
Integral de Youth Harbors

• Acolhedora, não julga, alegre cultura e 
clima. Ouvimos as vozes dos estudantes.

Ofertas Acadêmicas
• Laboratório de Aprendizagem equipado 

com funcionarios de tempo integral 
para ajudar os alunos a recuperarem 

o trabalho perdido ou acelerar sua 
aprendizagem fora da sala de aula

• Programa de apoio pedagógico para 
graduados recentes da BDEA

• Forte parceria com os atores do 
Shakespeare Project, Huntington 
Theatre e MassLEAP, que trabalham em 
salas de aula com alunos

Trajetória de Empregos
• Coordenador do ano de transição, 

acompanha os alunos por um ano depois 
de se formam para oferecer apoio na 
transição para a faculdade ou trabalho

• Programas de matrícula dupla e Colégio 
andiantado para criar percursos para 
estudantes que se preparam para 
carreiras específicas (Engenharia, 
Serviços de Saúde e Artes Culinárias)

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Classes de enriquecimento; Cozinhar, 

fazer beats (rítmo), costura, 
cosmetologia. Grupo de Liderança 
Estudantil, Gay Straight Alliance, Men’s 
Group, Young Women’s group

Voz do Aluno
• “Eu posso ser eu.”
• “Eu realmente adoro vir para a escola.”
• “Eu sinto que estou tendo sucesso na 

escola e na vida.”
• “BDEA me faz sentir como se eu 

pertence aqui.”
• “Estou freqüentando duas aulas 

universitárias, no valor de 7 créditos - 
mais de meio semestre de faculdade.”

Boston Green Academy (Grades 6-12)
20 Warren St., Brighton 02135

Matthew Holzer, Diretor
617-635-9860  •  bostongreenacademy.org

Horas: 7:30-3:00 Seg.-Quinta.; Sexta 7:30-Noon 

Características especiais:
• Parceiros: Boston Scholar Atletas, 

Big Brothers Big Sisters Mentor 2.0, 
Universidade de Boston, Tutores para 
Todos, UAspire, Harvard MedScience, 
Enfrentando História e nós mesmos, 
Vertex Pharmaceutico, Food Corps, 
Boston Cares, Private Industry 
Council 

• Equipe de Apoio ao Aluno, Conselho 
de Pais

• carrinhos Chromebook; Acesso a 
computadores em todas as salas de aula 
/ Escritórios de apoio para o colégio

Ofertas Acadêmicas
• AP Literatura e Composição, AP 

Língua Inglêsa e Composição, AP 
Ciência Ambiental, AP Cálculo

• Cursos de dupla inscrição oferecidos 
através do Colégio comunitário de 
Bunker Hill e Benjamin Franklin 
Instituto de Tecnologia

• Espanhol 1 & 2
Trajetória de Empregos
• Engenharia e Física, Alfabetização 

Financeira, Mídia e Comunicação
• Um seminário para os finalistas que 

inclui habilidades profissionais, fazer 
seu curriculo, explorar oportunidades 
de carreira

• Programa de estágio de 6 semanas 
para os finalistas numa empresa ou 
organização

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Os Embaixadores de Boston Green 

são um grupo de estudantes que 
representam a escola, dão passeios de 
BGA, falam com a comunidade adulta 
e exploram atividades de liderança e de 
serviço comunitário

• Conselho de estudante, Debate de 
Boston, Mathletes, mentoração de 
colegas, Clube ao ar livre, Assistência 
para Estudantes, Programa de 
Mentoring de Harvard College Bound, 
JROTC

• Boston Scholar Atletas A Zona oferece 
opções de esportes intramuros

• Futebol, voleibol, basquete, atletismo, 
beisebol softbol, futebol

Voz do aluno
•  “Eu gosto dos professores e do fato de 

que eles se importam. Se eu for para 
outra escola, não acho que receberia a 
mesma quantidade de apoio. “

• “Minha parte favorita de BGA é a 
equipe e como eles tratam todos como 
iguais.”

• “Eu gosto de trabalhar em projetos 
Green. Na engenharia, construímos 
um painel solar e instalámo-lo em 
frente do edifício para mostrar como 
podemos produzir electricidade através 
da energia solar “.

➜

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  29%
Aprendizes do Inglês  12%

Taxa de freqüência   91%

➜
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Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
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Aprendizes do Inglês 9%
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38%

Asiático; 
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Branco; 7%
Outros; 5%
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Boston International High School
100 Maxwell St., Dorchester 02124

Tony King, Diretor
617-635-9373  •  bihs@bostonpublicschools.org

Horas: 8:00-2:30 da tarde

Características Especiais
• Boston International Newcomers Academy (BINcA) é uma Escola Pública de 

Boston que é especialmente concebido e equipada com pessoal para servir uma 
comunidade estudantil de diversos imigrantes.

• Oferecemos um centro de excelência reconhecido nacionalmente para estudantes 
para quem o inglês é uma segunda língua.

• Dia prolongado para oferecer apoio académico e oportunidades de enriquecimento
• Percursos educativos em Tecnologia e Carreiras em Saúde
• Prósperas parcerias com organizações comunitárias locais e instituições educacionais.

Ofertas Acadêmicas
• Rigoroso currículo preparatório para a faculdade.
• Os alunos obtêm créditos universitários como alunos do 11º e 12º ano por meio de 

inscrições duplas.
• Cursos de AP incluindo Cálculo, Geografia Humana e Ciência da Computação
• Certificação de Bilinguismo na graduação

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Programa abrangente de atletismo que inclui futebol de meninos e meninas, voleibol 

de meninas, beisebol, softball e ofertas intramurais.
• Dia escolar prolongado para oportunidades de enriquecimento incluindo capoeira, 

yoga, dança, arte, robótica, corrida.
• Suporte acadêmico de dia prolongado

Trajetória de Empregos
• Percurso tecnológico que conduz à AP Ciências de Computação 
• Percurso na area de Saúde que leva à certificação como assistente médico

Voz do aluno
•  “Temos grandes professores que nos ajudam e apoiam.”
• “Somos uma escola diversificada para recém-chegados e aprendizes de inglês.”
• “Esportes!”
• “Ajuda após a escola e outras atividades”
• “Um melhor almoço escolar”
• “Depois das aulas: uma escolha dos alunos”

➜

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  4%
Aprendizes do Inglês 84%

Taxa de freqüência  93%

Afrícano 
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Boston Latin Academy
205 Townsend St., Dorchester 02121

Troy Henninger, Diretor
617-635-9957  •  latinacademy.org  •  Horas: 7:20-1:40 da tarde

Características Especiais
• Escola de exames: Admissão aos graus 

7 e 9
• Alto padrão de rigor acadêmico em um 

ambiente estimulante
• National Blue Ribbon School of 

Excellence
• Nomeado uma Escola Americana de 

Ensino Secundária Excepcional por 
Notícias dos EUA e Relatório Mundial

• Excelente registro de colocação para o 
colégio (classificado em primeiro lugar 
nas areas de Boston)

• Programa exemplar de tutoria entre 
colegas e profunda tradição no serviço 
comunitário

• Ampla seleção de clubes e organizações 
esportivas depois das aulas

• Carros de computadores compartilhados 
para uso em sala de aula

• Laboratório de linguagem moderna 
(novo em 2016)

• Ginásio renovado (2016)
• Viagems internacionais anuais guiadas 

pelo professor
• Biblioteca com laboratório de 

informática, tablets e Fitdesks; Parte da 
rede da biblioteca pública de Boston 
(os estudantes podem pedir e devolver 
recursos de BPL através da biblioteca da 
escola)

• Maior porcentagem de professores 
certificados pelo National Certified 
Teachers em Boston

• Parcerias com IBM, Conselho da 
Indústria Privada de Boston, U-Aspire, 
Tufts Medical School, e muitos mais

Ofertas Acadêmicas
• Educação clássica e liberal
• Nivel Honras e cursos avançados de 

colocação em biologia, ciência da 
computação, economia, Inglês, Francês, 
governo, história, latim, matemática, 
estatísticas e mais

• Ofertas de línguas estrangeiras: árabe, 
chinês (mandarim), francês, japonês e 
espanhol. Ofertas de linguagem clássica: 
latim (obrigatório) e grego.

Trajetória de Empregos
• Workshops sobre admissões na faculdade 

e ajuda financeira, finanças pessoais, 
habilidades no local de trabalho, Criar 
um curriculo, entrevistas simuladas e 
exploração de carreira

• Especialista em carreiras no local.

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Esportes: beisebol, basquetebol, cheer 

leading, futebol Americano, hockey, 
remo, futebol, softbol, natação, ténis, 
pista interior e exterior, voleibol

• 43+ Clubes disponíveis para estudantes. 
Os exemplos incluem atores da academia 
(drama), clube do Anime, clube árabe, 
clube da arte, Certamen (clube Latin), 
coro, clube dos clássicos,

• Serviço: Big Sister, Voluntários do 
Clã Dragão, tutoria dos colegas, 
Embaixadores Estudantes

Voz do aluno
• Uma escola secundária diversificada 

em Boston; Os alunos aprendem das 
diferentes perspectivas, comunidades e 
culturas do outro

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  3%
Aprendizes do Inglês 1%

Taxa de freqüência  95%

➜
Afrícano 

Americano;  
29%

Hispânico;  
22%Asiático; 

22%

Branco;  
29%

Outros; 3%

4 anos de dados de graduação 
do ensino secundário (2016)

Sucesso na Faculdade

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

Graduado

graduados de 2014  
que matrícularam no 

colégio 

graduados de 2008 que  
completaram o colégio

Pe
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

Es
tu

da
nt

es
G

ra
du

ad
os

 d
o 

en
si

no
 

Se
cu

nd
ár

io

Ainda na Escola GED

MCAS 2016

Adv; 
56%

Prof; 
44%

Prof; 
13%

Prof; 65%

PM;
7%

PM; 1%

PM; NP; 0%

Adv; 86%

Adv;  
28%

NP; 0%

NP; 0%

ELA

94%

95%

63%

5%
0%

➜

5

1

2

3

4Nível de  
Responsabilidade  

do Estado 

➜

5

1

2

3

4Nível de  
Responsabilidade  

do Estado 

Advançado  (Adv), Proficiente (Prof), Precisa Melhorar (PM), Não Passou (NP)

Advançado  (Adv), Proficiente (Prof), Precisa Melhorar (PM), Não Passou (NP)

Ciência

Mate-
mática

Ciência

Mate-
mática



22
Descubra as Escolas Públicas de Boston 2017  Edição Escolas de 2º Grau 
BostonPublicSchools.org/register

BPS Escola de Segundo Grau

92%

75%

Boston Latin School
78 Ave. Louis Pasteur, Boston 02115
Michael Contompasis, Interim Diretor

617-635-8895  •  bls.org  •  Horas: 7:45-2:15 da tarde

Características Especiais
• A escola mais antiga dos Estados Unidos, fundada em 1635
• Atendendo a uma população economicamente e culturalmente diversificada de 

2.450 alunos dos graus 7 a 12
• Escola de exame: A admissão às classes 7 e 9 baseam-se nas notas dos testes e na 

média total das notas
• Currículo de honras desafiador com 21 cursos diferentes de Colocação Avançada, 

além de ofertas de cursos regulares
• Pequenas Comunidades de Aprendizagem para a 7ª série e 8ª para facilitar a 

transição para o exigente ambiente acadêmico do BLS
• Apoio acadêmico escolar para estudantes em todos os níveis, bem como uma 

ligação com o Hospital de Children’s para ajudar os alunos, pais e professores com 
problemas de adolescentes

• Aceitações universitárias: 99%
• Participação activa dos pais na Conselharia Escolar, na Conselharia dos Pais da 

Escola e na Associação do Lar & Escola; E muitos pais servem como voluntários na 
escola

• Muitas parcerias ativas, incluindo com: Universidade de Boston, Children’s 
Hospital, Museu Isabella Stewart Gardner e State Street Bank

Ofertas Acadêmicas
• Projeto Capstone
• Todos os cursos de honra

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Excelente coro músical e instrumental, com músicos selecionados para o distrito, 

Todas as atuações no estado são com o Boston Pops
• Extensa atividade extracurricular, atlétismo, serviço comunitário e oportunidades 

artística

Trajetória de Empregos
• Preparação universitária

Voz do aluno
• Há muito trabalho e deveres de casa.
• Principalmente bom ambiente e comunidade
• Bons professores.

➜

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  2%
Aprendizes do Inglês 0%
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Community Academy
25 Glen Road, Jamaica Plain 02130 

Rayna Briceno, Diretor 
617-635- 7734  •  Horas: 8:00-2:25 da tarde

Características Especiais
• Uma escola secundária alternativa pequena na Jamaica Plain que fornece uma 

experiência académica não-tradicional. Proporção entre alunos e professores é de 15 
alunos por professor, isso oferece a cada aluno o apoio social, emocional e acadêmico 
que precisam para ter sucesso. O pequeno tamanho da turma cria um forte senso de 
comunidade e também permite que os pais se envolvem ativamente na educação de 
seus filhos. A ênfase está na construção do caráter e no desenvolvimento acadêmico 
individual. Uma variedade de cursus universitários são oferecidos.

• Parcerias com o Conselho de Indústria Privada de Boston, Mass Arte, Universidade 
de Massachusetts Boston, Boston College, Grupo de Kingston Bay, E3: Educação - 
Excelência-Equidade

• Conselharia Escolar de Pais

Ofertas Acadêmicas
• Aulas particulares
• Aconselhamento para a faculdade
• Preparação para MCAS
• Aprendizagem on-line com plataformas online Acellis e Apex
• Recuperação de Crédito
• Língua espanhola

Trajetória de Empregos
• Exploração de carreira e planejamento fornecido por um especialista da industria 

professional privada de Boston 

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Press Pass TV – fazer filmes com o foco em temas sociais importantes
• Massa Art-Outward Bound

Voz do aluno
• Nossos alunos dizem que o que faz essa escola especial para eles é a atenção 

individual, apoio e orientação que recebem.

➜

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
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93%

Fenway High School 
67 Alleghany St., Roxbury 02120

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

Horas: 8:30-3:35 da tarde Mon.-Thurs.; 8:30-1:05 da tarde Fri.

Características Especiais
• Assessoria: os estudantes formam laços 

fortes com o pessoal e colegas de classe 
durante quatro anos juntos

• A abordagem trilateral da educação: 
desafios intelectuais, relacionamentos 
personalizados e colaborações com 
organizações externas.

• Parceiros da Escola: Museu da 
Ciência, Instituto do Câncer Dana-
Farber, Enfrentando a História e Nós, 
Sociedade Latina, Squashbusters, 
Amfibious Achievers

• Estrutura da casa: Os alunos são 
colocados em uma das três casas na 9 
ª série. Eles tomam a maioria das aulas 
nessas casas e têm continuidade com os 
professores e colegas, formando fortes 
vínculos acadêmicos e emocionais

• Curso de artes de ano completo para 
estudantes de segundo ano - teatro, 
tocar bateria, artes de mídia, artes 
visuais, história da arte e dança

• Participação na Liga de debate de 
Boston e Mass Bar Association Tiered 
Mentoring Program

• Reconhecido pelo sucesso com jovens 
de cor e estudantes latinos

• Processo de admissão especial: ligue 
para a escola ou acesse www.fenwayhs.
org/admissions

Ofertas Acadêmicas
• Todos os alunos têm quatro anos de 

humanidades, matemática e ciências

• Inscrição dupla: Instituto de 
Tecnologia de Wentworth, Fisher 
College, Emmanuel College

• Artes eletivas para alunos de segundo 
ano

• Colégio profissional e aconselhamento 
financeiro

Trajetória de Empregos
• Programa Senior Ventures: um curso 

obrigatório para os finalistas que ensina 
preparação para a carreira e habilidades 
de alfabetização financeira

• Senior Internship, uma exigência de 
graduação para todos os finalistas, 
onde eles se embarcam num estágio 
de tempo integral de 6 semanas, não 
remunerado, num campo de sua 
escolha

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Artes Eletivas: Dança, Teatro, Artes 

Visuais, Artes Mídia, História da Arte 
e Percussão.

• Atletismo: basquete, beisebol, softball, 
futebol americano, atletismo, futebol e 
voleibol.

• Clube Culinário: Reuniões semanais 
lideradas por um chefe do Project 
Bread.

Voz do aluno
• Diversos, respeitosos, estudantes e 

funcionários da comunidade 

Greater Egleston High School (Grades 10-12)
80 School St., Roxbury 02119

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

Horas: 8:00-4:00 Seg.-Quinta.; Sexta 9:00-3:00

Características Especiais
• Três programas separados que promovem a preparação para a faculdade e as 

carreiras: Academia da preparação para a  faculdade, academia dos scholars, e 
academia on line da aprendizagem

• Ênfase em lições centradas no aluno, liderança, habilidades para a vida e 
aprendizagem colaborativa

• Múltiplas parcerias com faculdades locais, universidades e organizações 
comunitárias, incluindo ABCD, Instituto Benjamin Franklin de Tecnologia, 
Bodega, Boston Cares, Children’s Hospital, Serviços Infantis de Roxbury, Boston 
University College Advising Corps, Egleston Square Library, MIT, Northeastern 
University, OrigiNation, UAspire , UMASS Boston, Vertex Lab.

• Os alunos participam do Conselho de Administração
• Alta taxa percentual de aceitação a faculdade (90% -100%) anualmente
• Estágios de carreira e aprendizagem em todo Boston
• Instrução alinhada com a mass. Common Core, padrões de BPS e Greater Egleston 

Ensino Secundário que promovem a aprendizagem através do pensamento crítico, 
investigação e capacidade de articular idéias

• Aconselhamento universitário e acesso aos recursos de inscrição e inscrição na 
faculdade

• Admissão com base na entrevista e processo de seleção: Entre em contato com a 
escola para obter informações

Ofertas Acadêmicas
• Cursos de nível universitário na escola e nas universidades
• Uso de uma ampla gama de avaliações, incluindo portfólios, pequenos projetos de 

aprendizagem colaborativa, exposições, atribuições individuais de aulas e MCAS
• Projetos de pesquisa escolar, desafios acadêmicos e programas pós-escolares

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Conselho de Administração, grupos consultivos, Comité de Planeamento de 

Eventos, colaboração com a OrigiNations

Voz do aluno
• Modelo de faculdade: os alunos fazem seus próprios horários
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6%
0%

Mary Lyon Pilot High School
95 Beechcroft Street, Brighton 02135

Jean-Dominique Anoh, Diretor
617-635-8351  •  Horas: 8:30-3:30 da tarde

Características Especiais
• Nosso foco instrucional: educar cada 

aluno como um indivíduo único 
pronto para enfrentar os desafios 
de uma comunidade cada vez mais 
diversificada e global

• Colaboração entre funcionários, 
estudantes e famílias para 
fornecer o apoio necessário para o 
desenvolvimento acadêmico, social e 
emocional

• Concentre-se em ensinar aos alunos 
as estratégias para resolver problemas 
individualmente e como membros de 
uma equipe

• Promoção da cidadania ativa através 
do trabalho voluntário, programas de 
estágio e eventos comunitários

• Educação inclusiva completa
• Turma pequenas
• Forte assessoria
• Uso de SMART Boards como 

ferramenta de instrução regular
• Classes preparatórias de PSAT e SAT 
• Professores altamente qualificados: 

Todos os professores possuem 
mestrado e são duplamente licenciados 
em área de conteúdo e educação 
especial

• Parceiros da escola: Walker Home and 
School e Boston College

• Uniforme obrigatório

Ofertas Acadêmicas
• Currículo preparatório para a 

faculdade
• AP literatura, AP cálculo
• Online AP psicologia, online AP 

espanhol

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Governo estudantil
• Sociedade Nacional de Honra
• Basquetebol (Boston United: co-op 

com academia de Boston Green e 
Quincy superior)

• Futebol americano, Futebol, Beisebol, 
Softbol, Pista (co-op com Brighton 
High School)

• Hockey (co-op com O’Bryant)

Trajetória de Empregos
• Negócios 101

Voz do aluno
•  “Eu amo como cada estudante é 

incluído independentemente de quem 
eles são”

• “Este é um bom ambiente de 
aprendizagem, porque os professores 
ajustam a maneira de como eles 
ensinam a como você aprende”

• “É apenas uma ótima escola”

➜

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  50%
Aprendizes do Inglês  12%
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NP;  
7%

ELA

85%

72%

No Data

Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
Grades 9-10: 10 Fenwood Rd., Boston 02115
Grades 11-12: 110 The Fenway, Boston 02115

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

Horas: Série 9-10: 8:00-3:00, Sexta 8:00-2:00 
Série 11-12: 7:30-2:30, Sexta 7:30-1:30

Características Especiais
• Liga de Debate de Boston
• Parceiros da Comunidade: Brigham & 

Women’s Hospital (mentores, estágios, 
bolsas de estudo), Children’s Hospital 
(mentores, estágios), Mass Gerneral 
Hospital (mentores, estágios, bolsas de 
estudo), para ver uma lista completa de 
parceiros visita a partnerbps.org

• Colégios Parceiros: Colégio 
Comunitário de Bunker Hill, 
Emmanuel College, Universidade 
do Northeastern, UMass Boston, 
Wentworth Instituto de Tecnologia

• Prêmios: BPS Prêmio de Envolvimento 
Familiar e Estudantil 2016

• Smartboards, Laboratórios de 
Computação, Carrinhos Chromebook

•  Envolvimento Famíliar e Estudantil: 
Comprehensive Behavioral Health 
Model

• Equipe de Apoio ao Aluno, Board of 
Trustees, Conselho de Pais e Conselho 
de Estudantes

Ofertas Acadêmicas
• Seminários de Carreiras em Saúde
• AP Biologia, AP Inglês, AP História, 

AP Psicologia, AP Estatísticas, AP 
espanhol

• Inscrição dupla: Wentworth Instituto 
de Tecnologia e Colégio Comunitário 
de Bunker Hill 

• Espanhol I, II e Francês I

Trajetória de Empregos
• Exploração de Carreiras de Saúde
• Certificado de Assistente de Saúde na 

Enfermagem (CNA)

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Apoio acadêmico depois da escola
• Atletismo - Basquetebol, Beisebol, 

Boxing, Cheer líder, Flag Football, 
Artes Marciais, Pista

• Drama Club, Gay Straight Alliance, 
Sociedade Nacional de Honra, 
Conselho Estudantil, EMK TV, Clube 
de Arte, Young Men’s and Young 
Women’s Group 

Voz do aluno
•  “EMK continua a inspirar-me a ser 

um defensor da minha comunidade e 
ser um líder para todos os estudantes 
de Boston.”

• “Estou trabalhando como enfermeira 
no mesmo hospital onde desenvolvi 
meu amor pela profissão de saúde.”

• “Tudo é possível na EMK”

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  16%
Aprendizes do Inglês  17%

Taxa de freqüência   91%

➜
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Para ver a lista completa das organizações parceiras de uma escola e suas ofertas,  
por favor visite o perfil da escola partnerbps.org/locations 

81%

25%

Madison Park Technical Vocational High School
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Kevin McCaskill, Executive Director

Shawn Shackelford, Diretor
617-635-8970  •  madisonparkhs.org  •  Horas: 7:15-2:30 da tarde

Características Especiais
• Membro da Sociedade Nacional de 

Honra
• Membro da SkillsUSA, uma parceria 

de estudantes, professores e indústria 
trabalhando juntos para garantir que 
América tem uma força de trabalho 
qualificada

• Certificação OSHA 10 em todos os 
programas de carreira

• Certificado pela Automotive Youth 
Education Systems, Associação 
Nacional de Cuidados de Saúde, 
PrintED (Programa de Impressão), 
Fundação Nacional de Educação 
Automotiva (NATEF) e Mass. 
Departamento de Saúde Pública, CO-
OP colocações na indústria

• Parceiros: UMASS Boston – Project 
Reach, Indústrias de Goodwill, 
Achiever’s Boston, Sociedade Latina, 
Rede de Desenvolvimento de Jovens, 
Boston Private Industry Council

Ofertas Acadêmicas
• Curso de Colocação Avançada
• Oportunidades de dupla matrícula 

com Colégio comunitário de Roxbury, 
colégio comunitário de Bunker Hill, 
e Benjamin Franklin Instituto de 
Tecnologia

• MCAS Bootcamp
• Associação WriteBoston

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Clube de carros, Clube de natação, 

Mock trials, Dreamwriters - Publicação 
de Literatura, Dreamfar - Corrida 

de Longa Distância, Gay Straight 
Alliance, Anuario, Escritórios de nível 
de classe, Atividades para Finalistas, 
Dança de finalistas,

• Equipes Esportivas: futebol 
Americano, beisebol, voleibol, cheer 
leading, futebol, softball, track

Trajetória de Empregos
• Madison Park tem dezoito MA. 

Capítulo 74 Programas Vocacionais 
aprovados: Tecnologia Automotiva, 
Reparo e Refinamento de Colisões 
Automotivas, Tecnologia de Negócios, 
Carpintaria, Cosmetologia, Artes 
Culinárias, Assistência Odontológica, 
Eletricidade, Gerenciamento de 
Instalações, Desenho e Comunicações 
Visuais, Comunicação Gráfica 
(Impressão) Hotelaria, Serviços de 
Suporte de Informação e Networking 
(Computer Technology), Marketing, 
Assistência Médica, Assistência em 
Saúde (Enfermagem), Encanamento, 
Rádio e Transmissão de Televisiva. 
Madison também tem dois 
programas vocacionais que estão 
em desenvolvimento e aguardam 
a aprovação do Capítulo 74: 1. 
Metalurgia de Folha / Fabricação de 
Metal, 2. Telecomunicações

Voz do aluno
• Há um foco no espírito da escola e no 

orgulho do MP. A escola é dedicada a 
garantir que maroon and grey ficam 
vivo! Juntos acreditamos no Cardinal 
Strong.

New Mission
Hyde Park Education Complex

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

617-635-6437  •  newmissionhigh.org  •  Horas: 7:45-2:30 da tarde

Características Especiais
• Prêmios; National Blue Ribbon 

School, Edvestors School on the Move 
Prize Winner, Silver Award - US News 
Report

• Uso One-to-one do chromebook na 
escola

• Apresentação do Profolio Bi-Annual de 
estudantes as familias

Preparação Academica 
• Nove cursos de colocação Advançada 

(AP) para séries 11 e 12
• Opções Honors em todas as classes 

principais nas séries 9 e 10
• Inscrição dupla através de Benjamin 

Franklin, Wentworth Instituto de 
Tecnologia, Urban College, Mass 
College of Art

• Projeto Ochendo – Um Grupo 
de Jovens oferece orientação, 
acompanhamento de progresso 
acadêmico, tutoria, inscrição dupla e 
trabalho de verão para nossos jovens 
de cor

• Seminário Sênior oferece na-escola no-
horário apoio intenso para o processo 
de aplicação á faculdade. 100% 
aceitações universitárias.

• Currículo que inclui passeios 
universitários, serviço comunitário 
e currículo de acesso à faculdade, 
incluindo Preparação para o SAT

Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Pentacampeão estaduais no Varsity 

Basketball
• Campeões da cidade em Basquete e 

Atletismo
• Finalistas da cidade no basebol
• Liga de Debate de Boston - qualificado 

para Torneios de Debate nacionais
• Clube da Ciência
• Young Man com a Plan Mentor Group
• Girls Group oferece orientação e um 

espaço seguro para ajudar as meninas 
a lidarem com os desafios diários e de 
vida que são enfrentados por mulheres 
jovens

• Excursão anual de Black Colégio
Trajetória de Empregos
• Os alunos podem tomar até 5 cursos 

de ciências e 5 cursos de matemática 
através da trajerória de Ciência e 
matemática avançada, levando a um 
maior acesso à admissão da faculdade e 
Stem field.

• Programa de estágio para seniors 
que oferece oportunidades para eles 
explorarem carreiras antes de sair do 
ensino Secundário

Voz do aluno
•   “Somos como uma família. Todo 

mundo se conhece e todos sabem 
que os professores sempre têm o seu 
melhor interesse no coração “

• “Eles realmente querem que todos vão 
para a faculdade e demonstra todo o 
seu potencial.

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  37%
Aprendizes do Inglês  33%

Taxa de freqüência   87%
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Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  15%
Aprendizes do Inglês 6%

Taxa de freqüência  92%
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McKinley Schools
Velecia Saunders, Diretor

617-635-9976

McKinley Preparatory High
97 Peterborough St., Boston 02215

Joseph Brown, Director do Programa
617-635-9907  • Horas: 7:20–1:40 da tarde

McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116

Christine Stella, Directora do Programa
617-635-9976  • Horas: 7:20–1:40 da tarde

Características Especiais
• McKinley South End Academia -Laboratório de Fabricação 
• Ensino de cozinha – Ensino Médio preparatorio de McKinley 
• Parceiro com Wediko Serviços de Crianças, Sole Train, Vertex, Laboratório Fab de 

Mel King, BU, Instituto de Arte Contemporânea, Huntington Theatre, Roxbury 
Community College

• Sistema de gestão de comportamento altamente estruturado
• Suporte clínico intensivo
• Todos os alunos designados através da Reunião da Equipe do Programa de Educação 

Individualizada (IEP)

Ofertas Acadêmicas
• Aprendizagem Baseada em Competências
• Uma gama completa de programas acadêmicos
• Concentre-se em emoções, comportamento e em pontos fortes de aprendizagem

Trajetória de Empregos
• Parceria de Trajetoria Profissional com Madison Park High School

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Parceiro de atletismo Madison Park High School

Voz do aluno
• “Toda a equipe realmente se preocupa com os alunos no McKinley eles fazem todo o 

possivel para nos ajudar a ser bem sucedidos, tanto dentro como fora da escolar”

Special Education Schools
Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  97%
Aprendizes do Inglês  22%

Taxa de freqüência   74%
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Essas escolas não podem ser escolhidas através do processo regular de matricula. Estudantes 
precisam ser referidos a essas escolas por meio duma reunião da Equipe de Avaliação de 
Educação Especial.

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

Tanya Freeman Wisdom, Diretor
617-635-9932  •  obryant.us  •  Horas: 7:45-2:30 da tarde

Características Especiais
• Escola de exame preparatório para a faculdade com altas expectativas acadêmicas e 

sociais: A admissão aos graus 7, 9 e 10 é baseada nos resultados dos testes e na média 
de notas

• Comunidade diversificada e solidária de alunos envolvidos em um currículo rigoroso
• Ênfase em ciência, tecnologia, engenharia e matemática integrada com humanidades
• Os alunos das séries 7, 8 e 9 agrupados em pequenas comunidades de aprendizagem
• Alta taxa de aceitação para universidades e faculdades, com muitas oportunidades de 

bolsas de estudo
• Faculdade e Centro de Aconselhamento de Carreira; Centro Familiar, Programa de 

Atletismo do Red Sox Scholar
• Prêmio Blue Ribbon, prêmio Siemens para colocação avançada, prêmio MassInsight 

Vanguard pelo programa de colocação avançada, medalha de prata da US News e 
World Report, “Melhores escolas secundárias da América

Ofertas Acadêmicas
• Aulas de AP: Cálculo (AB & BC), Física B, Biologia, Química, Ciências Ambientais, 

Estatística, Microeconomia, Língua Inglesa e Composição, Literatura e Composição 
Inglesa, História dos Estados Unidos, Governo e Política dos Estados Unidos, 
História Européia, Francês, Língua Espanhol 

Atividades Extra Curriculares e Esportivas
• Equipes atléticas competitivas
• Muitas atividades extra-curriculares

Trajetória de Empregos
• Programas acadêmicos especializados: Percurso de engenharia, Gateway para o 

programa de Medicina e Área Acadêmica de Longwood, Escola de Música de Hayes 
e Treinamento Corps para Oficiais de Reserva Júnior Naval (NJROTC)

• Parceiros incluem: MIT, Harvard, Northeastern, Hospital de Brigham e Women’s, 
Colégio do Fenway, Microsoft, Vertex

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  3%
Aprendizes do Inglês 4%

Taxa de freqüência   94%
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Horace Mann School for the Deaf and Hard of 
Hearing

40 Armington St., Allston 02134
Jeremiah Ford, Principal

617-635-8534 (V/TTY)  •  Horas: 7:20–1:40 da tarde

Características Especiais
• Escola primária para surdos e 

deficientes auditivos com distinção 
histórica

• Serviços clínicos e acadêmicos 
individualizados para alunos surdos e 
com deficiência auditiva na pré-escola 
até o ensino médio

• Serviços para crianças com tecnologia 
de implantes cocleares: Hospital de 
Mass. General local de Residencia 
Pediátrica 

• Terapia audiológica e fonoaudiológica
• Abordagem de dois idiomas para 

todos os acadêmicos; Lingua de Sinais 
Americano (ASL) e Inglês

• Equipe de conexão de Serviços 
psicológicos, sociais, clínicos e de 
diagnostico 

• Equipe premiada
• Tela de internet grande e vídeo Sistema 

de Comunicação de Emergência 
digitais em oito locais centrais em toda 
a escola

• Médico e enfermeiro do Centro de 
Saúde Joseph M. Smith no campus

• Estágio Robusto e programa de 
voluntariado; Estágio e local clínico 
para estudantes graduados da 
Universidade de Boston, Colégio de 
Boston, Universidade Lesley, Colégio 
de Emerson, Universidade de Harvard

Ofertas Acadêmicas
• Abordagem temática do 

desenvolvimento da identidade ao 
longo das series e entre acadêmicos

• Escola de inclusão completa
• Iniciantes e programa de transição para 

alunos mais velhos que estão atingindo 
a idade de 22 anos

• Linguagem dupla; ASL e Inglês
Atividades Extra Curriculares e 
Esportivas
• Equipes de basquete masculino e 

feminino, programa de arte, programa 
de robótica, programa Makers-Space

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  93%
Aprendizes do Inglês 43%

Taxa de freqüência  91%

➜Afrícano 
Americano;  

40%
Hispânico;  

36%

Asiático; 
9%

Branco;  
13%

Outros; 3%

The Carter School
396 Northampton St., Boston 02118

Mark O’Connor, Principal
617-635-9832  •  Horas: 9:30–3:30 da tarde

Características Especiais
• Programa individualizado, intensivo de educação para alunos com deficiência
• Aulas de tamanho muito pequeno com professores e pessoal de apoio clínico
• O propósito da nossa escola é maximizar as oportunidades de cada aluno por 

meio de uma implementação ponderada de um plano baseado nas metas e 
habilidades do aluno

Ofertas Acadêmicas
• Uma experiência educativa rigorosa criada em base das necessidades 

individuais e interesses do aluno desenvolvida pela família e equipe 
educacional.

• Nosso foco instrucional é: Desenvolver, entregar e compartilhar lições e 
programas individualizados para aumentar a capacidade de comunicação de 
todos os alunos em todos os ambientes.

Trajetória de Empregos
• O foco da carreira é ajudar nossos alunos com a transição para serviços de 

adultos aos 22 anos.

Extra Curriculares 
• Todas as atividades ocorrem na escola durante o dia.

Matrícula & Presença
    Raça/etnicidade 
Estudantes com incapacidades  100%
Aprendizes do Inglês 39%

Taxa de freqüência  84%

➜
Afrícano 

Americano;  
57%Hispânico;  

14%

Asiático; 
18%

Branco;  
11%

Outros; 0%

Boston Public Schools
www.bostonpublicschools.org
Número Principal/Todos os Departamentos .............................. 617-635-9000
Educação de Adultos ................................................................. 617-635-9300
Frequência ................................................................................. 617-635-8035
Comitê Escolar de Boston ......................................................... 617-635-9014
Consellho Assessor dos Estudantes de Boston (BSAC) ...617-635-8079 ext 104
Conselho Municipal de Pais (CPC) ........................................... 617-635-9210
Comunicações ........................................................................... 617-635-9265
Serviços de Aconselhamento ...................................................... 617-635-8030
Opções Educacionais ................................................................. 617-635-8035
Engajamento (escritório central) ................................................ 617-635-9660
 Escritório fora ..................................................................... 617-635-7750
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
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 do 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 ......................................................................... 617-635-9597
 Roslindale ........................................................................... 617-635-8040
 Roxbury .............................................................................. 617-635-9010

Organizações e Serviços Comunitários
Action for Boston Community Development (ABCD)
 617-357-6000 / www.bostonabcd.org
 GED, diploma de 2º grau, programas de trabalho, Head Start

American Student Assistance (ASA) College Planning Centers
1-877-332-4348 / www.asa.org/plan
Informação gratuita sobre ensino superior, apoio financeiro e carreiras

Boston Centers for Youth & Families (Centros Comunitários)
617-635-4920 / www.cityofboston.gov/BCYF
 Programas para jovens, educação de adultos, recreação, GED

Boston Navigator ...............................................www.BOSTONavigator.org
Programas extensivos e banco de dados para pesquisa 

Boston Partners in Education ........617-451-6145 / www.bostonpartners.org
Voluntários escolares, treinamento para pais

Boston Public Library  ............................................................. www.bpl.org
Livros, videos, uso de computadores, atividades para todas as 
idades, passes para o museu, informações em bibliotecas filiais

EDCO Youth Alternative .....617-262-9562 / www.edcoyouthalternative.com
Diploma de 2º Grau e programa escola profissionalizante para jovens fora 
da escola

Federation for Children with Special Needs ... 617-482-2915 / www.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 / www.bostonyouthzone.com
Atividades e Informações para os jovens

Steppingstone Foundation ................................617-423-6300 / www.tsf.org
Preparação acadêmica gratuita para as escolas de exame e particular

Departamento de Educação Primária e Secundária de 
Massachusetts  www.doe.mass.edu   1-781-338-3300
Charter Schools ...................... 1-781-338-3227 / www.doe.mass.edu/charter

Informação sobre escolas públicas abertas a residentes 
de Boston que não fazem parte das Escolas Públicas de Boston.

MCAS Linha direta para Informações aos Pais ................1-866-MCAS220 / 
(1-866-622-7220) 
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BPS Linha Direta 
617-635-9046

3 de Janeiro, 3 de Fevereiro 2017
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.

Idade Máxima para Matricular
Alunos com 20-21 anos a partir do primeiro dia do ano letivo será matriculado ao Boston Adult 
Technical Academy (veja página 18). Se este programa é estiver cheio, BPS irá fornecer outras opções 
de programas patrocinados por organizações comunitárias. Isso se aplica ao novo, re-matriculado, 
e atualmente estudantes matriculados.  No entanto, os alunos podem apelar para o diretor(a), se 
quiserem permanecer em sua atual escola de 2º grau. Entre em contato com qualquer Centro Bem 
Vindo para obter informações sobre outras oportunidades para os estudantes com idades de 20 ou 
mais velhos.

NOVO ESSE ANO: 
Formulários de escolha online para a 8ª série
Os alunos da oitava série que estão atualmente matriculados no BPS e cujo e-mail está no registro 
receberão formulários de escolha por e-mail em 3 de janeiro de 2017. As famílias podem ir ao site 
fornecido no e-mail, verificar suas informações e enviar suas escolhas escolares on-line.

Para adicionar seu endereço de e-mail: notifique a escola atual do seu filho ou entre em contato com 
um Centro de Boas-Vindas.

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

Os alunos que estão se inscrevendo para as 
Escolas Públicas de Boston pela primeira vez, 
você deve ir ao BPS Centro Bem Vindo. Por 
favor trazer:
{{ No mínimo duas provas impressas do endereço 

atual: Veja a página 3 para detalhes 
{{ Carteira de vacina da criança atualizada – veja 

página 3.
{{ A certidão de nascimento da criança (com o 

selo), passaporte ou Formulário I-94
{{ Identificação dos Pais/Responsável com foto
{{ Documento da última escola de sua criança 

(1ª-12ª série)

Pré-inscrição on-line!
Novos Estudantes em Boston:

On-line pré-inscriçã, estará disponível em 
Dezembro 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
f Terça-feira, 3 de Janeiro,  

3 de Fevereiro 2017

Candidatos para o Jardim, 6ª e 9ª séries 
SOMENTE  
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 3-6 de janeiro
J–Q 9-13 de janeiro
R–Z 17-20 de janeiro
Todos  23-de janeiro-3 de Fevereiro

Matrículas enviadas pelo correio em meados 
de março de 2017.

Segundo Período de 
Matrícula
f Quarta-Feira 8 de Fevereiro-  

31 Março 2017
• todos os graus
• todas as transferências
• decisões serão enviadas por correio 

durante a semana de 15 de Maio, 2017

As Escolas Públicas de Boston lançará mas 
informações sobre a matricula de  2017-2018 
depois de 31 de Março de 2017, pendente os 
ajustes da processo da matricula. 

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)
f Ajuda em Cabo Verdeano crioulo, inglês, 

português, somali, espanhol e vietnamita

Horario do ano letivo: Segunda, Terça, Quinta e 
Sexta, 8:30 am-17 hrs; Quarta 12-19hrs.
Roxbury  617-635-9010
Bolling Municipal Building, 2nd floor
2300 Washington St., Roxbury 02119 
(Dudley Square perto da estação do autocarro)
f Ajuda em cantonês, inglês, haitiano crioulo,  

mandarin , espanhol e vietnamita
Horario do ano letivo: Segunda, Terça, Quinta e 
Sexta, 8:30 am-17 hrs; Quarta 12-19hrs.
Roslindale  617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131
(perto  Cummins Highway)
f Ajuda em cabo verdeano crioulo, inglês, 

francês, haitiano crioulo, português e espanhol 
Horario do ano letivo: Segunda, Terça, Quinta e 
Sexta, 8:30 am-17 hrs; Quarta 12-19hrs.

East Boston  617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border Street, East Boston 02128
f Aberto segundas & terças-feiras, 8:30hs–

17:00hs
f Ajuda em inglês e espanhol
Horas adicionais em 3 de Janeiro-3 de Fevereiro 
2017 e fim de Agosto 2017: Quartas, 12-19hrs

Férias Escolares:  

Férias de fevereiro:  21-24 de Fevereiro, 2017: 
Somente o Centro em Dorchester está aberto 
(horário normal)

Férias de abril:  18-21 de Abril, 2017 Somente o 
Centro de Roxbury está aberto (horário normal)

Julho de 2017: Somento o Centro de Roxbury 
estará aberto

• Segunda/Terça/Quinta: 8:30 am -17hrs
• Quarta: 12-19hrs
• Sexta:Feichado

Fechado: Feriados Federal, estadual, e 
municipal.

Quando Onde

Inscrever & Aplicar para Escola


