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O que está dentro 
● Sociedade Escola/Família
● Promoção   ●  Freqüência   
● Testes   ●  Transportes
● Normas, Programas e Serviços
● Código de Conduta   
● Boletins Escolares
● Norma de Residência
● Recursos para Famílias
● E informações mais  

importantes

Para Famílias e Estudantes:

Esta publicação contém 

informação importante. Por favor, 

leia tudo. Depois, remova e assine o 

Acordo Pais e Alunos no centro do 

livro e devolva-o para sua escola. 

Obrigada.
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 February 27 .................. Students return from recess

 March 17 .......................Evacuation Day: No School

 April 14 ..............................Good Friday: No school

 April 17 ..............................Patriots’ Day: No school

 April 18-21 .......................Spring Recess: No school

 April 24 ........................ Students return from recess

 May 29 ...........Memorial Day (observed): No school

 June 7 ........................................Last day for seniors

 June 20 (or day 179) ........ Early release for students

 June 21 (or day 180) ...................Last day of school:

   Early release for students

f June 21 is the 180th school day if no days are lost 

due to cancellations.

f June 28 is the 185th day required for calendar 

purposes.

f No graduation program should be scheduled 

before June 7, 2017.

 August 24-25 .........................New Teacher Institute
 First-year teachers report 

 September 5 ..........................Labor Day: No school
 September 6-7 ........... All teachers and paras report
 September 8 .......... Students in grades 1-12 report, 
   including grade 1 in ELCs and EECs: 
 September 12 ...... All kindergarten students report,

including EECs, ELCs, and special ed.
 October 10 ...Columbus Day (observed): No school
 November 11 ................... Veterans’ Day: No school
 November 23 .... Early release for students and staff
 November 24-25 ... Thanksgiving Recess: No school
 December 23 - January 2 .. Winter Recess: No school
 January 3.................... All teachers and paras report
 January 4...................... Students return from recess
 January 16.................M. L. King Jr.  Day: No school
 February 20 ................... Presidents’ Day: No school
 February 21-24.............February Recess: No school

2016–2017 DISTRICT CALENDAR

fExtenuating circumstances and/or inclement weather may necessitate changes to the calendar during the year. 
Visit www.bostonpublicschools.org for current information.

Produced by the Boston Public Schools Communications Of� ce | July 2016
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Sept. 13* ......... Eid al-Adha
Oct. 3-4 .......Rosh Hashanah
Oct. 12 ............ Yom Kippur
Oct. 30 ......... Diwali begins
Nov. 24 .........Thanksgiving
Dec. 25 ..............Christmas
Dec. 25 - Jan. 1 ..Hanukkah
Dec. 26 - Jan. 1 ....Kwanzaa
Jan. 1 ........ New Year’s Day
Jan. 6 ...... Three Kings Day
Jan. 28 ......Lunar New Year

Apr. 11 ..Passover begins 
Apr. 14 ....... Good Friday,

Orthodox Holy Friday
Apr. 16 ................. Easter,

Orthodox Easter
May 14 .......Mother’s Day
May 27* ...........Ramadan

begins
June 18 ....... Father’s Day
June 25* ......... Eid al-Fitr

Major Religious & Cultural Holidays 

Observance of Jewish and Islamic holidays begins at 
sundown of the preceding day.   * Estimated

AUGUST 2016
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w All BPS of� ces and Welcome Centers closed. 
 School cancelled due to inclement weather.
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Esta publicação resume muitas leis, normas, regulamentos e práticas que são importantes 
para alunos das Escolas Públicas de Boston (BPS) e seus pais e responsáveis. Ele não 
pretende ser um manual completo de todas as leis e normas relativas aos alunos e pais. 

Leis federais e estaduais e normas BPS, regulamentações e práticas a nível estadual e 
das escolas estão sujeitas a mudanças. Algumas informações podem ter mudado desde a 
impressão do Guia em julho de 2016.
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Norma Contra a Discriminação
As Escolas Públicas de Boston não discrimina em seus programas, atividades, 
instalações, emprego ou oportunidades educacionais com base em raça, cor, 
idade, deficiência, sexo/gênero identidade de gênero, crenças religiosas, 
nacionalidade, ascendência, retaliações, orientação sexual, genética ou 
condição militar e não tolera qualquer forma de discriminação, intimidação, 
ameaça, coação, e/ou assédio que insulta a dignidade dos outros, interferindo 
com a sua liberdade de aprender e trabalhar.

2016–2017
Guia das Escolas Públicas 

de Boston
para Famílias e Estudantes

Nossa Missão
Como o berço da educação pública neste país, as Escolas Públicas 
de Boston está empenhada em transformar as vidas das crianças 
através do ensino exemplar em um sistema de classe mundial de 
inovação, e escolas acolhedoras. Trabalhamos em parceria com 
a comunidade, famílias e alunos a desenvolver em cada aluno 
o conhecimento, habilidade e caráter para que sobressaia-se na 
faculdade, carreira e na vida.
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Uma Mensagem do Superintendente Chang
Caros Pais, Responsáveis e Alunos: 
Bem vindos a um ano escolar novo e emocionante nas Escolas Públicas de 
Boston. É meu privilégio de servir como seu superintendente e parceiro. É 
o nosso objetivo final de ajudar todos os estudantes a crescerem em eternos 
aprendizes que se formam pronto para o sucesso na faculdade e carreira.

Nós somos uma comunidade de líderes e aprendizes, com base nos pontos 
fortes de BPS e apoia as áreas que precisam de crescer. Nossa equipe de 
líderes educacionais é dedicada a servir todos os alunos e as famílias das 
BPS, trabalhando em conjunto com todos os escritórios centrais e com 

todas as escolas para atender às necessidades de aprendizagem de cada aluno.

Estamos empenhados em garantir que todos os estudantes das BPS recebem uma educação de alta 
qualidade em todas as escolas. Nesta grande cidade com dezenas de universidades competitivas e 
principais indústrias, nosso objetivo é preparar nossos estudantes para entrar nessas salas de ensino 
superior e preencher as vagas que não tenham ainda sido ainda criadas para que eles possam ajudar a levar 
o futuro de Boston.

Este futuro brilhante inclui sua família e comunidade. Estamos muito orgulhosos de o servir, e estamos 
ansiosos para a construção de um BPS ainda mais fortes em que cada estudante desenvolve as habilidades, 
conhecimento, confiança e habilidades interpessoais para ser bem sucedido na faculdade e força de 
trabalho.

Por que este Guia é importante?  Primeiro, ele explica muitas normas que afetam os nossos alunos: por 
exemplo, o que eles devem fazer para serem promovidos para a próxima série e nossas expectativas para a 
manutenção de um ambiente seguro e respeitoso de aprendizagem para alunos e funcionários. Além disso, 
explica as consequências e o que acontece quando os alunos não preenchem estas expectativas. 

Segundo, descreve os diversos meios pelos quais as famílias podem apoiar o que os seus filhos estão 
aprendendo em casa e na escola. 

Terceiro, descreve os muitos direitos garantidos por lei, dos alunos e dos seus pais: por exemplo, o 
direito de ser tratado igual, independente de raça ou deficiência, o direito de participar da administração 
da escola, o direito de saber quais as qualificações dos professores dos seus filhos, e o direito à privacidade 
no que se refere a documentos escolares. Este guia tambén orienta pais e alunos sobre o que fazer se 
acharem que seus direitos podem estar sendo violados. 

Quarto, o Guia dá informação útil sobre muitos tópicos, desde teste e transporte escolar até serviços de 
saúde e cancelamento das aulas. 

Finalmente, este Guia lista todas as escolas e departamentos BPS, fornece uma lista para solução de 
problemas, lista recursos educacionais para famílias e dá o calendário do ano letivo (na contra-capa).

Regras da Escola.  Além das leis federais e estaduais e normas do distrito de Código de Conduta, cada 
escola tem seus  conjunto adicional de suas próprias regras, aprovadas pelo Conselho com Base na Escola. 
O(a) diretor(a) deve lhes dar uma cópia das Regras da Escola juntamente com este Guia.

Todas as nossas normas e regras têm apenas um objetivo...  ajudar todos os alunos a adquirirem 
excelente nível acadêmico em um ambiente de aprendizado seguro, respeitoso e positivo. Com o apoio e 
envolvimento de vocês, nós podemos atingir este objetivo juntos.

Dr. Tommy Chang 
Superintendente

O Contrato Pais e 
Estudantes nas páginas 
35-38 deste Guia é muito 
importante. Ele é um 
documento legal que nós 
vamos guardar no arquivo 
da escola. Por favor, remova 
esta página do guia, leia e 
assine cada seção e devolva 
o Acordo para a escola dos 
seus filhos imediatamente.

Nós pedimos a todos os 
pais para assinarem o 
contrato para termos certeza 
de que eles leram o Guia 
e entendem as normas e 
leis que afetam seus filhos. 
Nós também precisamos 
da assinatura dos pais ou 
responsáveis para que seus 
filhos possam participar de 
certas atividades escolares.

As Escolas Públicas de 
Boston adorariam saber a 
opinião dos nossos leitores 
sobre este Guia. Ele ajuda?                                           
Tem alguma informação que 
não consta ou é confuso? 
Vocês têm sugestões para o 
Guia do próximo ano?

Por favor, entre em contato: 

communications@
bostonpublicschools.org

) 617-635-9265

Assine e Devolva 

o Contrato 

de Pais e 
Estudantes!

Caixa de 
Sugestões
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Linha Telefônica de Volta às Aulas & Inscrição para Escola 
) 617-635-9046

Ajuda com matrícula escolar, transferências, transporte e outras questões sobre 
volta-às-aulas. O horário de atendimento é de de segunda a sexta-feira no 

seguinte horário:

25 de julho-2 de setembro de 2016  • das 8:30 às 17:00 horas  
6-16 de setembro de 2016 • das 8:00 às 18:00 horas 
3-27 de janeiro de 2017  •  das 8:30 às 17:00 horas

Linha Telefônica Cidade de Boston Anti-Bullying  
(Contra Maus-tratos)   ) 617-592-2378 (ligar ou text)

Para estudantes denunciar bullying na escola, fora da escola, na internet e 
por via de aparelhos eletrônicos; e para os estudantes usar se eles se sentem 
inseguros dentro ou fora da escola. Equipe 24/7 por conselheiros treinados.

Linha Telefônica de Residência ) 617-635-9609
Deixe dicas anônimas sobre alunos que frequentam as 

Escolas Públicas de Boston mas que não moram na Cidade de Boston.

Diretório de Serviços para as Famílias

Horário de Atendimento em 2016-2017«
Durante o ano letivo: Segunda, terça, quinta e sexta-feira das 8:30 às 17:00 

horas. Quarta-feria, 12:00 as 19:00hs*
Verão de 2017:  O horário varia, por favor ligue para qualquer Centro de 

Bem Vindos ou visite nosso site para maiores detalhes,      
bostonpublicschools.org/domain/280

Fechado:  Nos feriados federais, estaduais e municipais
« Este horário não se aplica ao Centro de East Boston e Mattapan.

Escritórios das Escolas Públicas de Boston
CENTRAL TELEFÔNICA ..........................................................617-635-9000 
Educação de Adulto e 2° Grau à noite .................................617-635-9300 
Conselho Assessor dos Estudantes de Boston  (BSAC) ........617-635-8079 
Conselho de Pais Municipais (CPC) .....................................617-635-9210 
Comunicações (Imprensa, Website e Publicações ...............617-635-9265 
Serviços de Aconselhamento ...............................................617-635-8030 
Contagem Regressiva para o Jardim de Infância .............. ..617-635-6816 
Dados e Contabilidade (teste) .............................................617-635-9450
Educação Precoce ................................................................617-635-9701
Opções Educacional (Educação Alternativa)  .......................617-635-8035 
Permite de Emprego, Alunos ...............................................617-635-8030
Engajamento (escritório central) .........................................617-635-9660
Engajamento (apoio a escola e família ................................617-635-7750
Estudantes Aprendendo Inglês ...........................................617-635-9435
     Comitê Consultivo do Distrito ELL ...................................617-635-9435
Planejamento de Inscrição & Apoio 
Matrícula Escolar .................................................................617-635-9516 
Igualdade (discriminação e direitos civis ............................617-635-9650 
Escolas de Exame & Classes Avançadas de 
Trabalho (AWC) ....................................................................617-635-9512 
Centro de Alfabetização da Família .....................................617-635-9300 
Serviços Alimentícios e de Nutrição .....................................617-635-9144 
Serviços de Orientação ........................................................617-635-8030 
Saúde e Bem-Estar ..............................................................617-635-6643
Serviços Médicos .................................................................617-635-6788
Audiências e Apelos (assuntos disciplinares) ......................617-635-1577 
Apoio as Escolas de 2º Grau .................................................617-635-8079
Estudantes sem Teto. ...........................................................617-635-8037 
Recursos Principal (Pessoal). ...............................................617-635-9600 
Instrucional e Informação de Tecnologia (OIIT) ...................617-635-9199
Centro de Avaliação e Aconselhamento dos 
Recém-Chegados (teste de língua) .....................................617-635-1565 
Universidade para os Pais ....................................................617-635-1683
Centro de Re-Engajamento .................................................617-635-2273
Serviços de Segurança .........................................................617-635-8000 
Comitê Escolar .....................................................................617-635-9014 
Educação Especial & Serviços aos Estudantes ......................617-635-8599 
Conselho de Pais de Necessidades Especiais (SpedPAC).....617-297-7335
Documentos Escolares .........................................................617-635-9507
Programa de Verão de Transição ..........................................617-736-9414
Escritório do Superintendente.............................................617-635-9050
Centro de Treinamento Tittle I..............................................617-635-7750 
Transporte ............................................................................617-635-9520 

BPS Centros de Bem Vindos  

Serviços Adicionais
 Boston: Serviços Municipais / Prefeitura (9 às 17 hs) ......................617-635-4000
  www.cityofboston.gov

Linha 24-Horas do Prefeito  .......................................................................... 311
Centros de Boston para Jovens e Familias (BCYF).. ......................617-635-4920
Moradia........................................................................................617-988-4000
Linha Telefônica de Saúde da Prefeitura ...................................1-800-847-0710 
Escritório dos Novos Bostonianos (multilíngue).... ......................617-635-2980 
Linha dos Jovens do Prefeito .......................................................617-635-2240

Departamento de Educação Primária e Secundária de 
Massachusetts (DESE) ..................................www.doe.mass.edu l 1-781-338-3300

Escritório das Escolas Charter ....................................................1-781-338-3227
Organizações que Oferecem Treinamento e 
Recursos para os  Pais ..................................................................... Veja pág. 61-63

Dorchester 
) 617-635-8015
1216 Dorchester Ave., Dorchester 
(atrás do Burger King)
Roslindale 
) 617-635-8040
Jennie Barron Building 
515 Hyde Park Ave., Roslindale 
(perto da Cummins Highway)

Roxbury 
) 617-635-9010
Bolling Municipal Building
2300 Washington St., Roxbury 
East Boston « 
) 617-635-9597
Mario Umana Academia
312 Border St. East Boston

«  Horário limitado. Ligue ou visite o nosso site para mais detalhes.
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Família-Escola, o qual é um acordo que define as responsabilidades 
que os administradores, estudantes, professores e pais terão de 
maneira que possam melhorar o desempenho dos alunos. Antes que 
o Compacto seja aprovado pelo Conselho Escolar, cópias devem ser 
mandadas para casa para todos os pais assinarem. 

As escolas das BPS  espera alinhar o plano de envolvimento dos pais 
e o Compacto casa-escola com o Plano de Escola da Qualidade, que 
identifica os objetivos da escola para o ano.

Veja as páginas 58-59 para aprender mais sobre Título I, a nova Lei 
cada estudante Sucede (ESSA)  e a parceria família/escola.

O Conselho Escolar
Todas as BPS escolas - incluindo escolas-piloto e charter - distrito 
escolas devem ter um Conselho de Escola de Pais (SPC). Os SPC 
reúnem todos os pais da comunidade escolar no apoio à escola e para 
revindicar pela qualidade da educação. Como pais ou responsáveis de 
um(a) estudante das BPS, vocês automaticamente são membros do 
seu Conselho de Pais da Escola. O SPC deve eleger uma Comissão 
Executiva no outono e tomar medidas para garantir que ela está ativa 
e diversificada, representando todas as famílias dentro da escola. 
O SPC também elege representantes para servir no Conselho com 
Base na Escola (SSC) e trabalha bem próximo do SSC para revisar 
o orçamento da escola, recomendar programas, patrocinar eventos, 
resolver problemas e arrecadar dinheiro para atividades especiais da 
escola. O SPC também deve selecionar os pais como representantes 
para o Conselho Municipal de Pais (CPC), os Pais de Educação 
Especial do Conselho Consultivo (SPED PAC) e e do Conselho 
Consultivo d Distrito na Língua Inglês (DELLAC).

O que acontece se sua escola não tem um SPC? Contate o Escritório 
de Engajamento(OE), telefone 617-635-7750. Eles podem ajudar 
vocês ou trabalhe com um líder da escola para começarem um 
Conselho. Também entre contato com OE se a escola não notificá-lo 
de SPC e eleições SSC, reuniões e eventos.

O Conselho com Base na Escola
Muitas decisões que afetam a educação dos alunos BPS são feitas 
nas escolas. Decisões tomadas na escola são da responsabilidade 
do Conselho com Base na Escola. Todas as escolas devem ter um 
Conselho com Base na Escola ou, em escolas-piloto, um Conselho de 
Administração. Os Conselhos com Base na Escola aprovam normas 
e regras para a escola e rever o orçamento escolar. Os Conselhos com 

Parceria Família/Escola:
A Conexão com a Escola

O envolvimento familiar tem um papel importante para ajudar 
os alunos a se sairem bem na escola  e no desenvolvimento de 

um senso de orgulho na comunidade escolar. As Escolas Públicas de 
Boston (BPS) têm o compromisso de ajudar a edificar a capacidade 
de nossas escolas, equipe, famílias, estudantes e a comunidade para 
estabelecer parcerias que fortalecem o ensino estudantil e melhoram 
as escolas. 

O Escritório de Engajamento trabalha com todas as escolas BPS para 
construir a capacidade das famílias e funcionários da escola, organiza 
Conselho de Pais e Conselho Escolar, plano de atividades para 
envolver as famílias na aprendizagem de seus filhos, e apoia os pais e 
funcionários da escola em seus esforços para melhorar a comunicação 
e trabalhar juntos para aumentar a aprendizagem do aluno, 
especialmente as famílias dos alunos aprendendo Inglês e famílias que 
têm filhos em programas de educação especial.

Aqui estão alguns exemplos de como as escolas engaja as famílias no 
aprendizado das crianças:• reuniões individuais entre pais e mestres com o foco em 

compartilhar e explicar o progresso do estudante (pelo menos duas 
por ano) • palestras sobre os assuntos que seus filhos estão aprendendo, idéias 
e estratégias para ajudar a sua criança em casa e sobre como 
ajudá-los a se preparar para testes• visitas às famílias de funcionários da escola ou de outros pais• eventos especiais, como Noites de Matemática e Alfabetização, 
Acadêmico Tempo de Pais e Professores e Noite de Dados• Conselho de Pais e Conselho Escolar• Sessões de Aprendizagem com a Universidade de Pais • oportunidades para voluntariar – em sala-de-aula, no Centro de 
Família da Escola, atividades para arrecadar fundos e eventos 
divertidos. 

Todas as escolas públicas de Boston devem: • ter espaço e recursos para os pais para reuniões • reservar uma hora todas as semanas para os professores 
contactarem ou se reunirem com os pais• responder imediatamente a perguntas dos pais• comunicar-se regularmente com os pais na língua falada em casa • proporcionar oportunidades para uma comunicação de duas vias 
para que as famílias possam dar opinião e comentários• compartilhar e explicar os dados dos alunos em uma maneira 
familiar• informar os pais “de maneira amigável” sobre estratégias para 
melhorar o nível da criança e como os pais podem ajudar a criança 
em casa• dar aos pais um programa (resumo por escrito) dos principais 
tópicos a serem cobertos em cada curso.

Engajamento da Família e Título 1 (Title 1)
Todas as escolas que qualificam para verbas Title I do governo 
federal têm de ter uma Norma escrita para Envolvimento dos Pais, 
desenvolvida e aprovada pelos pais. Esta norma deve explicitar como 
os pais serão envolvidos como sócios na educação dos filhos. 

Além disso, toda escola de Title I tem de desenvolver um Compacto 
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Sobre o Conselho de Pais
Base na Escola também podem pedir a suspensão de algumas normas BPS. Os 
pais são membros importantes destes Conselhos. 

O Sub-Comitê de Pessoal do Conselho com Base na Escola aprova a 
contratação e transferência de professores que são membros da Boston 
Sindicato dos Professores. Ele tem de ter pelo menos um pai /mãe membro, 
selecionado pelo Conselho com Base na Escola representante dos pais.

Outros Grupos para Pais
Além do Conselho Escolar e do Conselho com Base na Escola, BPS têm 
grupos para pais cuja primeira língua não é o inglês, cujos filhos são 
deficientes e cujos filhos estão em programas do Title I. Os números de 
telefone estão na página 9. 

Centros de Bem Vindos
Escolas Públicas de Boston Centros de Bem Vindos (anteriormente chamado 
Centros de Recursos à Família) e oferecem muitos serviços para as famílias. 
Eles estão listadas na página 5. Visite eles para:
	 pedir conselho sobre escolha de escola e normas das BPS
	 matricular alunos novos para a escola
	 pedir transferência para outras escolas 
	 preencher formulários de mudança de endereço se mudarem de endereço
	 pegar informação (em muitas línguas) sobre as escolas, programas de verão 

e serviços de saúde e as pessoas disponíveis para as famílias de Boston.
	 saiba como você pode se engajar com a escola do seu filho(a) e apoiar a sua 

aprendizagem em casa
POR FAVOR NOTE: Os pais/responsáveis devem apresentar identificação 
válida para TODAS as transações nos Centros Bem Vindos.

Universidades dos Pais 
Universidade dos Pais é gratuito e é uma experiência de aprendizagem 
destinada a ajudar os pais BPS a aumentar a sua compreensão de como as 
crianças aprendem e se desenvolvem, o que seus filhos devem aprender; 
como ajudar os filhos a ter êxito, e como levar outros pais para trabalhar em 
conjunto para a melhoria da escola. A Universidade para os Pais também 
oferece aulas  como administrar suas finanças,  saúde e bem-estar, Inglês para 
quem Fala outro Idioma (ESOL) e conhecimentos de informática.
Ü Informação e Inscrição pela internet: 
 bpsfamilies.org/parentuniversity
 ) 617- 635-1683 

Alcançando as Famílias 
	 BPS utiliza um sistema automático de telefone ligando para entrar em 

contato com as famílias dos alunos e funcionários BPS. Nós usamos para 
comunicar informações importantes de forma rápida, como emergências 
escolares e lembretes sobre eventos e prazos. Você pode receber chamadas 
automatizadas da escola do seu filho ou do BPS escritório central. 
IMPORTANTE: Entre em contato com a escola, se há alterações de números 
de telefone!

	 Através do Portal dos Pais SIS (também referida como ASPEN), as famílias 
vão poder ir on-line para ver notas atuais e inscrições para os seus filhos, 
verificar a frequência diária, e até mesmo receber notificações automáticas 
por e-mail ou mensagem de texto. As famílias vão também ser capaz de ver 
anúncios de escolas e receber comunicações dos professores. Informações 
sobre a escola de verão do aluno também é postado no Portal da Família 
SIS. Se você ainda não se cadastrou para o Portal da Família SIS, você 
pode fazê-lo indo online no sis.mybps.org. Nós criamos um guia passo 
a passo para ajudar você a configurar sua conta. Você pode encontrar 
as instruções online e vídeos no bostonpublicschools.org/Domain/192. 
Oportunidades de formação adicionais podem estar disponíveis através da 
escola do seu filho(a).

Sobre o Conselho Com Base na 
Escola

	 Toda escola deve ter um Conselho de Pais (SPC). Todos 
os pais são membros. Somente os pais podem ser 
membros.

	 O SPC é o lugar onde os pais podem expressar suas 
preocupações, reivindicar pela escola e planejar 
atividades e eventos escolares. 

	 O SPC elege seu Comitê Executivo em reunião anual 
realizada no outono, o mais tardar até dia 15 de 
outubro. Nesta reunião, o conselho também elege 
representantes dos pais para sentar no Conselho com 
Base na Escola. 

	 Os conselheiros do SPC devem se reunir regularmente 
com o diretor para discutir importantes problemas da 
toda escola.

	 Toda escola deve ter um Conselho com Base na Escola. 
	 O Conselho com Base na Escola e composto por 

representantes dos pais, dos professores, pelo(a) 
diretor(a) e por membros associados. Conselhos de 
escolas de segundo grau também têm dois estudante 
como membro. O número de pais iguala o número de 
profissionais de educação. (Inclusive o(a) diretor(a)/
vice)

	 Representantes dos pais no Conselho com Base na 
Escola são eleitos na eleição anual do Conselho de 
Pais (SPC). Esta reunião deve ser feita até o dia 15 de 
outubro. 

	 O Conselho com Base na Escola: 
 revêr e aprovar o Plano de Escola de Qualidade
 revisar e aprovar o orçamento inteiro da escola 
 desenvolve e aprova planos para aumentar o 

envolvimento dos pais 
 aprova isenções das regras das BPS e contratos 

sindicais
 revê e aprova todas as recomendações que terão 

grade impacto na comunidade escolar. 
 supervisionar todas as comissões com base na 

escola.
	 Os representantes dos pais no Conselho com Base na 

Escola têm de relatar para o SPC. 
	 As reuniões do Conselho com Base na Escola são 

reuniões públicas abertas a todos.
Mais Informação:

Escritório de Engajamento
bpsfamilies.org
) 617-635-7750
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Visitantes são Bem-Vindos!
As Escolas Públicas de Boston dão calorosas boas-

vindas aos pais e outras pessoas que visitarem 
as escolas e salas-de-aula. Ao mesmo tempo, temos 
de assegurar que nossos alunos e funcionários estão 
seguros e que o ensino não é interrompido.

As escolas precisam saber quem está no prédio e por 
que razão. Todas as escolas têm um sistema de porteiro 
eletrônico com video, de maneira que ninguém pode 
entrar no prédio sem conhecimento dos funcionários 
da secretaria. Escolas médias e de 2º grau e muitas 
escolas K-8 têm funcionários de segurança treinado 
no local.

Além disso, nós desenvolvemos as seguintes normas para visitas às escolas. “Visitantes” 
incluem pais e funcionários do departamento escolar, bem como outros.

• Todos os visitantes devem se apresentar na secretaria da escola e assinar presença e 
têm de assinar a saída antes de deixarem o prédio. Algumas escolas têm uma mesa 
perto da entrada principal onde os visitantes podem assinar na entrada e na saída. 
Contudo, se ninguém estiver sentado na mesa, o(a) visitante deve se dirigir à 
secretaria. 

• Todos os visitantes receberão um Passe de Visitante quando assinarem presença. 
Eles devem devolver o passe na secretaria ou na recepção quando deixarem o 
prédio. Por favor, assegure-se que seu Passe de Visitante está visível enquanto estiver 
na escola ou na área externa. Não serão exigidos passes durante Casas Abertas 
(Open Houses), Noites dos Pais ou outros eventos promovidos pela escola é aberto 
ao público. 

• Para segurança dos nossos alunos e funcionários, consideraremos visitantes que não 
assinarem na entrada e sem um Passe de Visitante, invasores. Um funcionário da 
escola pode pedir que eles saiam do prédio e da área da escola.

• Visitantes que quiserem encontrar com os professores ou com os administradores 
precisam ter hora marcada. Os professores têm tempo toda semana para se 
reunirem com os pais. Não há necessidade de marcar hora para reuniões durante 
Open Houses, Noites dos Pais ou outros eventos abertos ao público promovidos 
pela escola. 

• Professores que aguardam uma visita devem notificar a secretaria. Em alguns casos, 
um(a) funcionário(a) pode acompanhar o visitante até o local da reunião. 

• Algumas vezes, pode haver um problema entre professores e pais ou funcionários. 
Se uma reunião é marcada para tratar do assunto, ela será realizada na secretaria ou 
sala de conferência – não em sala-de-aula. Os pais primeiro têm de se apresentar na 
secretária e serão escoltados até o local da reunião. Um(a) funcionário(a) estará 
presente à reunião.

• Se os pais precisarem pegar seus filhos antes do término da aula, eles devem ligar 
antes para a escola. Eles devem pegar a criança na secretaria ou outro local 
designado pela escola. Os pais não devem ir diretamente para a sala-de-aula 
apanhar seus filhos. A escola não vai liberar um(a) estudante para outra pessoa se 
não seja o pai ou a mãe, ou alguem que tenha a  custódia da criança, sem o 
consentimento dos pais e identificação apropriada.

• Ocasionalmente, pais ou outros visitantes podem interromper as atividades da 
escola insistindo em visitar a classe sem anunciar antes, ameaçando funcionários, 
gritando ou usando linguagem não apropriada. Se tal comportamento continuar, 
o(a) administrador(a) escolar pode restringir a visita desta pessoa ou negar acesso 
futuro ao prédio e à área.

• Por favor, consulte a página 40 para obter informações sobre a verificacão do CORI 
/ SORI para os voluntários na escola.

Normas de Comunicação
As Escolas Públicas de Boston, o Comitê Escolar, 
o(a) superintendente e toda a equipe central e 
escolar têm uma responsabilidade de comunicar-
se precisamente e eficientemente com as 
famílias, os alunos, seus colegas, parceiros e a 
comunidade. Comunicação contínua é essencial 
para o desenvolvimento e a sustentação eficaz da 
parceria casa/escola/ comunidade para melhorar o 
desempenho estudantil. 
O Comitê Escolar de Boston afirma estes 
princípios:
	 Famílias e cidadãos têm o direito de saber o 

que está acontecendo nas escolas públicas.
	 Todos os funcionários das BPS têm 

obrigação de assegurar que o público 
seja sistematicamente e adequadamente 
informado.

	 A equipe e as famílias das Escolas Públicas 
de Boston se beneficiam da partilha de 
informação – positiva e negativa.

	 A comunicação verbal e por escrito das escolas 
e dos funcionários deve refletir o compromisso 
das BPS de apoiar todas as crianças e as 
famílias, com uma concentração no sucesso 
estudantil através da alta qualidade do ensino 
e do aprendizado.

	 Comunicação eficiente deve ser dos dois 
lados, escolas e escritórios centrais devem 
achar maneiras de ouvir as famílias, os alunos 
e a comunidade sobre assuntos e decisões 
importantes.

	 A linguagem usada para comunicação com 
as famílias e a comunidade deve ser livre de 
termos educacionais que não são conhecidos 
daquelas pessoas que não são educadoras.

	 Toda comunicação deve refletir e deve 
ser sensível à diversidade das famílias e 
da equipe das BPS, livre de preconceito, 
respeitosa da raça, etinicidade, língua, 
educação, renda, sexo, religião, orientação 
sexual ou deficiência. 

Para mais informação sobre a 
Norma de Comunicação:

bostonpublicschools.org/Page/133 
Siga as instruções para acessar 

“Circulares”, então clique na pasta de 
Comunicações.
) 617-635-9265
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  Vocês não precisam esperar pela Reunião de Pais para encontrar 
com o professor(a) do seu filho(a).  Os professores têm tempo 
reservado toda semana para falar com os pais.

  Telefone para a secretaria da escola para marcar uma hora para 
conversar com os professores – na escola ou por telefone.

  Até o final de setembro, cada escola deve dar aos pais o nome 
e o número do telefone de funcionários da escola (além do dos 
professores da criança), para quem os pais podem telefonar se 
estiverem preocupados com o progresso da criança. 

  Cada outono, os professores devem dar às famílias um esboço 
de objetivos de aprendizagem do ano, currículo e projetos de 
estudantes.

Para aprender mais sobre 
Parceria Família/Escola
Ü Visite o website da Escritório Engajamento .............................. bpsfamilies.org
Ü Visite o website BPS, entre em contato com sua escola ou telefone para:
 Escritório Engajamento ...............................................................617-635-7750
 BPS Centros de Bem Vindos  ............................................................Veja pág. 5 
 Conselho Municipal de Pais (CPC) ..............................................617-635-9210 
      Conselho Consultivo d Distrito na Língua Inglês (DELLAC)........ .617-635-9435
 Conselho de Pais de Necessidades Especiais ............................  617-297-7335
 Centro de Treinamento Title I ......................................................617-635-7750
Ü Veja as páginas 61–63 para uma lista de organizações que oferecem recursos 

relacionados com educação e apoio às famílias de Boston.

Se você tem um problema relacionado com a escola, nós queremos ajudá-
los a resolver o problema. Cada escola deve ter um manual que descreve os 
procedimentos para a resolução de problemas na escola. Se você precisad e 
ajuda adicional, por favor, telefone para os indivíduos ou escritórios abaixo, 
na ordem listada.
Se possível, fornecer uma descrição por escrito do seu problema. Escreva 
o nome de todos com quem falou e guarde todos os documentos e cartas 
relacionados com o assunto.
Assuntos que afetam o aprendizado dos seu filho(a)
  Professor(a) 
	Diretor(a) 
  Diretor(a) Líder «
Assuntos gerais da escola
 Diretor(a) 
	Líder Operacional
  Administrador(a) de Operações«
Administração Escolar (Conselhos de Pais e com base na Escola)
 Diretor(a) 
	Escritório de Engajamento, 617-635-7750
  Administrador(a) de Operações«
Disciplina
 Diretor(a) 
	Líder Operacional
  Administrador(a) de Operações«
Segurança
 Diretor(a) 
 Líder Operacional
  Administrador(a) de Operações«
 Cidade de Boston- linha especial para maus-tratos (anti-bullying),  

617-592-2378

Transporte
 Diretor(a) 
	Departamento de Transporte, 617-635-9520 ou schoolbus@

bostonpublicschools.org
Frequência
 Professor(a)
	Coordenador de Apoio ao Estudante
  Diretor(a)
Matrículas Escolares, Transferências, Listas de Espera e 
Residência
  Linha telefônica da Escola 617-635-9046 (veja pág. 5 para datas do 

serviços) 
	Centros de Bem Vindos (veja pág. 5)
  Planejamento de Inscrição e Apoio, 617-635-9516
	Apelos referentes à norma de residência: 
 Escritório de Equidade, 617-635-9650 
 LEMBREM-SE. Diretores e vice-diretores não podem fazer ou mudar 

matrículas escolares ou garantir que seus filhos podem frequentar uma 
escola em particular.

Assuntos de Alunos Aprendendo Inglês
  Professor(a) 
	Diretor(a)
  Centro de Avaliação e Aconselhamento aos Recém-Chegados, 

617-635-1565
	Escritório Alunos Aprendendo Inglês, 617-635- 9435
Assuntos de Educação Especial
 Professor(a) 
	Diretor(a) 
  Educação Especial e Serviços aos Estudantes, 617-635-8599

Reivindicando pelos seus Filhos: 
Lista de verificação a solução de problemas

« Cada escola tem um Diretor(a) Líder e um Líder Operacional. Para 
encontrar informações de contato para a escola do seu Diretor(a) 
Líder e um Administrador de Operações, por favor visite nosso 
website:bostonpublicschools.org, clique em "Escolas" e abra o Gráfico de 
Organização da Escola na parte inferior da página.

Você ainda precisa de ajuda para resolver um problema 
de escola? Entrar em Contato com o BPS Ouvidor.
O ouvidor vai ouvi-lo e trabalhar com você para resolver o problema. Os 
quatro princípios que orientam o trabalho do Ouvidor são neutralidade, 
independência, confidencialidade e informalidade. 
) 617-635-9054 ou )857-891-1363

Você Sabia Que...
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trabalho, o que ele(a) aprendeu e que melhoramentos podem ser 
feitos. 

Se o(a) aluno não está participando da reunião, os pais podem 
perguntar antes se ele(a) tem alguma preocupação com relação à 
escola. Os pais também podem querer perguntar aos filhos quais são 
suas matérias fortes e as mais fracas, quais as matérias favoritas e de 
quais eles não gostam. Você vai ganhar tempo durante a reunião se 
discutir antes com seus filhos sobre livros, aulas e horários.  

Os pais podem querer dizer aos professores sobre quaisquer grande 
mudança na vida da criança (como a morte de um animalzinho de 
estimação, avós doentes, divórcio dos pais ou mudança da família), 
ou atividades importantes nas quais a criança está envolvida (tais 
como esportes, escotismo, serviços comunitários ou trabalho depois 
da aula).

Tratando dos Problemas
Reuniões de pais e professores é uma boa hora para discutir quaisquer 
desafios — acadêmico ou de comportamento — que uma criança 
esteja enfrentando na escola. Quando os problemas aparecerem, os 
pais vão querer

	 Evitar reações de raiva e apologéticas. Ao contrário, peça 
exemplos. 

	 Pergunte o que está sendo feito sobre este problema e quais 
estratégias parecem ajudar na escola. 

	 Desenvolva um plano de ação que possa incluir passos que os pais 
possam tomar em casa e passos que os professores possam tomar 
quando o problema surgir na escola. 

	 Marque uma reunião para tratar novamente do assunto e decida 
qual a melhor maneira de ficar em contato (telefone, e-mail, ou 
cartas enviadas para casa).

Ficando em Contato
Mais tarde, ao discutir a reunião com seus filhos, destaque as coisas 
boas que foram cobertas e seja direto(a) sobre os problemas que 
foram identificados. Se apropriado, explique aos seus filhos sobre 
quaisquer planos de ação que forem arranjados. 

Uma maneira boa de promover um relacionamento contínuo com 
os professores é “agradecer” com uma nota ou telefonema. Manter 
contato com os professores, mesmo quando tudo vai bem, pode 
ajudar seus filhos a se sairem bem na escola. Quando a criança sabe 
que seus pais e professores estão trabalhando juntos, a criança verá 
que educação é uma grande prioridade que requer compromisso e 
esforço.  

— por Ted Villaire

(editado pelas Escolas Públicas de Boston)

Reimpresso com permissão do website do National PTA, www.pta.org

Preparando para uma Reunião de Pais e Professor(a) Produtiva

Quando chegar a hora de uma reunião de pais e professores, a 
preparação certa pode ajudar os pais a obterem mais da reunião 

e ajudá-los a entenderem melhor o que eles podem fazer para ajudar 
seus filhos a se sairem bem. Preparação cuidadosa também ajudará os 
pais a estabelecerem uma relação contínua com os professores. 

Garantindo um Bom Começo
Os pais devem tentar estabelecer uma relação positiva com o(a) 
professor(a). Uma maneira de fazer isso é fazendo um comentário 
simpático sobre os professores. Por exemplo, agradeça aos professores 
pelas anotações no dever-de-casa dos seus filhos ou pela atenção 
especial dada à criança para ajudá-la a aprender multiplicação. 

Frequentemente, em reuniões de pais e professores, os professores 
darão aos pais exemplos do trabalho dos alunos e possivelmente um 
boletim escolar. Esta é uma hora boa para ter uma conversa sobre a 
metodologia de ensino e como o progresso do(a) estudante é medido. 
Os estudantes são avaliados por testes? Porfólios? Participação em sala-
de-aula? Projetos? Os pais também podem pedir aos professores para 
ajudá-los a entender qualquer das normas da escola.

Como Minha Criança Está Indo?
Como a reunião de pais e mestres dura aproximadamente 20 minutos, 
os pais devem planejar cobrir apenas uns poucos tópicos. Quando 
fizerem a lista de perguntas que querem perguntar, listem as mais 
importantes primeiro. Aqui estão algumas perguntas que vocês podem 
querer perguntar sobre seus filhos:

	 Como é meu filho(a) durante o dia? Ele participa das discussões e 
das atividades em sala-de-aula? 

	 Que matérias o meu filho(a) está indo bem? Quais as matérias 
em que o meu filho(a) está tendo dificuldades? Como é que a 
escola apoia ela/ele sobre o próximo termo, para que ele/ela está 
no nível da série nestas matérias? Quais são algumas coisas que eu 
posso fazer em casa para ajudar o/a melhorar nas áreas que precisa 
trabalhar? 

	 Qual é o nível da série do meu filho? Você pode me mostrar um 
trabalho que reflete um alto padrão?

	 Como que meu filho interage com outras crianças e adultos? 

	 Quanta ajuda devemos oferecer no dever de casa? 

	 Meu filho esta em classes ou grupos diferentes em matérias 
diferentes? Como estes grupos são determinados? 

	 Meu filho esta trabalhando tão duro quanto podem?

Incluindo Estudantes
Um número crescente de escolas médias e de segundo grau estão 
concluindo que incluir estudantes na reunião de pais e professores 
aumenta o senso de responsabilidade da criança com relação aos seus 
estudos. Durante a reunião, os estudantes frequentemente discutem 
os portfólios – uma coleção de trabalhos do(a) aluno, o qual mostra 
os esforços, progresso e desempenho em uma ou mais matérias. O(a) 
aluno descreve para os pais e os professores o que foi bom naquele 



VISITE NOS WEBSITE: www.bostonpublicschools.org 11

Parceria Família/Escola:
A Conexão com a Casa
Maneiras simples de encorajar o aprendizado 
Aqui estão algumas coisas simples que você pode fazer em casa para ajudar seus filhos a ler, 
aprender e a se sair bem.

1 Deixe seus filhos saberem que você acredita neles. Deixe seus filhos ouvirem, começando 
com quando eles nasceram, que você acredita na habilidade deles vencerem. Continue a lhes 
dizer isso todos os anos. Ajudá-los a compreender a ligação entre esforço e realização: se eles 
trabalham duro na escola, eles serão bem sucedidos.

2 Converse e leia com seus filhos – quantas vezes puder, começe quando eles são crianças. 
Essas atividades ajudam a desenvolver a linguagem oral e as habilidades de leitura e expô-los 
a novas ideias e conhecimentos, que por sua vez, vai ajudá-los a ter sucesso na escola. Converse 
com eles sobre suas vidas e interesses. Compartilhe histórias de sua vida com eles. Leia com eles 
todos os dias!

3 Envolva seus parentes. Peça a todos que se importam com a criança – tias, tios, avós, primos, 
padrinhos, babás, vizinhos e amigos – para encorajar seus filhos a se sairem bem na escola  e 
expressar o seu amor pela aprendizagem.

4 Limite  o tempo na TV.  Definir limites de tempo que seu filho gasta no computador e 
dispositivos eletrônicos,assistindo TV e jogando videogames e texting (mensagens de texto), 
se eles estão com você, com uma babá, ou sozinho. Crianças menores de 2 anos de idade não 
devem assistir TV. Tempo de tela devem ser educacionalmente focadas em ajudar o estudantes a 
reforçar ou ampliar suas oportunidades de aprendizagem “menos tempo de tela” pode significar 
mais tempo para exercícios, brincadeiras imaginativas e leitura.

5 Tenha uma atitude positiva em relação à escola e ao estudo. Expresse seu interesse em 
saber como seus filhos estão indo na escola. Tente perguntar perguntas simples, como “Seu 
melhor amigo estava na escola hoje? Você fêz alguma coisa nova na escola hoje?” Se puder, 
encontre maneiras de se envolver na escola dos seus filhos. Para as crianças mais jovens, olhem 
todas as noites em suas mochilas para ver o trabalho que têm feito e olhar para qualquer avisos 
importantes de seus professores.Para os alunos mais velhos, agendar reuniões trimestrais com o 
seu conselheiro de orientação para monitorar se o seu filho(a) está no caminho certo para atender 
às expectativas do nível da série.

6 Assegure-se que as crianças fazem o dever-de-casa. Veja o dever-de-casa dos seus filhos todas 
as noites. Peça que expliquem o que estão aprendendo. Assegure-se que o dever foi terminado. 
Se possível, ache um local quieto com boa luz para seus filhos estudarem e reserve tempo todas 
as noites para o dever-de-casa. Deslique a TV quando estiverem fazendo o dever-de-casa. Se seus 
filhos frequentemente disserem que não têm dever-de-casa, fale com os professores.Pergunte 
se o professor(a) utiliza o Portal da Família SIS ou outros sites para compartilhar tarefas e outras 
informações, e se inscrever para que você possa acompanhar o progresso do seu filho(a).

7 Ajude seus filhos a manejar o tempo e a serem organizados. Assegure-se que têm cadernos 
e pastas para cada material. Tente ter papel, lápis e outros materiais escolares a mão. Dê dicas 
a eles de como fazerem anotações claras e para anotar todos os deveres. Estabeleça uma hora 
todos os dias para o dever-de-casa – e faça isso justamente na hora de ir para a cama. As crianças 
muitas vezes se concentrar melhor em casa depois de uma pausa e alguns exercícios físicos, 
mas não é para deixar para fazer na hora de dormir. Geralmente é melhor fazer as crianças 
fazerem os exercícios mais difíceis primeiro, antes de ficarem cansadas. Contudo, às vezes ajuda a 
concentração começar com um exercício curto e fácil.

8 Assegure-se que sua criança dorme o suficiente. Crianças, e mesmo adolescentes, precisam 
de pelo menos nove horas de sono por noite para darem o máximo na escola. De acordo com o 
Instituto Nacional de Saúde, uma criança que não dormiu o suficiente tem problema para prestar 
atenção e responder ao(à) professor(a) e pode ter problemas de comportamento. Estabelecer 
um horário regular para seus filhos irem para a cama é outra maneira simples de encorajar o 
aprendizado.

Adaptado do: www.colorincolorado.org (um grande recurso em Inglês e Espanhol).
Para mais idéias em como ajudar seus filhos em casa, pergunte aos professores. 

Não Perca 
“Envolva-Se –  

Fazendo a Conexão  
Casa-escola”

Um programa de TV no Canal 
Comunitário de Boston (BNN) 

Canal 9 da Comcast e Canal 83 da RCN
Sintonize toda quinta-feira à tarde, das 

18:00 às 18:30 horas.
Tópicos apresentados no programa incluem 

educadores e famílias compartilhando 
suas histórias de excelência educacional, 

dicas para o engajamento famíliar, recursos 
depois da aula e muito mais.

Portanto, ligue, sintonize e “envolva-se!”

BPS Universidade dos Pais 
oferece sessões em escolas locais, 
organizações comunitárias e 
bibliotecas sobre temas que vão 
desde de testes, às transições 
escolares do jardim e nutrição.
Mais Informações: 
) 617-635-1683 ou 617-635-7750 
www.bpsfamilies.org/
parentuniversity
parentuniveristy@
bostonpublicsschools.org

Você Sabia Que...
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Família/Escola de Parceria: A Conexão Casa (continuação)

Dicas de Leitura Para os Pais
 Faça seus filhos lerem em voz alta para você todas as noites (até 

revistas em quadrilho são boas) e leia em voz alta para seus filhos, 
em inglês e na língua falada em casa. 

 Escolha um local calmo, sem distrações, para seu filho ler todos os 
dias. 

 Faça seu filho ler em locais comuns (no carro, peça para eles lerem 
receitas, no supermercado, durante o café-da-manhã – até na 
banheira!) 

 Deixar seu filho ver você ler, vai despertar o interesse deles 
também. 

 Enquanto seu filho lê, mostre padrões de grafia e de sons, como 
gato, pato. 

 Pergunte ao seu filho sobre personagens e eventos da história 
que estão lendo. Pergunte por que uma personagem agiu de uma 
certa maneira. Peça para eles explicarem a resposta usando dados 
historinha. Antes de chegar ao final da história, pergunte aos seus 
filhos o que eles acham que vai acontecer e por quê. 

 Comece um clube do livro de pais e filhos onde vocês escolhem o 
“livro do mês” que ambos lêem e discutem. 

 Leve seu filho à biblioteca ou livraria sempre que puder. Ajude-o a 
obterem um cartão da biblioteca pública de Boston – é de graça!

 Encoraje seu filho(a) a ler uma grande variedade de livros e 
materiais on-line que apresentam experiências e oportunidades 
que seu filho(a) pode estar pensando, como faculdade e carreiras.

 Pergunte aos seu filho sobre um filme ou um show que ele assistiu 
e ache um livro que aborde o mesmo assunto.

 Incentive seu filho(a) a escrever e-mails para amigos e familiares, 
text, uso twitter, e criar blogs com comentários e recomendações.

Dicas de Matemática Para os Pais
  Pergunte ao seu filho “Como você sabe?” Para entender 

o que seu filho esta pensando. Tente saber como seus filhos 
aprendem matemática e não ensine “soluções rápidas” que 
podem ter conflito com a metodologia dos professores. Isto pode 
confundir a criança. Ouvir as ideias do seu filho(a) sobre um 
problema e incentivá-los a ver os erros como parte do processo de 
aprendizagem.

  Use tarefas domésticas e oportunidades todos os dias para 
reinforçar o ensino da matemática. Oportunidades diárias para 
solucionar problemas matemáticos podem incluir:

 f Contar e Comparar: Pergunte questões como “Quantos 
caminhões você vê”? “Você pode colocar 10 potinhos de 
yogurts na cesta?” Há mais maçãs ou laranjas na tigela?"

 f Adição e subtração: Faça perguntas que estimulem as 
crianças a se envolver em adição e subtração com situações          
cotidianas: "Você tem 6 bolachas e, em seguida, você comeu 
2 bolachas. Com quantas bolachas você ficou? "

 f Multiplicar e dividir: Faça perguntas como "Se existem 6 
caixas de suco em um pacote, quantas caixas de suco estão             
em 3 pacotes?"

 f Geometria: Pergunte a sua criança para descrever e comparar 
formas durante uma caminhada.

 f Medida: Use uma régua ou outra ferramenta de medida para 
encontrar o comprimento de vários objetos em sua casa. Peça 
ao seu filho(a) para comparar o comprimento destes objetos.

 f Frações: “Se a receita pedir 1⁄4 da xícara de açúcar e nós 
queremos dobrar a receita, quanto de açúcar nós precisamos?”

  Saiba como ajudar em casa com esses recursos on-line:
 f BPS Guias Familiares à Aprendizagem, www.bpsfamilies.

org/families/family-learning-guides. Dicas para pais e 
cuidadores sobre como falar sobre a aprendizagem do aluno 
com o seu filho e o professor(a), bem como as atividades de 
apoio à aprendizagem em casa.

 f Roteiros para os pais para o Estado Núcleo Comum de 
Padrão para Matemática, bostonpublicschools.org/
commoncore

 f Recursos da família de NCTM:
• Ajuda de dever de casa e um muitos links para recursos: 

http://figurethis.nctm.org/fc/family_corner.htm 
• Vídeos para famílias produzidos por NCTM e do 

Instituto Hunt que caracterizam educadores de Boston 
falando sobre o CCSS em Matemática: http://www.
nctm.org/standards-and-positions/common-core-
state-standards/teaching-and-learning-mathematics-
with-the-common-core/

  Fique em contato com os professores para saber se seus filhos 
estão acompanhando a classe e o que pode ser feito em casa 
para ajudá-los a melhorar o progresso acadêmico. Muitas escolas 
têm Noites de Matemática para os pais para aprender sobre a 
abordagem da escola para o ensino da matemática.

Lendo para as crianças 
Por que devo ler para meu filho?
As crianças adoram quando os pais, babá ou outro adulto lêem para elas e esta 
é a atividade mais importante para ajudar as crianças a se tornar bem sucedido 
leitores. Ler para as crianças também aumenta o vocabulário delas e lhes dá a 
base do conhecimento que as ajudará a entender livros mais difíceis na escola.
Minha filha pode ler sozinha. Ainda tenho de ler para ela?
Sim! Até mesmo adultos gostam de ter alguém lendo para eles. As crianças são 
capazes de entender e apreciar livros que alquem lê para elas e que são difíceis 
delas lerem sozinhas.
Como sei se os livros que escolhi para meu filho são muito difíceis?
Os livros que as crianças lêem de forma independente deve ser fácil para que 
eles não se sentem frustradas. Se tiverem sucesso com os livros mais fácil, eles 
vão querer ler mais – e logo serão capazes de ler livros mais difíceis. Se você 
não tem certeza se o livro é ideal para o seu filho que ele/ela apontam para 
as palavras na página que eles não sabem. Se eles têm cinco ou mais você 
pode querer considerar a escolha de um livro diferente ou lendo esse livro em 
particular com seu filho.
O que deve o meu filho/a ler?
As crianças devem ler diferentes tipos de textos: ficção, não-ficção, fantasia, 
biografias, poesia infantil artigos de fundo, memórias, e poesia. Agenda 
viagens regulares para a biblioteca. Os bibliotecários são maravilhosos recursos 
para ajudar seus filhos a encontrar livros que eles vão adorar.

Pie R Squared
Gratuito ajuda de matemática de noções básicas até cálculo  

para os estudantes de K-12ª
De segunda a quinta-feira, 15:00-19: 00hs no Dudley Dough

2302 Washington Street, Roxbury, junto à estação de Dudley MBTA.
Contato: 314piersquared@gmail.com
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Média para Passar nos 
Cursos 

Os professores dão as notas dos alunos com 
base em vários fatores, inclusive:
	notas nos testes em sala-de-aula
	conclusão de trabalhos obrigatórios – por 

exemplo, uma crítica de livro ou projeto 
de ciência. A Norma de  Promoção diz 
que as notas dos alunos nestes trabalhos 
representam pelo menos 20% da nota 
final

	trabalho-de-casa
	participação em discussões e atividades 

de sala-de-aula
	cadernos
	testes municipal em Inglês, matemática, 

história/estudos sociais e ciência/
tecnologia.

Para passar em qualquer classe, teste na sala 
de aula, ou deveres de casa tem que ser 60% 
ou mais alto.

Acompanhando o Progresso      
Os pais podem acompanhar o progresso dos 
filhos através dos:
	boletins escolares (veja o calendário na 

contra-capa deste Guia)
	reuniões de pais e mestres
	relatórios individuais sobre os resultados 

dos testes de estado
	revisão do dever-de-casa, teses e cadernos
	relatórios de progresso para os estudantes 

com deficiência, distribuir o boletim, que 
descrevem como os estudantes estão 
fazendo no cumprimento das metas 
traçadas no seu IEP.

Normas de Promoção das Escolas Públicas de Boston

As Escolas Públicas de Boston (BPS) têm o compromisso de assegurar que todos o 
formandos aprendam para o resto da vida, sejam trabalhadores produtivos, cidadãos 

responsáveis e participantes ativos das nossas diversas comunidades. Todo os professores, 
administradores, pais/responsável e outros adultos envolvidos na vida de alunos das BPS 
dividem a responsabilidade de assegurar que todos os alunos preencham estas expectativas.

A Norma de Promoção reenforça as expectativas e responsabilidades estabelecidas nos Padrões 
Municipais de Aprendizado BPS. A Norma de Promoção:

  define as expectativas que temos para todos os alunos e as estratégias de apoio que as 
escolas usam para ajudá-los a se sairem bem

  garante que as promoções são obtidas e baseadas em aproveitamento acadêmico 

  reduz ao máximo  a necessidade dos alunos repetirem séries

  garante que os alunos entrem em sala-de-aula com as habilidades e conhecimentos 
necessários para produzirem no nível da classe e que os formandos estejam bem 
preparados para a educação superior, a vida adulta e o emprego

  assegura que os alunos estejam preparados para passar no Sistema de Avaliação 
Compreensiva de Massachusetts (MCAS) 

  estabelece um processo que apoia os alunos e exige que trabalhem duro

  reconhece que os alunos aprendem de forma diferente e pede uma estrutura 
organizacional que responda às diferenças entre os alunos  

  define maneiras pelas quais professores, administradores, alunos e pais sejam responsáveis

Requisitos de Promoção para todas as séries
Os alunos devem preencher vários requisitos para serem promovidos para a próxima série. 
Todos os alunos devem obter notas para passar em certas matérias e manter boa frequência. 
Em algumas séries, os estudantes também têm de passar em testes padrões de leitura e 
matemática. 

As escolas podem estabelecer requisitos de promoção além dos listados nas páginas 18–23. 
Estes requisitos adicionais devem ser aprovados pelo Conselho com Base na Escola. 

Escolas Públicas de Boston está atualmente, revendo os seus requisitos de graduação, a fim 
de alinhá-los melhor com o Departamento de Educação Primária e Secundário (DESE) com 
expectativas do 2º Grau Core Massachusetts programa de estudos. Por favor olhe a página 22.

Alunos Aprendendo Inglês
Alunos em programas para aprender inglês devem preencher os requisitos para promoção e 
graduação. No entanto, os alunos ELL não pode ser mantidos em uma série se a única razão 
para não passar os testes exigidos é a falta de conhecimentos linguísticos. Os alunos terão 
acesso a dicionários bilíngües durante todas as avaliações padronizadas, exceto aqueles que 
avaliam habilidades de Inglês e conhecimentos.

Alunos com Deficiências 
Espera-se que os alunos com deficiências preencham requisitos para promoção e graduação. 
Um Programa de Educação Individualizada (IEP) ou Plano Seção 504 irá descrever a condição 
sob a qual o aluno terá testes padronizados para cada disciplina prevista para avaliação, ou se 
o estudante necessita de uma avaliação alternativa. Avaliações alternativas são destinadas a um 
número muito pequeno de alunos com deficiências significativas que são incapazes de fazer 
testes padrões do MCAS, mesmo com as acomodações. Um plano de 504 alunos irão descrever 
o que, eventualmente, que acomodações para os testes será necessário.
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Norma de Promoção e Frequência Escolar
	 aparição na corte 

	 teste médico ou psicológico durante o horário escolar. Os pais 
devem mostrar evidência (tais como uma nota do centro de saúde) 
que os testes não podiam ser feitos fora do horário escolar. 

	 feriados religiosos 

	 visitas a escolas de educação especial em alguns casos, para alunos 
com deficiências 

	 outras razões extraordinárias aprovadas pelo Conselho com Base 
na Escola.

O que é uma Ausência Não Justificada?
Alguns pais pensam que qualquer falta será justificada desde que eles 
mandem uma nota para a escola. Isto não é verdade. Aqui estão uns 
poucos exemplos de faltas que não podem ser justificadas—mesmo 
que os pais mandem uma nota:
	 ausência repetida e crônica devido à doença ou machucado. Nestes 

casos, para as ausências serem justificadas, os pais devem submeter 
uma carta do centro de saúde verificando que o(a) estudante estava 
muito doente ou machucado(a) para ir à escola. 

	 o(a) estudante precisou tomar conta de crianças 
	 matar aula 
	 sair de férias com a família 
	 viagem à terra natal 
	 extensão de um feriado religioso ou cultural além do dia ou dos 

dias marcados no calendário escolar.

O Conselho com Base na Escola, depois de discussão pública, pode 
expandir a lista de ausência sem justificativa. Veja as Regras da Escola 
para detalhes. Sempre que possível, os pais devem verificar com o(a) 
diretor(a) antes de permitir que a criança falte à aula, se não estiverem 
certos que a falta será justificada. Os professores não têm a autoridade 
para justificar um estudante da escola.

Os alunos são responsáveis por compensarem pelas matérias que 
perderam  quando estavam ausentes. Contudo, a escola não tem que 
ajudar os estudantes a compensarem por testes e trabalhos que um(a) 
estudante perdeu devido a ausência não justificada. 

Alunos com seis ou mais faltas não justificadas serão encaminhados 
pelos professores ou pelo(a) diretor(a) ou seu vice para o Time de 
Apoio Estudantil (SST) da escola. O SST vai rever o caso com a 
família para desenvolver um plano para ajudar o(a) estudante a 
melhorar a freqüência.

Ü Para ler toda a Norma de Frequência Escolar, por favor vá 
bostonpublicschools.org/domain/1884 e “clique” Academics 
folder”.  A norma é ACA-18. 

Supervisores de Frequência
Em coordenação com equipe baseada na escola, os supervisores 
de frequência das BPS investigam problemas de frequência 
principalmente fora do ambiente escolar. Eles trabalham na 
comunidade, visitam as casas e aconselham os alunos e suas famílias. 
Quando necessário, os supervisores de frequência apresentam e 
representam casos crônicos na Corte Juvenil de Boston.

Ü Supervisores de Frequência                617-635-8035

Além dos requisitos acadêmicos, os alunos devem cumprir 
as leis estaduais e as exigências de frequência das BPS. 

Frequência excelente e sucesso na escola andam juntos. Quanto mais 
ausente da escola – mesmo que a falta seja inevitável – mais difícil 
será acompanhar as aulas. Alunos com boa frequência têm mais 
probabilidade de passar no MCAS do que aqueles com frequência 
ruim.

Norma de Frequência Escolar da BPS
 O(a) estudante deve frequentar a escola pelo menos metade do 

dia escolar para receber “presença”. Converse com o diretor ou 
vice-diretor para saber o que metade do dia escolar significa. Em 
muitas escolas significa:
 3 horas na escola primária 
 3 horas e 5 minutos na escola média 
 3 horas e 10 minutos na escola de 2º grau

 Alunos que chegarem depois do início das aulas devem obedecer 
às normas de atraso da escola para serem considerados presentes 
naquele dia. Escolas primárias e médias podem não contar 
atrasos excessivos como ausência. Escolas de segundo grau podem 
contar atrasos excessivos e sem justificativa como uma ausência 
não justificada.  Cada escola de segundo grau cria sua própria 
política, trabalhando com o Conselho da Escola e representantes 
dos alunos. As famílias devem ser notificadas por telefone ou por 
escrito depois da primeira ausência marcada por causa de atraso 
do(a) aluno(a), com notificação adicional de acordo com a norma 
da escola. 

	 Um(a) aluno(a) com mais de três faltas (escola média e de 
segundo grau) ou quatro faltas (escola primária) não justificadas 
no bimestre, ou mais de 12 faltas não justificadas no ano letivo, 
receberá uma nota “NC” (sem crédito) se tiver nota para passar. 
Se não tiver nota para passar, receberá um “F” ou um “1” 
(reprovado). 

 Se um(a) estudante receber um “NC” em um ou mais bimestres, 
mas não exceder 12 faltas não justificadas no ano letivo, o “NC” 
será convertido no final do ano na nota que o estudante teria sem 
as faltas. 

	Um(a) estudante pode trocar um “NC” por uma nota e obter 
crédito na disciplina passando no exame final ao término do ano 
letivo ou durante a escola de verão.

Ausências Justificadas
Os alunos devem trazer uma justificativa depois de cada dia que 
faltarem. A justificativa deve incluir a data da ausência, a razão da 
falta, o número de telefone dos pais ou dos responsáveis e a assinatura 
dos pais ou responsáveis. 

Os alunos podem compensar a matéria que perderam com faltas 
justificadas. Faltas justificadas podem incluir:

	 uma doença ou machucado que impeçam o(a) estudante de ir à 
escola. A doença ou machucado deve ser atestada por atendente de 
saúde, enfermeira da escola ou pelos pais. 

	 morte de um parente imediato (pai, mãe, irmã ou irmão, avós, tio, 
tia, primos; por favor fornecer uma cópia do programa de funeral) 
ou outra pessoa significativa ou crise familiar.
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No fim de setembro, cada escola deve notificar os pais sobre o 
nome e número de telefone de funcionários da escola [além do 

nome do(a) professor(a)], para quem eles podem telefonar se tiverem 
perguntas sobre o progresso dos filhos na escola.  

No meio de cada bimestre, a escola deve enviar “avisos de 
atenção”para os pais de alunos que estão em risco de serem 
reprovados. O calendário de bimestres está na contra-capa deste Guia.  

Até meados de outubro, os professores devem identificar alunos que 
correm o risco de não acompanhar a classe e as exigências do estudo. 
Eles têm de avisar os pais sobre o problema por escrito. A escola pode 
considerar uma variedade de opções para ajudar o(a) aluno(a) a se sair 
bem, tais como:
	 serviços de reforços durante ou depois da aula; 
	 mudança no horário ou de professores; ou 
	 um encaminhamento para serviços 

comunitários de apoio.

Até o final de janeiro, as escolas devem enviar 
avisos por escritos para pais de alunos que 
permanecem em risco de serem reprovados. 
De fevereiro a junho, as escolas têm de 
manter contato por escrito com estes pais 
para informá-los do progresso dos seus filhos. 
Cópias destas cartas devem ser arquivadas.

Plano de Proficiência 
Educacional
Alunos do 2º grau que não marcou pelo menos 240 (abaixo 
Proficiente) nos testes MCAS em Linguagem Inglês (ELA) e / ou 
matemática deve ter um Plano de Proficiência Educacional (EPP) 
para ajudá-los a alcançar a proficiência. O diretor (a) é responsável em 
indicar o funcionário para projetar, implementar, coordenar o EPPs. 
O EPP inclui:

	 Uma análise dos pontos fortes do aluno e fracos com base no 
MCAS e resultados de outras avaliação, cursos, notas, e a opinião 
de professores;

	 Os cursos o aluno deve tomar e completar com sucesso nas classes 
na 11ª e 12ª série, e

	 A descrição das avaliações o aluno terá a cada ano para determinar 
se ele ou ela está fazendo progresso em direção a proficiência. 

Os alunos que têm EPPs devem preencher os requisitos da EPP e 
também marcar avançado ou superior nas MCAS para se formar. 

Mais informações sobre a EPP: www.doe.mass.edu /ccr/epp/qa.html

Academias de Aceleração
Academias de aceleração pode ser realizada durante a semana de férias 
de abril em várias escolas BPS. Elas oferecem aulas intensivas aos 
alunos de 3ª-8ª séries que mais necessitam de apoio extra em ELA e 
matemática.

Programa Smarter Summers  
Estudantes nas 3ª- 9ª séries serão convidadoa a participar no 
Programa Smarter Summers baseado nestes requisitos:

Apoio para Alunos que Precisam de Ajuda Extra para Serem Promovidos
  Os alunos que ainda não atingiram "proficiência" no teste do 

estado, que não tenham cumprido metas do nível da série BPS, 
ou que estão em perigo de não ter sido promovido para a série 
seguinte

 Os alunos que poderiam se beneficiar de uma experiência de 
verão rigoroso para fazer ganhos e estar preparado para o próximo 
ano 

  Os alunos que se pode razoavelmente fazer ganhos acadêmicos 
suficientes em cinco semanas para ser promovido para a série 
seguinte.

Revisão de Verão para o 2º Grau
Revisão de Verão para o 2º Grau é para alunos de 2° grau e também 

para as 7ª e 8ª séries nas escolas de exame 
que foram reprovados em uma ou duas 
matérias com uma nota final F+ (50%-
59%). Isto dá aos estudantes uma chance 
de passar na matéria e obter pontos para 
promoção e graduação. Todos os principais 
cursos são oferecidos. O número de cursos 
que o aluno pode tomar pode variar de 
ano para ano. Alunos não podem ir para a 
Revisão de verão de 2º Grau se suas notas 
forem inferior a 50% ou se eles faltaram 
mais de 30 dias.

Os estudantes também têm acesso a 
Recuperação de Crédito, oportunidade 
de aprendizado on line, a qual permite 

aos alunos repetir cursos nos quais foram reprovados. Para mais 
informação, contate o(a) orientador(a) educacional da sua escola.

Repetindo uma Série
A Norma de Promoção estabelece que os alunos não devem ficar na 
escola primária (1ª a 5ª séries) por mais de sete anos ou na escola 
média (6ª a 8ª séries) por mais de quatro anos. Contudo, um(a) 
estudante pode repetir uma série mais de uma vez, após revisão do 
diretor, professores, pais e equipe de apoio se o estudante:

	não cursar o Programa Smarter Summers conforme exigido; OU

	não cumpriu com todos os requisitos do curso.  

O(a) diretor(a) tem autoridade final para decidir sobre promoção ou 
reprovação de alunos. 

Rotas Alternativas para o Ensino de 
2º Grau
As Escolas Públicas de Boston oferece vários programas para dar 
aos adultos na escola de 2º grau que deixaram a escola dando uma 
segunda chance para conseguir o diploma de 2º grau ou GED.

Ü Educação para Adultos e Serviços Comunitários    617-635-9300

Ü BPS website: bostonpublicschools.org/Domain/189

Ü Centro de Reengajamento  
(para alunos que deixou a escola e quer voltar) 617-635-2273
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Avaliação: 
Medindo o Desempenho Estudantil

Durante todo todo o ano escolar, os professores testam ou avaliam o que os estudantes 
aprenderam e o que eles podem fazer. A avaliação inclui testes escritos, testes baseados 

em computador, orais e relatórios, desempenho e projetos.

Os professores ou as companhias que publicam os livros usados em nossas escolas criam 
alguns dos testes que nossos alunos fazem. Outros testes, tais como as avaliações de 
linguagem, matemática, história e ciências de final-de-ano das Escolas Públicas de Boston 
(BPS) são criados pelos educadores das BPS para todas as escolas das BPS em parceria com 
empresas de avaliação. 

Uma nova geração de avaliações MCAS será dado na Primavera de 2017 em todas as escolas 
do distrito e escola pública charter no estado.

As BPS também usam uma variedade de testes de leitura e de matemática que são dados em 
todas as escolas do distrito em todo os Estados Unidos

	f Para saber o teste específico ministrado em cada série, por favor, veja página 18 (Jardim a 
5ª série), página 20 (6ª-8ª) e página 22 (2° grau).

	f Para informação sobre o desempenho dos seus filhos, pergunte ao(à) professor(a) ou 
diretor(a).

	f Para o calendário de avaliação 2016-2017: bostonpublicschools.org/page/5344.

	f Questões gerais sobre a avaliação: bostonpublicschools.org/Page/239.

MCAS 
Antes deste ano escolar (2014-2015), todos os alunos que frequenta uma escola pública 
em Massachusetts tomou o teste MCAS (Sistema de Avaliação Compreensiva de 
Massachusetts). O MCAS é dado de 3ª a 10ª séries. As matérias testadas variam com a série. 
Elas  incluem linguagem (ELA), compreensão de leitura, matemática, e ciências e tecnologia/
engenharia. 
Na Primavera de 2015 e 2016, escolas públicas de Mass. tinham uma escolha de dar tanto 
MCAS ou o novo PARCC (Parceria para Avaliação de Prontidão para a faculdade 
Carreira) avaliações em ELA e matemática na 3ª-8ª séries. BPS escolheu PARCC.
No outono de 2015, a Mass. Conselho de Educação Primária e Secundária (BESE) votaram 
a interromper PARCC e desenvolver novas avaliações MCAS. A 'próxima geração' MCAS 
(ELA e matemática) será dada aos estudantes na 3ª-8ª séries e 10ª série na Primavera de 
2017. MCAS 2.0 está sendo projetado para prever a prontidão dos alunos para a faculdade, 
como PARCC fez, mas especificamente serão alinhados para os padrões curriculares do 
estado de Massachusetts.
O Departamento de Educação Primária e Secundária (DESE) está em processo de 
modernização MCAS para melhor medir as habilidades de pensamento crítico que os alunos 
precisam para o sucesso no século 21.
O novo teste, chamado informalmente "MCAS 2.0," vai aproveitar os melhores aspectos das 
avaliações do MCAS que têm servido a Commonwealth bem para as últimas duas décadas. 
O teste irá incluir itens inovadores desenvolvidos por PARCC, juntamente com novos itens 
criados especificamente para avaliar os padrões de aprendizagem de Massachusetts.
MCAS 2.0 será projetado para ser tomado em um computador. O plano é para a fase 
em testes baseados em computador, de modo que os testes baseados em computador são 
totalmente administrados estadualmente em 2019, com muitos alunos participando assim 
em 2017 e 2018.
FONTE: http://www.doe.mass.edu/mcas/nextgen/default.html
Educadores, pais e estudantes usam os resultados do MCAS e PARCC para:
	 seguir o progresso do aluno: O MCAS é um dos vários testes que as Escolas Públicas de 

Boston usam o resultado destes testes para decidir sobre promoções
	 identificar pontos fracos, fortes e diferenças no currículo e na instrução
	 coletar informação que pode ser usada para melhorar o desempenho estudantil
	 identificar alunos que podem precisar de apoio acadêmico adicional.

Avaliações Servem A 
Muitos Propósitos

 � Notas do Boletim Escolar. Resultados 
de testes são parte do boletim escolar 
em cada matéria. 

 � “Parâmetros”. As BPS usam os 
resultados de certas avaliações para 
decidir sobre o nível de desempenho 
acadêmico do(a) estudante. 
Quando o(a) estudante não atinge o 
“parâmetro” (nota mínima para passar) 
nestes testes, eles podem receber 
ajuda extra, eles talvez tenham de 
ir para a escola de verão, ou talvez 
tenham de repetir uma disciplina ou a 
série. Exemplos: DIBELS, BPS teste de 
meio-de-ano (veja páginas 18-23).

 � Avaliações Formativas são 
atividades frequentes e informais que 
“informam” os professores sobre o que 
cada aluno(a) sabe e precisa aprender 
ainda. Os professores usam estes 
testes para modificar o ensino e medir 
o efeito imediato destas mudanças 
no aprendizado ou testes dos alunos. 
Exemplos: fim-de-avaliação da 
unidade, avaliações preditivas do 
distrito. 

 � Avaliações Somativas medem 
a “soma” do que os estudantes 
aprenderam, geralmente no meio e no 
final do ano letivo. Eles podem ajudar 
professores e escolas a identificar 
quais áreas do currículo ou do ensino 
são fortes e quais são fracas (tais como 
quando a maioria da classe responde 
errado a um tipo de pergunta). 
Exemplos: MCAS e BPS final-do-ano 
avaliação. 

 � Resultados dos testes identificam 
alunos que qualificam para programas 
e escolas especiais. Exemplos:  Testes 
de admissão em Classe de Trabalho 
Avançado (Terra Nova) e as escolas de 
exame (ISEE).
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Avaliação (continuação)

Perguntas Mais 
Frequentes

Todos os alunos têm que fazer o MCAS?
Sim, todos os alunos matriculados em escolas 
públicas de Massachusetts têm de ser testados. 
Isto inclui escolas charters e pilotos. Além disso, 
estudantes de educação especial e escolas 
privadas financiadas pelas BPS devem ser 
testados.  
Como eu sei o resultado dos meus filhos no 
2016 MCAS e PARCC?
Os pais receberão os resultados dos seus filhos 
pelo correio ou da escola. Os resultados da 
primavera 2016 MCAS e PARCC deve ser enviada 
no segundo semestre de 2016 ou no inverno 
de 2017.
O que acontece se meus filhos estiverem 
em educação especial?
Todos alunos de educação especial têm de 
fazer os testes mas os alunos IEP ou Seção 
504 as equipes podem tomar decisões sobre 
acomodações de ensaio adequados. Uma 
acomodação de teste é uma mudança na forma 
de um teste é dada ou na forma como um 
aluno responde as perguntas do teste para dar 
aos estudantes a oportunidade de demonstrar 
conhecimentos e habilidades. As normas 
devem ser explicadas claramente no Plano de 
Educação Individualizado do(a) estudante (IEP 
ou Seção 504). Alunos de educação especial 
que necessitam de uma avaliação alternativa 
em 2015 vai continuar a fazer os testes MCAS 
alternativo (MCAS-Alt).
O que acontece se meus filhos estiverem 
aprendendo inglês?
Todos os estudantes têm de fazer os testes 
MCAS de matemática e ciências e tecnologia/
engenharia. Contudo, para alunos que estão 
cursando o primeiro ano em uma escola nos 
Estados Unidos, a participação no teste de 
linguagem (ELA) MCAS/PARCC é opcional. 
Além disso, os Alunos Aprendendo Inglês em 
Jardim 2-12ª série devem tomar a Avaliação, 
Compreensão e Comunicação em Inglês Estado 
a Estado para aAlunos de Língua Inglesa 
(ACCESS for ELLs) teste. O teste ACCESS for ELLs 
monitora o progresso dos alunos na aquisição 
de Inglês acadêmico em leitura, escrita, audição 
e fala.

	 identificar os alunos que fizeram o crescimento acadêmico de uma série para outra. 
O Massachusetts Departamento de Educação Primária e Secundária (DESE) usa os 
resultados do MCAS e PARCC, e outras informações para determinar se escolas e 
distritos estão atingindo os padrões para melhoria do desempenho acadêmico dos 
alunos. Além disso, de acordo com o Nenhuma Criança é Deixada para Trás (NCLB), 
o Departamento DESE divulga o progresso e desempenho de escolas e distritos com 
base nos resultados do MCAS e PARCC. Veja página 56 para mais informação.

Requisitos do MCAS para Formatura
Para se formar no segundo grau, os alunos têm de tirar um Determinação de 
Competência (CD) em linguagem (ELA), matemática e ciências e tecnologia/
engenharia (STE), bem como cumprir com os requisitos do trabalho de classe e de 
frequência. Para receber um CD em ELA e/ou em matemática, um(a) estudante 
deve atingir um nível de Proficiente ou Avançado. Estudantes que tiram um nível de 
desempenho Precisa Melhorar em ELA e/ou matemática também têm de preencher 
os requisitos de um Plano de Proficiência Educacional (EPP), o qual é um plano de 
intervenção individual que inclui um cursos adicionais e componente de avaliação. 
(Por favor, pergunte ao(à) diretor(a) da sua criança por mais informação sobre EPP). 
Para receber um CD em STE, um(a) estudante tem de passar um dos testes de ciências 
do MCAS de segundo grau (biologia, física, química ou tecnologia/engenharia.

Alunos que não passaram no MCAS de segundo grau na primeira tentativa, têm de 
repetí-lo mesmo depois de acabarem o segundo grau. Se, contudo, um(a) estudante 
fêz os testes pelo menos quatro vezes e participou da Avaliação Alternativa do MCAS 
duas vezes e ainda não passou no teste de linguagem e/ou matemática, o(a) estudante 
pode qualificar para requerer um Apelo de Desempenho no MCAS para ELA e/ou 
matemática. Para qualificar para requerer um Apelo de Desempenho em Ciências 
no MCAS em STE o(a) estudante deve ter feito um teste de MCAS em ciências 
do segundo grau pelo menos uma vez (ou completado uma Avaliação Aternativa 
do MCAS) e devem estar matriculados em uma classe de ciências ou completado 
a 12ª série. Para uma descrição do processo e requisitos de qualificação visite a: 
www.bostonpublicschools.org. Verifique com o(a) diretor(a) da escola para saber se 
seus filhos qualificam para apelar junto ao Departamento de Educação Primária e 
Secundária de Massachusetts.

Mais Informações sobre o MCAS
	f bostonpublicschools.org/Page/239 
	f doe.mass.edu/mcas/
	f doe.mass.edu/mcas/testitems.html (itens de teste até 2016)

Eliminando as Lacunas no Desempenho

É uma realidade nas Escolas Públicas de Boston e nos distritos escolares urbanos 
de todo os Estados Unidos, que há diferença nos resultados, tais como as notas 

de testes e índices de formatura entre os grupos de estudantes com base na raça, 
etinicidade, língua ou deficiência. Estas diferenças são conhecidas como gaps no 
desempenho. 

As Escolas Públicas de Boston têm um compromisso forte com a manutenção de 
grandes expectativas para cada estudante em todas as escolas e em todas as salas-de-
aula. Nossa Norma de Gap no Desempenho diz que todas as normas e práticas das 
BPS refletirão a meta de eliminar a diferença de desempenho e assegurar sucesso 
acadêmico para todos os alunos. Espera-se que toda a equipe das Escolas Públicas de 
Boston está compromissada com este objetivo e engajará os alunos e suas famílias, o 
setor privado, grupos religiosos, organizações comunitárias e instituições de educação 
superior para trabalharem juntas para eliminar o gaps no desempenho.

Ü Para ler toda a Norma da Gap no Desempenho, visite                                                                                                       
bostonpublicschools.org/Page/301, ou ligue 617-635-9124 para pedir uma cópia.
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  Avaliação Séries O que que isso testa?

BPS Avaliações de matemática e de ELA do final-
de-curso 

Jardim–5ª Saber bem os padrões que os estudantes estudaram em  ELA (séries 3-5) e matemática (K-5)

Avaliação da Escrita Comum 3-5 Capacidade para apresentar o pensamento analítico, por escrito,

Investigações Avaliações de final-de-unidade 2ª–5ª Testes criados pelas BPS para saber o conteúdo ensinado em matemática 4 a 6 semanas.

LAP-D
DIBELS NEXT
TRC (opcional)

K2-2ª
K2-2ª
1ª-2ª

Compreensão de leitura, fluência, leitura oral e compreensão do que ouve, habilidade de escrita

Next Generation MCAS 2.0 (Próxima Geração 
MCAS 2.0)

3ª
4ª
5ª

Compreensão de leitura em linguagem (ELA), matemática 
Compreensão de leitura em linguagem (ELA), composição em linguagem e matemática
Compreensão de leitura em linguagem e matemática

MCAS 5ª Ciência e tecnologia/engenharia

ACCESS for ELLs Jardim 2-5ª Proficiência em leitura, escrita, audição e fala para alunos que estão aprendendo inglês. 

Avaliação Nacional do Progresso da Educação 
(NAEP) 

4ª Leitura e matemática (dado a cada dois anos)

Terra Nova pesquisa básica em Inglês para todos 
os estudantes 

3ª–5ª Vocabulário/palavras e compreensão de leitura; habilidade de aplicar habilidades básicas de 
matemática em problemas desafiadores. Testes de colocação nas AWC; veja página 26 para mais 
informação. 

Resumo dos Requisitos para Promoção« 
Escola Primária (1ª-5ª Séries) 
Para ser promovido na 5ª série, os alunos devem… 

	 Passar em linguagem/inglês como segunda língua (ESL) todos os anos 
	 Passar em matemática todos os anos 
	 Cursar ciências e história todos os anos 
	 Passar em um total de três das 4 classes de ciências e história nas 4ª e 5ª séries 
	 Cursar Educação Física todo ano
	 Cursar Saúde/ HIV na 4ª série
	 Completar 90 horas de instrução em artes e a fim de todos os anos (média de 30 minutos 
por dia) 

«  Conselhos com Base na Escola podem votar pelo estabelecimento de requisitos de cursos e testes que 
excedam os listados nesta página.

Avaliações que os Alunos Fazem na Escola Primária  

Recomendaçãos de Dever-de-Casa 
Dever-de-casa soma ao trabalho de classe e encoraja o desenvolvimento da auto-disciplina e responsabilidade pessoal. Também é um meio importante de 
promover a cooperação entre a casa e a escola. 

1ª a 3ª SÉRIES: O dever-de-casa deve estar 
relacionado com os conhecimentos e habilidades 
que os estudantes aprendeu durante o dia escolar 
nas principais matérias, tais como leitura e 
matemática. A idéia central é que o estudo em casa 
promove a cooperação escola-casa e reinforça as 
habilidades.  
Tempo médio recomendado:  

30-60 minutos por dia

4ª a 5ª SÉRIES: O dever-de-casa deve ressaltar o 
trabalho das várias disciplinas e deve ser variado. 
Por exemplo, pode incluir exercícios escritos e 
orais, estudo, ler por prazer, exercícios escritos e 
preparação de relatórios.
Tempo médio recomendado:  

30-60 minutos por dia 

JARDIM DE INFÂNCIA: Os professores podem pedir 
poemas curtos ou outros materiais para serem 
estudados em casa e recitados em classe.  
Tempo médio recomendado:  

30-60 minutos por dia 
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Requisitos de Promoção na Escola Primária: 
Jardim de Infância a 5ª Série
Jardim 0-2 Não há requisitos de promoção para estudantes de Jardim

1ª Série Para ser promovido(a) para a 2ª série, o(a) aluno(a) tem de preencher estes 
2 requisitos:
  Receber uma nota para passar em linguagem (ELA) ou inglês como 

segunda língua (ESL; e
	Receber uma nota para passar em matemática.

2ª Série Para ser promovido(a) para a 3ª série, os alunos têm de preencher todos 
estes requisitos:
 Receber uma nota para passar em linguagem (ELA) ou inglês como 

segunda língua (ESL); e 
	Receber uma nota para passar em matemática.

3ª Série Para serem promovidos para a 4ª série, os alunos têm de preencher estes 2 
requisitos:
 Receber uma nota para passar em linguagem (ELA) ou inglês como 

segunda língua (ESL). 
	Receber uma nota para passar em matemática. 

 f Estudantes que não passarem em 
ELA/ESL e em um teste de leitura 
e de matemática receberão um 
“Incompleto” e devem frequentar 
o Programa Smarter Summers. Se 
eles  não passarem em ambos os 
cursos e no teste de leitura no final 
do Programa Smarter Summers, eles  
repetirão a 3ª série.  

 f Se eles passarem em leitura e no 
trabalhodo curso de matemática, mas 
não passarem no teste de matemática 
no final do Programa Smarter 
Summers, eles serão promovidos 
para a 4ª série e receberão ajuda 
extra em matemática.

4ª Série Para serem promovidos para a 5ª série, os alunos têm de preencher todos 
estes 3 requisitos:
   Receber uma nota para passar em linguagem (ELA)
   ou inglês como segunda língua (ESL) 
	Receber uma nota para passar em matemática
   Receber uma nota para passar em ciências ou história

5ª Série Para serem promovidos para a 6ª (programa não transicional) série, os 
alunos têm de preencher todos estes requisitos:
  Receber uma nota para passar em linguagem (ELA) ou inglês como 

segunda língua (ESL)
   Receber uma nota para passar em matemática
 (a) Receber uma nota para passar em ciências e história, se foram 

aprovados somente em uma  dessas matérias na 4ª série; OU
 (b) Receber uma nota para passar em ciência ou história se foram 

aprovados em ambas estas matérias na 4ª série.
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Resumo dos Requisitos para Promoção«
Escola Média (6ª–8ª Séries) 
Para ser promovido(a) na escola média, um(a) estudante deve... 

	 passar em cinco dos seis cursos em linguagem (ELA)/inglês como segunda língua (ESL) 
e matemática 

	 passar em dez das 12 classes de ciências, história, matemática e ELA/ESL
	 completar três semestres de instruções em artes
	 completar três semestres de instrução em educação física 
	 completar dois semestres de instrução em saúde. 

«  Conselhos com Base na Escola podem votar pelo estabelecimento de requisitos de cursos e testes 
que excedam os listados nesta página.

Recomendaçãos de 
Dever-de-Casa

Educadores das Escolas Públicas de Boston 
acreditam que quandos os alunos dedicam tempo 
a dever-de-casa interessante, eles têm mais chances 
de sairem bem no desempenho acadêmico. 
Dever-de-casa soma ao trabalho de classe e 
encoraja o desenvolvimento da auto-disciplina 
e responsabilidade pessoal. Também é um meio 
importante de promover a cooperação entre a casa 
e a escola.
Todo(a) estudante de escola média (séries 6-8) 
das BPS deve ter dever-de-casa todos os dias. Os 
professores das principais matérias devem coordenar 
o dever-de-casa. Certas matérias devem ter dever em 
certas noites de maneira que a quantidade de dever 
é a mesma todas as noites e pode ser completada 
dentro do tempo esperado. O dever-de-casa tem peso 
no boletim escolar dos estudantes.
Tempo médio recomendado:
2 horas por dia

Avaliações que os Alunos Fazem na Escola Média

Avaliação Séries O que que isso testa? 

BPS Avaliações de Final-de-
curso 

6ª–8ª O domínio do material ensinado em cursos básicos em todas as 
escolas de ensino médio BPS

Avaliação Comum de Redação 6ª–8ª Habilidade de apresentar raciocínio analítico em redação

Teste para Entrar na Escola 
Independente (ISEE)

6ª e 8ª Inglês e matemática, para a admissão às escolas de exame (ver 
página 27)

Next Generation MCAS 2.0 
(Próxima Geração MCAS 2.0)

6ª e 8ª Linguagem, literatura; matemática

7ª Linguagem (ELA), literatura, redação; composição em ELA, 
matemática

MCAS 8ª Ciências e tecnologia/engenharia

ACCESS for ELLs 6ª–8ª Habilidade em leitura, escrita, audição e fala para alunos que 
estão aprendendo inglês. 

Avaliação Nacional do 
Progresso Educacional (NAEP) 

8ª Leitura e Matemática (dado a cada dois anos)
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Requisitos de Promoção da Escola Média: 6ª–8ª Séries

6ª Série Para serem promovidos para a 7ª série, os alunos têm que receber uma 
nota para passar três cursos das seguintes matérias: Linguagem (ELA); 
inglês como segunda língua (ESL), matemática, ciências, e história/
ciências sociais.
 Para passar em ELA/ESL, os alunos devem passar na avaliação 

formativa de final-de-ano do distrito.
	Para passar em matemática, os alunos devem passar na avaliação 

de matemática de final-de-ano e na avaliação de matemática de 
final-de-verão. 

 f Estudantes que não passarem em ELA/ESL têm 
de freqüentar o Programa Smarter Summers.

 f Os Estudantes que não passarem em ELA/
ESL e em matemática até o final do Programa 
Smarter Summers, serão reprovados no(s) 
curso(s) e terão de repetir estas matérias.  

7ª Série Para serem promovidos para a 8ª série, os alunos têm de receber 
uma nota para passar um total de seis das seguintes matérias nas 6ª 
e 7ª séries: Linguagem (ELA) ou inglês como segunda língua (ESL), 
matemática, ciências e história/ciências sociais.  
Os cursos devem incluir pelo menos: 
 três cursos de ELA/ESL + matemática 
	 um curso de ciências   
 um curso de história/ciências sociais 

 f Estudantes que não passarem em ambos ELA/
ESL e em matemática têm de freqüentar o 
Programa Smarter Summers. 

 f Alunos ganharão crédito pelo(s) curso(s) 
somente se freqüentarem o Programa 
Smarter Summers e passarem nos trabalhos 
obrigatórios das matérias. Alunos que não 
freqüentarem o Programa serão reprovados 
na(s) matéria(s).

8ª Série Para serem promovidos para a 9ª série, os alunos têm receber uma nota 
para passar um total de dez cursos das seguintes matérias nas 6ª, 7ª e 8ª 
séries: Linguagem (ELA) /inglês como segunda língua (ESL), matemática, 
ciências e história/ciências sociais.   
Os cursos devem incluir pelo menos: 
 cinco cursos de ELA/ESL + matemática
	 dois cursos de ciências  
 dois cursos de história/ciências sociais

 f Estudantes que não passarem em ELA/ESL e 
em matemática têm de freqüentar o Programa 
Smarter Summers.  

 f Alunos ganharão crédito pelo(s) curso(s) 
somente se freqüentarem o Programa Smarter 
Summers e passarem cursos obrigatórios. 
Alunos que não freqüentarem o Programa 
serão reprovados na(s) matéria(s).  

 f Estudantes que não preencherem os 
requisitos de 8ª série até o final do Programa 
Smarter Summers, serão retidos. Alunos que 
já foram retidos em escola média só poderão 
ser retidos novamente depois de uma revisão 
do caso pelo diretor, pelos professores, pela 
equipe de apoio e pelos pais.



22    2016–2017 GUIA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON PARA FAMÍLIAS E ESTUDANTES 

Recomendaçãos de 
Dever-de-Casa

Educadores das Escolas Públicas de Boston 
acreditam que quandos os alunos dedicam tempo 
a dever-de-casa interessante, eles têm mais chances 
de sairem bem no desempenho acadêmico. 
Dever-de-casa soma ao trabalho de classe e 
encoraja o desenvolvimento da auto-disciplina 
e responsabilidade pessoal. Também é um meio 
importante de promover a cooperação entre a casa 
e a escola.
Dever-de-casa proporciona a prática e reforço 
das aulas do dia, a preparação para as aulas do 
dia seguinte, e/ou atividades para aprofundar a 
compreensão dos alunos. A escola deve ter um plano 
de dever-de- casa que se encaixa com o currículo da 
escola.
Os professores devem coordenar os deveres para 
que os alunos não têm muita lição de casa todas 
as noites. Por exemplo, uma escola pode dar dever 
de leitura e escrita todos os dias, matemática 
e história na segunda-feira, quarta-feira, e sexta-feira, 
e ciência e outra linguagem na terça-feira e quinta-
feira. Lição de casa faz parte boletim de notas.
Tempo médio recomendado:
2 horas e meia por dia

Avaliações que os Alunos Fazem no Segundo Grau  

Requisitos para Promoção e Graduação 
no Segundo Grau« 
De acordo com a norma de formação e graduação no 2° grau das BPS , os alunos seguem 
“mapa pessoal para a formatura” que desenvolvem com a ajuda dos seus orientadores, 
professores, mentores e membros da família. 

Cada escola de segundo grau das BPS segue um dos três temas (pathways) que prepara 
todos os alunos para a faculdade, para outros treinamento pós segundo grau e para carreiras 
profissionais. Todos os temas permitem alguma flexibilidade a respeito de quando os 
estudantes fazem alguns cursos. Por exemplo, um(a) estudante pode fazer História dos EUA 1 
na 10ª série, enquanto outro(a) pode fazer a disciplina na 11ª série. Alguns estudantes podem 
precisar mais de quatro anos para completar todos os requisitos para formatura.

Quando escolher uma ecola de segundo grau, os alunos e suas famílias devem ter certeza de 
estarem informados sobre os temas que a escola adota com vistas a um diploma de segundo 
grau das BPS. 

«   Requisitos de graduação estão em análise. Por favor, veja a nota no topo da página 23.

Avaliações Séries Qual é o teste?
Avaliações de Final de 
curso das BPS 

9ª -12ª Maestria do material ensinado em cursos obrigatórios em todas as 
escolas de segundo grau das BPS até o meio do ano e durante todo 
o curso.  

MCAS: Linguagem 
(ELA)

10ª série
(mais testes 
até passar)

Compreensão de leitura, composição e entendimento da língua e de 
literatura. Os alunos têm de alcançar um nível Proficiente/Avançado 
ou Precisa Melhorar e fazer um Plano de Proficiência Educacional (EPP) 
para se formar. Ver página 15.

MCAS: Matematica 10ª série
(mais testes 
até passar)

Significado dos números, funções, álgebra, geometria, estatística 
e probabilidade. Os alunos têm de alcançar um nível Proficiente/
Avançado ou Precisa Melhorar e fazer um EPP para se formar.

MCAS: Ciências,  
Tecnologia / 
Engenharia

9ª - 11ª
(mais testes 
até passar)

Somente para alunos fazendo biologia, química, introdução à física e 
tecnologia/engenharia. Os alunos têm de passar um curso de ciências 
para se formar.

ACCESS for ELLS 9ª - 12ª Habilidade em leitura, escrita, audição e fala para alunos que estão 
aprendendo inglês.

SAT 
Avaliação ACT™

11ª-12ª Exigido por muitas faculdades. Testes de inglês, leitura, matemática 
e ciências. Testes adicionais oferecidos na redação e nos outros 
assuntos. 

SAT preliminar (PSAT) 10ª-11ª Prática do SAT; resultados são usados para indicar o prêmio National 
Merit Scholars.

Avaliação Comum de 
Redação: História ou 
Ciências Humanas

9ª-12ª Habilidade de apresentar raciocínio analítico em redação.

Avaliação Nacional do 
Progresso da Educação 
(NAEP) 

12ª Leitura e matemática (dado a cada dois anos em algumas escolas da 
amostra)
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Requisitos para a Graduação no Segundo Grau«
Escolas Públicas de Boston está a rever os seus requisitos de graduação, a fim de alinhá-los  melhor com Massachusetts Departamento de 
Educação Primária e Secundária (DESE) expectativas e Núcleo de  Massachusetts, Programa de Estudos para as Escolas Secundárias.  Os 
estudantes que não obtenham, pelo menos, 240 no MCAS na 10ª série em matemática e ELA deve tomar e passar o trabalho do curso nestas 
matérias na 11ª e 12ª séries.

Perguntas e Respostas sobre a Norma de Formatura no Segundo Grau
de Inglês, 4 anos de matemática, 3 anos de laboratório baseado em 
Ciência, 3 anos de História/Ciências Sociais, 2 anos da mesma língua; 
1 ano de Artes, 5 anos adicionais de “core” cursos em qualquer dos 
assuntos abaixo, educação negócios e carreira técnica de educação, 
saúde ou tecnologia. Outras oportunidades de aprendizagem, como 
Cursos Avançados, matrícula dupla, um projeto sênior, cursos on-
line para o ensino de 2º grau ou o crédito da faculdade, e serviço ou 
trabalho baseado em aprendizagem são recomendados. Os alunos 
que concluírem o programa MassCore de estudo estão mais bem 
preparados para a faculdade e carreira.

Quem os pais e os alunos podem perguntar sobre normas de 
graduação no segundo grau? 
Ü Departamento de Orientação Escolar da escola
Ü Departamento de Orientação Escolar das BPS 617-635-8030
Ü Escritório de Apoio ao Segundo Grau 617-635-8079

Se os estudantes são reprovados em algums cursos, eles têm 
de repetir o ano inteiro?
Não. Eles podem fazer os cursos das seguintes maneiras: durante o 
verão ou até mesmo na escola noturna, ou online através do programa 
de Recuperação de Crédito (ver página 15)—mas podem ir adiante 
nas disciplinas em que passaram. Para mais informação, fale com 
seu(sua) orientador(a) educacional. Formandos também têm acesso a 
uma formatura de verão para todo o distrito se perderem a formatura 
da escola deles. 

Se os estudantes fazem cursos diferentes em anos diferentes 
dentro dos temas, quando eles fazem o MCAS da 10ª série?
Todos os alunos farão o MCAS na 10ª série exceto recém-chegados 
alunos em ELL.

O que é o Programa MassCore de Estudo?
MassCore é um programa estadual recomendado rigoroso de estudo 
que alinha curso de 2º grau com a faculdade e as expectativas da força 
de trabalho. O programa de estudos recomendado inclui: 4 anos 

Tema I
(Pathway I)

 Fazer e passar em quatro cursos de inglês  
 Fazer e passar em três cursos de história, inclusive história dos USA 1 e 2 
 Fazer quatro cursos de matemática e passar pelos menos em três incluindo álgebra, geometria e álgebra avançada 
 Fazer e passar em três cursos de ciências de laboratório, incluindo, pelo menos, dois das sequintes: biologia, química, física.  
 Fazer e passar em dois cursos de língua estrangeira 
 Fazer e passar em dois semestres de cursos de artes 
 Fazer e passar em quatro semestres de cursos de educação física 
 Fazer e passar em um curso por semestre de saúde 
 Fazer e passar em um curso por semestre de computação 
 Tirar um Determinação de Competência (CD) em MCAS de 10ª série em linguagem (ELA), matemática e ciências e 

tecnologia/engenharia (veja página 17) 

Tema II
(Pathway II)

 Fazer e passar em quatro cursos de humanidades, os quais atendem aos padrões atuais para inglês e história dos USA 1 e 2 
 Fazer quatro cursos de matemática e passar pelos menos em três, incluindo álgebra, geometria e álgebra avançada 
 Fazer e passar em três cursos de ciências de laboratório, incluindo, pelo menos, dois das sequintes: biologia, química, física. 
 Fazer e passar em dois cursos de língua estrangeira 
 Fazer e passar em dois semestres de cursos de artes 
 Fazer e passar em quatro semestres de cursos de educação física 
 Fazer e passar em um curso por semestre de saúde 
 Fazer e passar em um curso por semestre de computação 
 Tirar um Determinação de Competência (CD) em MCAS de 10ª série em linguagem (ELA), matemática e ciências e 

tecnologia/ engenharia (veja página17)

Tema III
(Pathway III)

 Uma escola pode desenvolver sua própria lista de cursos exigidos que atendam aos padrões do estado e são aprovados 
pelas Escolas Públicas de Boston. Escolas de Temas III atualmente incluem as escolas de exame, algumas escolas piloto, 
escolas charter Horace Mann, Escola Técnico-Vocacional de Segundo Grau Madison Park e programas de Educação 
Alternativa.

«  Conselhos com Base na Escola podem votar pelo estabelecimento de requisitos de cursos e testes que excedam os listados 
nesta página.
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Alunos Aprendendo Inglês
Para as Escolas Públicas de Boston (BPS) uma instrução de 

excelente qualidade para Alunos que estão Aprendendo Inglês 
é uma prioridade. As BPS oferecem muitas opções e serviços para 
ajudar estes estudantes a aprender Inglês enquanto estudam literatura, 
redação, matemática, ciências, história/estudos sociais, artes, educação 
física, e outras matérias. Nossa visão é proporcionar uma educação 
cultural e linguisticamente responsiva com os suportes necessários para 
garantir que todos os nossos Alunos Aprendendo Inglês têm acesso 
igual às oportunidades que promovam a aquisição da linguagem, o 
bilinguismo, ler e escrever nos dois idiomas e aprendizagem ao longo 
da vida.

Quem é um(a) Aluno Aprendendo Inglês?
Alunos Aprendendo Inglês (ELL) são alunos cuja língua nativa não 
é o inglês, e que ainda não são proficientes o suficiente em Inglês 
acadêmico para realizar o trabalho de classe comum em Inglês, sem 
apoio no idioma. Quase 17.000 alunos das Escolas Públicas de Boston 
(30% do total de alunos das BPS) são Alunos Aprendendo Inglês.

Como é que os estudantes das Escolas Públicas de Boston são colocados em 
serviços de ELL? 
Os pais/responsáveis de cada criança  que esta ingressando em BPS 
pela primeira vez, deve completar uma pesquisa sobre a língua de casa 
no momento da inscrição. Se a pesquisa indicar que a criança pode 
qualificar para serviços ELL, o distrito deve avaliar a proficiência da 

criança em inglês em quatro áreas (ouvir, falar, ler e escrever). Os pais e 
responsável de crianças que qualificam para serviços ELL têm o direito 
legal de serem informados sobre os programas disponíveis e benefícios 
dos serviços ELL de maneira que possam entender e depois escolher o 
programa que eles (pais ou responsáveis) acreditam melhor atende as 
necessidades da sua criança. Não importa em qual escola o seu filho(a) 
está matriculado, se ele/ela tem o direito de receber serviços.

Pais de Alunos Aprendendo Inglês também tem o direito de “opt out” 
(optar fora) de serviços ELL para o seu filho(a) e ter a criança atribuído 
a somente em Inglês, sala de aula de ensino geral.

Que opções de programas esta disponível ao Alunos Aprendendo Inglês nas 
Escolas Públicas de Boston? 
Sob a lei estadual, todos os ELLs têm acesso a receber uma instrução 
Inglês Segunda Língua (ESL), que é projetado para ensinar Inglês 
para Ells. Todos os professores que ensinam as disciplinas acadêmicas 
fundamentais de ELLs (como matemática, estudos sociais e ciências) 
deve ter uma formação especial e manter um endosso SEI (Instrução 
abrigada em Inglês), além de sua licença de ensino.

As Escolas Públicas de Boston oferece os seguintes programas para 
apoiar Alunos Aprendendo Inglês:

  Instrução de Idioma Específicio Imersão em Inglês (SEI). Neste 
modelo de programa, os alunos são todos os estudantes de inglês 

Programas Especiais:
Educação Especial e Serviços aos Estudantes

Alunos com deficiência têm muitos direitos e proteções nos 
termos da legislação federal e estadual. Sob a federal os 

Indivíduos com Deficiência Educação Ato (IDEA), todas as crianças 
com deficiência têm o direito ao ensino público gratuito que foi 
projetado para atender suas necessidades individuais e prepará-los para 
a educação, emprego e vida independente. Os alunos com deficiência 
devem ser educados em salas de aula com alunos não-deficientes, 
tanto quanto possível. 

BPS fornece uma variedade de cenários para estudantes com 
deficiência:

 Inclusão total: os alunos são educados com alunos sem 
necessidades especiais por 80% do dia na escola ou mais na sala de 
aula de educação geral

 Inclusão parcial: Os alunos passam 60% ou menos do dia escolar 
fora da sala de aula de educação geral.

 Colocação substancialmente separado: Os alunos passam mais de 
60% do dia na escola fora da sala de aula de educação geral.

 Alguns alunos com altos níveis de necessidade estão matriculados 
em escolas especiais nos dias de pública ou privada ou 
ambientes residenciais e receber toda a sua instrução e serviços 
nestas separadas escolas de educação especial. BPS tem três dias 
escolas especiais para alunos portadores de deficiência com altos 
níveis de necessidade:
 The Horace Mann School para estudantes com deficiência 

auditiva 

 The Carter Development Center para estudantes com 
deficiências múltiplas 

 The McKinley Schools para estudantes com deficiência 
emocional

Além disso BPS oferece vários serviços aos alunos com e sem 
deficiência, incluindo:
	 Serviços de comportamento – Psicologia, aconselhamento ajuste 

aluno, prevenção da violência, o apoio trauma
	 Os serviços relacionados – fala/terapia fonoaudiológica, terapia 

ocupacional, fisioterapia, apoio a visão e audição, educação física 
adaptativa, tecnologia assistiva

	 Saúde escolar/serviços médicos – os primeiros socorros, dispensação 
de medicamentos, acompanhamento de condições médicas 
especiais

Se você suspeitar que seu filho está tendo dificuldade em fazer 
progressos em sala de aula regular devido a uma deficiência, você tem 
o direito a uma avaliação do seu filho para descobrir se ele ou ela tem 
uma incapacidade ou deficiência e é elegível para serviços especiais. 
Pergunte ao diretor(a) ou Coordenador Educação Especial e Serviços 
de Estudante (SESS) na sua escola para essa avaliação.

Para mais informação:
Ü  Educação Especial   617-635-8599
Ü  Serviços ao Estudante 617-635-9676
Ü www.doe.mass.edu/sped/parents.html
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Alunos Aprendendo Inglês (continuação)
que um programa alternativo seria melhor para o progresso 
educacional global do aluno e rápida aquisição de competências 
básicas de língua inglesa.

  Isenção estão em vigor apenas para o ano escolar em curso. Os pais 
devem visitar a escola a cada ano a aplicar para a isenção.

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

Estudantes menores de 10 anos:            

Os pais pode apresentar um pedido de renúncia como para os alunos 
mais velhos. Além:

  O estudante deve ter sido colocada em uma sala de aula ELL por 
pelo menos 30 dias

  A escola deve certificar que o aluno tem necessidades físicas ou 
psicológicas especiais e individuais, separadas de uma falta de 
proficiência em Inglês, e

  A isenção deve ser aprovado tanto pelo superintendente da escola e 
do diretor da escola.

O que acontece se os pais não solicitar uma isenção para o seu filho(a) 
para entrar em um programa TBE ou HILT, mesmo que o estudante pode se 
beneficiar do programa?
BPS irá matricular o aluno para uma sala de aula Instrução Imersão 
em Inglês (SEI).

Para mais informação sobre Alunos Aprendendo Inglês
Ü Escritório de Alunos Aprendendo Inglês das BPS 617-635-9435 
Ü Escritório Engajamento das BPS 617-635-7750

Ü Departamento de Educação Primária e Secundária 
 de Massachusetts, www.doe.mass.edu/ell/ 

que falam a mesma língua nativa, ministrado por um professor(a) 
qualificado, e têm de Inglês de Desenvolvimento (ELD) Níveis 1 
a 3. Instrução abrigada na instrução acadêmica em nível de série 
destina-se a fazer áreas de conteúdo mais acessível aos estudantes 
EL. A língua de ensino é o Inglês, com esclarecimentos das línguas 
nativas fornecidas quando necessário. O aluno também recebe uma 
instrução do Inglês Segunda Língua (ESL). BPS tem programas 
SEI em Espanhol,  Haitiano Crioulo, Cabo-Verdiano Crioulo , 
Vietnamita, Chinês e configurações multilíngues.

  Educação Bilíngüe em Duas Direções (também chamado de 
Educação de Língua Dual). Nesta sala de aula, é dada Instrução em 
Duas Línguas para alunos cuja língua nativa é o inglês e alunos que 
falam uma outra língua (agora, BPS somente oferece programas em 
duas direções em espanhol). Alfabetização e as matérias acadêmicas 
(literatura, matemática, ciências e história/estudos sociais) são 
ensinadas para todos os alunos nas duas línguas, com pelo menos, 
metade do tempo de instrução ensinada com parceria (Espanhol) 
idioma. O objetivo de programas bilingue nos dois sentidos é para 
todos os estudantes a se tornar fluente em ambas as línguas. Os 
pais podem escolher um programa de dupla linguagem, mas BPS 
não pode garantir que o aluno irá ser matricualdo ao programa por 
causa do espaço limitado.

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

  Educação Bilíngue de Transição (TBE). Os pais de alunos ELL 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 
fornece a instrução na primeira língua para que possa faciltar 
aprender matemática, ciência e estudos sociais. Quando os alunos 
ficam mais proficiente em inglês, o professor usa a primeira língua 
menos, até que toda a instrução e feita somente em inglês e os 
estudantes poder mudar para educação general.

  Alto Treinamento Intensivo da Linguagem (HILT) para estudantes 
com a educação formal Interrompida (SIFE). BPS recomenda este 
programa para estudantes com idades entre 9 e mais velhos que 
chegaram recentemente nos EUA, que tem um pouco ou nada da 
alfabetizados em sua língua nativa, cuja a escolaridade regular foi 
limitado o ou cujos estudos foram interrompidos em seu país natal. 

 Nos programas HILT, os alunos recebem: 
  Intensivo acadêmico o idioma Inglês e desenvolvimento 
alfabetização

  O ensino da língua materna projetado para ajudá-los a aprender 
a ler, escrever, matemática, ciências e história/estudos sociais 
quando disponível

  Classes adicionais como tecnologia, artes e educação física.

Como é que os pais fazem um pedido para que seus alunos ELL seja colocado 
em um programa TBE ou HILT?
Estudantes com 10 anos ou mais velho:

  Os pais pode apresentar um pedido de isenção (waiver). BPS irá 
autorizar o pedido, se o diretor da escola e professores acreditam 

Centro de Avaliação e Aconselhamento 
aos Recém-Chegados

) 617-635-1565 • Bolling Building, 2300 Washington St., Roxbury

Um serviço para estudantes em Jardim 2-12ª série que são realmente ou 
potencialmente Alunos Aprendendo Inglês.  

Aberto nos dias de aula, 8:00–17:00hs

  Teste de linguagem na língua nativa e em Inglês  
  Educação e aconselhamento de carreira
  Orientação para as Escolas Públicas de Boston e serviços da cidade
  Informação e recursos para as famílias 

Alunos Que Estão Sem Teto
Os alunos que estão temporariamente sem casas precisam de 

experiências de aprendizagem estáveis   na escola. A BPS Centro 
de Recursos Educacional Sem-Teto trabalha para dar todo o apoio e 
recursos para esses alunos e suas famílias.

Para mais informação:
Ü Centro de Recursos Educacional para Alunos Sem Teto  

www.bostonhern.org                617-635-8037
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Programas Especiais: 
Opções de Educação 
As Escolas Públicas de Boston oferece uma variedade de programas 

de educação para o ensino médio e estudantes do 2º grau que não 
estão tendo sucesso em um ambiente escolar regular. Esses programas 
oferecem serviços de apoio intensivo e abordagens diferentes para a 
aprendizagem. É importante observar que nem todos os estudantes que 
solicita um programa alternativo será colocado em um programa, mas 
todos os alunos receberão apoio extra. 

Algumas das Opções dos Programas Educacionais:
l O Centro de Reengajamento BPS (REC) ajuda os alunos que 

abandonaram o ensino de 2º grau (ou que estão pensando em 
sair fora) concluir o ensinode segundo grau e continuar a sua 
preparação educação e carreira além do ensino de segundo grau. 

l Boston Adulto Técnica Academia (BATA) atende alunos de idades 
18-22 que são considerados mais de idade para sua série. Alguns 
destes alunos são Alunos Aprendendo Inglês.

l Academia Recém-chegados serve aos Alunos Aprendendo Inglês 
com a educação formal interrompida.

l Charlestown Diploma Plus atende alunos de todas as escolas de 
2º grau em BPS que não foram bem sucedidos em programas 
regulares.

l Community Academy (9ª-12ª séries) matricula os alunos que 
precisam de uma estrutura, uma comunidade pequena de 
aprendizagem positiva, com um foco no comportamento e 
participação positiva na escola.

l O Diploma Adulto e Escola de Segundo Grau de Adulto fornece 
ambos os diplomas e Desenvolvimento Educacional Geral (GED).  
Alunos e/ou suas famílias podem optar por estes programas se eles 
tiveram uma experiência escolar negativa ou se eles querem tomar 
um caminho diferente em direção a um diploma do ensino de 2º 
grau.

BPS oferece programas adicionais em parceria com organizações de 
base comunitária: 

	 ABCD University High School oferecendo programação de 
aprendizagem não tradicional durante todo o ano.

	 EDCO High School de mais idade, estudantes sub-creditados.

	 Ostiguy High School para os estudantes lidam com o abuso de 
substâncias.

	 LogOn Academies que oferecem aprendizagem não-tradicionais 
e pós vias secundárias. Estes locais servem acima da idade ou sub-
creditado estudantes na 9ª-12ª séries através de combinações de 
on-line e em sala de aula aprendizagem (chamado de "aprendizado 
mesclado").

	 St. Mary’s School para estudantes grávidas e pais. 

	 College Bound Middle School um pequeno programa 
terapêutico no ensino médio em Dorchester.

Para mais informação sobre Opções de Educação:
Ü Escritório Opções de Educação  617-635-8035 
Ü Centro de Re-Engajamento  617-635-2273
Ü   Informação Geral em GED doe.mass.edu/ged/

Classes de Trabalho Avançado 
Classes de Trabalho Avançado (AWC), é um programa integral 

para alunos de 4ª, 5ª e 6ª séries que se qualificam. Programas 
AWC estão disponíveis nas escolas em toda a cidade. Quatorze escolas 
têm AWC para 4ª–5ª séries e 16 escolas tem AWC para 6ª série. 

Alunos em AWC estudam as mesmas matérias que os alunos em 
classes regulares, mas de forma mais profunda. Os estudantes devem 
completar mais deveres e estudarem mais em casa. Em linguagem, os 
alunos terão mais redação e lerão literatura mais difícil do que a do 
currículo regular. Os alunos também estudam língua estrangeira – 
espanhol, francês, chinês ou japonês. 

Em algumas escolas, os alunos que tenham sido convidados a AWC 
estão juntos em um sala de aula separado. Em outras escolas, os alunos 
convidados a AWC estão em salas de aula com outros alunos na sua 
série e todos os alunos têm acesso ao mesmo trabalho desafiador

Como os estudantes entram na Classe de Trabalho Avançado?
Todos os alunos fazem teste nacional Terra Nova em leitura e 
matemática nas 3ª, 4ª e 5ª séries para determinar se qualificam para 
AWC. Os testes são ministrados no final de setembro e começo de 
outubro de cada ano. 

Estudantes na 4ª série do AWC automaticamente passa para a 5ª 

série do AWC. Para entrar no programa AWC na 6ª série, todos os 
estudantes de 5ª série deve obter pontuação de qualificação nos testes 
Terra Nova.

Como eu sei se meus filhos qualificam?
As BPS enviam convites pelo correio em janeiro para os novos alunos 
que qualificam. 

Como os alunos são matriculados no AWC?
Alunos que qualificam receberão um formulário listando com todas 
as opções de Classes de Trabalho Avançado para suas zonas geográficas 
e bem como suas opções de escolas não AWC. As matrículas AWC 
são feitas segundo a norma regular de matrícula das BPS (baseada em 
escolha, preferência de irmãos e um sorteio). 

Os pais numeram as escolas no formulário por ordem de preferência. 
As escolhas podem ser uma combinação de escolas com ou sem AWC 
—mas se você quiser uma matrícula AWC, assegure-se de incluir 
todas as opções disponíveis de AWC. 

Para mais informação sobre AWC:
Ü Matrícula AWC   617-635-9512
Ü Teste AWC 617-635-9450
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As Escolas de Exame
Existem três escolas exame em BPS: Boston Latin Academy, 

Boston Latin School e a John O’ Bryant School of Mathematics 
and Science. Todas as três aceitam novos estudantes entrando na 
7ª e 9ª séries.  A O’Bryant também admite um número limitado 
de alunos na 10ª série. Estas escolas estão entre as melhores de 
desempenho nas escolas públicas do país e oferecer aos alunos um 
currículo preparatório para a faculdade, as oportunidades para 
esportes, atividades de clube do estudante, e parcerias com faculdades 
e empresas da área.

A admissão às escolas de exame é competitiva e com base nos 
resultados dos testes de admissão e a média de pontos dos alunos.

O Exame de Admissão às Escolas de Exame
Todos os candidatos devem ter que fazer o  exame Independente 
Para Entrar nas Escolas (ISEE) a aplicar para as escolas de exame. A 
próxima administração do exame ISEE será realizada no sábado, 5 de 
novembro de 2016, vários centros de testes em Boston. Material de 
inscrição estará disponível na atual escola do seu filho em setembro. 
Alunos devem estar na 6ª,8ª ou 9ª série para fazer o exame.

Os estudantes cursando uma escola de exame que deseja aplicar 
para outra escola exame devem se registrar e fazer o exame em 5 de 
novembro.

Residência para Candidatos às Escolas de 
Exame
A fim de solicitar e frequentar uma escola exame, o aluno e os pais 
devem viver na cidade de Boston.
	 Por favor, remova e complete a forma na Escolas Públicas de 

Boston Pais e Estudantes Acordo ldentro deste livreto e devolver 
para a escola atual de seu filho(a).

	 Lembre-se de atualizar seu endereço residencial e informações de 
contato em uns dos Centros de Bem Vindos se mudaram. 

	 Se o aluno se mudar para fora da cidade depois de 30 de abril, 
ele/ela vai ser autorizados a terminar o ano letivo em curso e será 
liberado após o último dia de aula.

	 Se um estudante for tirado do sistema devido a uma violação de 
residência, ele/ela não pode retornar a uma escola exame dentro 

Instrução em Casa e no Hospital

As Escolas Públicas de Boston (BPS) oferecem instrução em casa 
e no hospital para alunos que devem permanecer em casa ou 

no hospital durante o dia ou à noite ou uma combinação dos dois, 
por um período de pelo menos 14 dias letivos durante o ano escolar”.  
Antes do(a) estudante poder receber estes serviços, um médico 
licenciado deve completar um formulário exigido pelo estado. 

Para mais informação sobre instrução em casa e 
no hospital: 
Ü   Apoio ao Estudante    617-635-9643

do mesmo ano escolar. Os estudantes devem recandidatar-se para 
a próxima série de entrada e ser capaz de provar residência em 
Boston.

Saindo de uma Escola Exame
	Alunos da escola Exame interessado em mudar-se para outra escola 

BPS não-exame pode requerer a transferência. Há quatro períodos 
de transferência durante o ano letivo, em setembro, novembro, 
janeiro e março.

	A escola exame deve realizar uma entrevista de saída e dar ao 
estudante uma carta de saída. O aluno deve trazer esta carta ao 
colocar um pedido de transferência em um Centro de Bem-vindo 
BPS.

	Os alunos que se transferem para fora de uma escola exame pode 
ser capaz de voltar a entrar na escola com a permissão do diretor.

Para mais informação sobre admissão às 
Escolas de Exame
Ü Inscrição Planejamento e Apoio       617-635-9512 
Ü bostonpublicschools.org/exam
Ü Telefone para qualquer dos BPS Centros de Bem Vindos 

(veja página 5).
Ü Veja páginas 46-47 para mais requisitos de residência.

Aprendizado em Casa

Pais que moram em Boston e querem ensinar seus filhos 
em casa, devem aplicar no Escritório BPS de Opções 
Educacionais para aprovação. Eles têm que demonstrar que 

a proposta de educar seus filhos em casa segue as Orientações para 
Educação em Casa de Massachusetts e atende aos requisitos da lei 
estadual de Freqüência Obrigatória. 

Para mais informação sobre aprendizado em casa:
Ü Opções de Educação                           617-635-8035 
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Quando os alunos são saudáveis, eles são mais propensos a serem 
aprendizes de sucesso. Para as escolas de sucesso na educação 

dos seus alunos, eles também devem cuidar da saúde dos alunos físico, 
mental e emocional. Conexões Saudáveis   é o novo plano das Escolas 
Públicas de Boston para melhorar a saúde e bem-estar de todos os 
alunos. Através de Conexões Saudáveis  , BPS é:
	 melhoria baseado na escola de cuidados de saúde
	 promoção de comportamentos saudáveis
	 criação de um ambiente escolar saudável 
	 melhorar o estado físico do aluno.
Mais informações: www.bpshealthyconnections.org
Em junho de 2013, BPS aprovou uma Norma de Bem-Estar, que vai 
ajudar as escolas com este plano. A norma inclui a educação integral 
de saúde, alimentos e bebidas saudáveis, ambientes seguros e de 
apoio, ambientes saudáveis  , serviços de saúde, a proficiência cultural e 
atividade física e educação.

Serviços de Saúde
Serviços de enfermagem estão disponíveis na maioria das escolas. 
Algumas escolas têm uma enfermeira no prédio todos os dias, enquanto 
outras dividem a enfermeira com outra escola. Se você precisa falar com 
a enfermeira da escola, por favor telefone para a secretária da escola. 
Todas as enfermeiras escolares são licenciadas para a prática de 
enfermagem em Massachusetts e são certificados pelo Ministério da 
Educação Primária e Secundária. Além disso, todas têm certificação em 
ressuscitar com massagem no coração (CPR) e primeiros socorros. As 
responsabilidades dos enfermeiros(as) nas escolares incluem:
	 avaliam e tratam das necessidades de saúde de todos os alunos na 

escola
	 identificam e tratam dos alunos com necessidades especiais de 

saúde 
	 trabalham com outros grupos na escola para oferecer um ambiente 

saudável e seguro 
	 monitorar e administrar os medicamentos e procedimentos 

médicos como prescrita pelo prestador de um estudante de 
cuidados primários ou médico especialista

	 dão primeiros socorros e tratamento de urgência
	 ajudam as famílias a obterem seguro de saúde e a acharem um 

centro de saúde
	 tratam do controle de doenças transmissíveis.
	 em escolas de segundo grau, trabalhando com outros funcionários 

na disponibilidade Equipe Camisinha para fornecer acesso a 
preservativos e aconselhamento de saúde reprodutiva.

 fNOTAS: Notificação da norma do preservativo, incluindo uma 
carta de opt-out, (não concorda) será enviado no início do ano, 
para todos os novos alunos. Os pais e encarregados de educação 
podem isentar seus filhos de receberem preservativos enviando o 
opt out (não concorda) carta para o diretor(a) em um envelope 
marcado “confidencial” Se você mudar de idéia e decidir que o seu 
filho(a) pode solicitar preservativos gratuitos, enviar uma carta para 
o diretor(a) durante a ano escolar. 
 fPor favor, esteja ciente de que, sob as leis de confidencialidade 
Massachusetts Adolescente, os adolescentes podem receber serviços 
confidenciais para o diagnóstico, tratamento e encaminhamento 
de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. O opt out (não 
concorda) para Não receber preservativos, não se aplica a esses 
serviços confidenciais.

 fInformações sobre SBIRT (Triagem, Intervenção Breve e 
Encaminhamento para Tratamento), incluindo uma carta de opt-
out (não concorda), serão enviados para aos pais/responsável de 
educação dos estudantes da escola média e do ensino de segundo 
grau. SBIRT pode ajudar a cuidados de saúde e outros profissionais 
e determinar se alguém está usando álcool e / ou drogas de maneira 
prejudicial.

Serviços para Estudantes: 
Saúde e Bem Estar

Vacinas
De acordo com lei estadual, os alunos devem ser vacinados para 
certas doenças antes de poderem entrar na escola. As Escolas Públicas 
de Boston exigem que os alunos estejam com as vacinas atualizadas 
para poderem ingressar na escola quando vão fazer a matrícula. Isto 
significa que as seguintes vacinas precisam ser tomadas antes de 
matricular.
NOTA:  Se uma criança completou 4 anos quando ela começou na 
escola, ela deve ter recebido as vacinas de K1/K2. Contudo, se a 
criança so tem 3 anos na hora da matrícula.
O quadro seguinte detalha a normas do Departamento de Saúde 
Pública de Massachusetts para vacinas para entrar na escola:

Vacinas Exigidas para Matrícula Escolar
(Nota: os requisitos mudam de ano para ano, estes abaixo são para este ano apenas.)

Jardim 
0

(3 anos)

Jardim 1 
& 2

(4-5 anos)

1ª–6ª
séries

7ª–12ª
séries

Hepatite B 3 doses 3 doses 3 doses 3 doses

DtaP/DTP/
DT/Td

≥4 doses 
DtaP/DTP

5 doses 
DtaP/DTP

≥4 doses 
DTaP/DTP ou 
≥3 doses Td

≥4 doses DTaP/DTP 
ou ≥3 doses Td 1; + 1 
dose Tdap

Pólio ≥3 doses 4 doses ≥3 doses ≥3 doses

Hib 1-4 doses 0 0 0
MMR 1 dose 2 doses Série 1ª-5ª: 2 doses 

Série 6ª: 
2  sarampo
1 caxumba
1 rubéola

2 doses

Varicela 
(catapora)

1 dose * 2 doses * Série 1ª -5ª: 2 
doses*
Série: 6ª: 1 dose*

2 doses

*ou prova de que teve a doença

Você  pode ajudar a enfermeira da escola a tomar conta 
do seu filho(a):
	 tenha certeza que o enfermeiro(a) sabe se seu(sua) filho(a)  tem 

doenças crônicas ou sérias (diabetes,falciforme, asma, etc); ou 
tem necessidades de serviços de enfermagem, enquanto esta 
escola para que possamos fornecer acomodações adequadas

	 comunicando-se com a enfermeira se houver mudança na 
medicação ou no tratamento de saúde 

	 atualizando o cartão de emergência dos seus filhos com a 
informação de contato de maneira que a escola possa sempre 
entrar em contato com você.

	 dando a permissão por escrito para a enfermeira para discutir os 
cuidados de saúde do seu filho(a) co o médico(a) de saúde da 
criança (ver bps healthservices.org para formulários)
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Para mais informação, visite www.mass.gov e escreva “immunization” 
(vacina) no quadrado de procura. Por favor, contate os Serviços de 
Saúde das BPS no número 617-635-6788 se tiver perguntas.

Os pais devem apresentar documento do médico declarando que 
a criança está vacinada contra difteria, crupe, têtano, poliomielite, 
sarampo, rubéola, cachumba e hepatite B. O documento deve incluir 
o mês, o dia e o ano em que as vacinas foram dadas. 

Além disso, nós sugerimos que seus filhos façam um teste de Risco de 
Tuberculose no anual físico.

Vacina meningocócica não é exigida para ingresso na escola. 
Contudo, o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts 
recomenda a vacina meningocócica para crianças entre 11–12 
anos e para adolescentes ingressando no segundo grau (15 anos). 
As enfermeiras escolares têm em seu consultório o documento 
“Doença  Meningocócica e os Estudantes: Perguntas Freqüentemente 
Perguntadas”, ou vocês podem obter uma cópia do seu médico.

Documentação de vacina é extremamente importante. Pais/
responsáveis são responsáveis por manter as vacinas atualizadas e por 
informarem á enfermeira da escola quando seus filhos receberem 
vacinas adicionais. As enfermeiras da escola revisam as vacinas 
regularmente. 

Estudantes que não tiverem vacinas atualizadas podem ser excluídos 
da escola. O Departmento de Saúde Pública de Massachusetts e a 
Comissão de Saúde de Boston estabelecem esta lei. 

SITUAÇÕES ESPECIAIS. Exceto em casos de emergência e 
epidemia, estudantes podem começar as aulas se os pais apresentarem 
declaração por escrito (1) do médico afirmando que a criança não foi 
vacinada por motivos médicos ou (2) que a criança não foi vacinada 
por causa das suas crenças religiosas.

Exames Físicos
Embora os pais tenham responsabilidade final pela saúde dos seus 
filhos, a escola é responsável pela segurança e bem-estar dos alunos 
enquanto eles estão na escola. De acordo com lei estadual, alunos 
novos no sistema escolar devem apresentar resultados de exame físico 
completo feito no máximo seis meses após à matrícula. Se o seu filho 
é novo na escola, é útil trazer uma cópia das vacinas e exame físico 
para a enfermeira no primeiro dia de aula, mesmo que você tenha 
dado a eles no momento da inscrição.

Se seus filhos tiveram outras doses de vacina durante o verão, mande 
os documentos de saúde atualizados para a enfermeira. 

Todos os alunos devem ter um exame físico na 4ª, 6ª e 9ª séries. 
Alunos atletas devem passar por um exame físico dentro de treze 
meses do início de cada época desportiva.

Lembre-se que a maioria dos centros de saúde precisa de pelo menos 
duas semanas para fazerem cópia de documentos.

Tomando Remédio na Escola
Na maioria dos casos, apenas a enfermeira(o) da escola pode 
administrar medicamentos aos alunos na escola. Contudo, há três 

circunstâncias específicas em que outra pessoa pode administrar o 
remédio:

 Quando a criança está em um passeio, a enfermeira pode delegar 
ou treinar outro adulto para administrar a medicação.

	Crianças que sofrem de reações alérgicas graves podem 
receber medicamento de emergência, como o Epin Pen de 
outros funcionários da escola. A enfermeira é responsável pelo 
treinamento e supervisão de todos os indivíduos envolvidos na 
administração do medicamento. 

 Alguns alunos podem tomar sua própria medicação, como 
inaladores para asma. Para que isto aconteça, os pais precisam 
contactar a enfermeira da escola para elaboração de um Plano de 
Medicação.

Para administrar medicamentos, a enfermeira precisa ter ordens do 
médico do estudante e permissão por escrito dos pais/responsáveis. 
Medicamentos que não precisam de receita (chamados em inglês “over 
the counter”), tais como Tylenol ou Motrin, podem ser administrados 
sem receita médica mas precisam da permissão dos pais. Peça à 
enfermeira da escola dos seus filhos um formulário de permissão. Os 
pais têm de dar o remédio que precisa estar na embalagem original da 
farmácia. Sempre informe à enfermeira se o médico mudou o tipo ou 
a dose do remédio.

Seguro de Saúde
Existe seguro de saúde para todas as crianças em Massachusetts. Se 
você precisa de mais informação sobre seguro e cuidados de saúde, 
telefone para a Linha Telefônica de Saúde do Prefeito, 617-534-5050. 
Se você tem seguro de saúde, por favor inclua a informação no o 
Acordo de Pais e Estudante na página 38.

Situações de Transporte Especiais
Veja página 33, “Situações Especiais de Transporte” para informação 
sobre serviços de transporte para estudantes com deficiências e com 
condições médicas ou físicas que os impeçam de caminhar para a 
escola ou para a parada de ônibus.

Emergências Médicas
Se uma criança fica doente ou se machuca na escola, a escola fará 
todo esforço para achar os pais ou a pessoa de contato em caso de 
emergência, indicada pelos pais no cartão de emergência preenchido 
na escola. O(a) diretor e a enfermeira da escola decidirão que ação 
tomar. Muitas doenças e machucados que ocorrem durante o dia 
escolar não são sérios e podem ser tratadas(os) pela enfermeira.  Se 
o(a) aluno(a), ou aluna, está em estado grave, o(a) diretor(a) ou outro 
membro da equipe chamará uma ambulância. Um(a) funcionário(a) 
da escola ficará com a criança na ambulância e permanecerá no 
hospital, de preferência até que os pais cheguem. Contudo, se os pais 
não chegarem dentro de um prazo razoável, a emergência do hospital 
assume responsabilidade pelo(a) estudante.  É muito importante que os 
pais fornecer todas as informações solicitadas no “Importante Informação 
Médica” na seção na página 38.

Saúde e Bem Estar (continuação)
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Blackstone Elementary
South End Health Center
617-425-2000
Boston Community
Leadership Academy/New 
Mission High School «
617-910-2333
Boston Latin Academy «
617-534-9930
Brighton High School «
617-534-9958
Burke High School «
617-534-9954
Charlestown High School
North End Waterfront Health
617-643-8000
English High School
Brookside Health Center
617-522-4700
Gardner Pilot Academy
Joseph Smith Health Center
617-783-0500
Jackson/Mann K–8 School
Joseph Smith Health Center
617-783-0500

Madison Park Technical 
Vocational High School «
617-534-9965
Snowden International School 
em Copley «
617-534-9967
TechBoston Academy
Codman Square Health Center
617-825-9660
Young Achievers K–8 School
Mattapan Health Center
617-296-0061
« Centros de saúde com base na 
escola é dirigida pela Comissão 
de Saúde Pública de Boston. Para 
mais informações, entrar em 
contato:

Philomena Asante, Diretora da 
Divisão da Saúde da Criança e do 
Adolescente ou Maureen Scott, 
diretora de serviços clínicos em      
) 617-534-5198
schoolhealth@bphc.org
www.bphc.org/programs > Child 
Adolescent & Family Health

Centros de Saúde com Base na Escola

Centros de Saúde nas Escolas
A Comissão de Saúde Pública de Boston, em colaboração com o 
Centro Médico de Boston, opera centros de saúde em algumas escolas 
das BPS. Centros comunitário de saúde de parcerias com escolas 
adicionais para fornecer serviços de saúde em outras escolas das BPS. 
Eles estão listados em cima desta página.

Os alunos que frequentam escolas com os centros de saúde são 
encorajados a “a ir direto” ao centro de saúde para os serviços de saúde 
e de outros:
	 individual aconselhamento de saúde mental e administração da 

crise
	 cuidados de saúde sexual e reprodutiva
	 serviços de triagem
	 tratamento de machucados
	 exames físicos e esportes físicos
	 inscrição em seguro de saúde
	 informação sobre saúde
	 vacinas, incluindo a gripe anualmente e prevenção do câncer de 

HPV

Os centros de saúde têm um provedor médico [um(a) enfermeiro(a) 
ou um(a) médico(a) assistente], um(a) conselheiro(a) de saúde mental 
e um(a) educador de saúde. Eles estão disponíveis durante o horário 
escolar de maneira que estudantes que precisam de serviços de saúde 
passam o menor tempo possível fora de sala-de-aula.

Mais informações sobre Serviços de Saúde 
Escolar 
Informações detalhadas sobre os serviços de saúde escolar, incluindo 
todas as formas de serviços de saúde, informações de contato 
enfermeiro(a) da escola, alertas de saúde e normas«, está disponível 
no site de Serviços de Saúde.

Ü BPShealthservices.org 

Além das normas descritas nas páginas 28-30, das Escolas Públicas de 
Boston tem normas em: 
	Asma 
	Diabetes 
	As alergias alimentares 
	Administração de medicamentos na escola 
	Piolhos

Educação para a Saúde
Escolas Públicas de Boston (BPS) requer educação para a saúde, desde 
a pré-escola até a 12ª série. O objetivo da educação para a saúde é 
ensinar cada aluno a desenvolver hábitos saudáveis   ao longo da vida e 
assumir a responsabilidade por seu/sua própria saúde e bem-estar. É 
importante ensinar esta informação no início da vida de uma criança.

Nossos programas de educação em saúde pretende ser médica precisa, 
adequada para a idade dos alunos, e sensível às diferentes culturas 
dos nossos alunos. As aulas são ministradas por professores treinados, 
qualificados em ambientes de aprendizagem seguros e de apoio onde 
os alunos se sentem valorizados. O currículo aborda uma variedade de 
tópicos, incluindo:
	 tabaco, álcool e drogas
	 alimentação/nutrição saudável
	 saúde mental e emocional
	 saúde pessoal e bem-estar
	 atividade física, segurança e prevenção de lesões
	 prevenção da violência
	 educação sexual saúdavel.

Para saber mais sobre o currículo de BPS educação para a saúde, visite 
www.BPSHealthAndWellness.org ou ligue para o Departamento de 
Bem-Estar, 617-635-6643.

Educação Sexual Saúdavel
Educação Sexual Saúdavel é uma parte importante do programa 
de BPS educação para a saúde para a pré-escola até a 12ª série. As 
aulas são dadas por professores treinados, qualificados e abordam os 
aspectos físico, mental, emocional e social da sexualidade humana a 
um nível adequado à idade dos alunos. O currículo inclui a educação 
sobre a identidade sexual e de gênero e é inclusiva de todos, inclusive, 
estudantes lésbicas gays, bissexuais, transgêneros e questionamento 
(LGBTQ). O programa é projetado para ajudar os alunos a manter 
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a saúde sexual por atrasar a atividade sexual, prevenção de doenças e 
gravidez, e redução de comportamentos sexuais de risco.

As lições podem incluir os seguintes tópicos:
	 Crescimento e desenvolvimento do adolescente, incluindo as 

mudanças na puberdade
	 Como cultivar e manter relacionamentos saudáveis
	 Como as doenças transmissíveis (incluindo o HIV/AIDS) estão 

espalhados e como prevenir a sua propagação
	 Comportamentos que representam riscos para a boa saúde 
	 Redução de comportamentos de risco relacionados com a saúde 

sexual decisão responsável
	 Resistir à pressão negativa
	 Formas eficazes de dizer “não” a comportamentos de risco
	 Respeitar o direito à privacidade de si e dos outros.

Materiais para as aulas incluirão: Michigan Modelo da Saúde, 
FLASH (Vida Familiar e Saúde Sexual) Healthy and Safe Body Unit 
(BPS Health & Wellness)(Unidade corpo seguro e saudável (BPS 
Saúde e Bem-estar); Rights(Direitos), Respect(Respeito), Responsibility 
(Responsabilidade) Making Proud Choices (FazendoEscolhas Orgulhosas); 
e Get Real (Ser Real). Nós encorajamos você a rever esses materiais na 
escola do seu filho(a).

As famílias podem e devem ter uma forte influência sobre as decisões 
de saúde de seus filhos. As Escolas Públicas de Boston realiza oficinas 
para os pais para ajudá-los a falar com seu filho sobre os problemas de 
saúde sensíveis. Entre em contato com a escola do seu filho ou BPS 
Universidade dos Pais, 617-635-1683 para obter mais informações.

Enquanto os pais não têm que dar permissão para os seus filhos a ter 
aulas de educação sexual, os pais têm o direito de isentar seus filhos de 
tais classes.

f Se você NÃO quer que seu filho(a) participe de aulas de educação 
sexual, entre em contato com o  diretor(a) da escola do seu 
filho/a, por escrito, por telefone, ou visitando a escola para 
que ele/ela sabe de sua decisão. Formulários de isenção estão 
disponíveis para a sua assinatura na escola do seu filho(a). Os 
alunos que estão isentos não serão penalizados academicamente.

Centros de Recursos a Saúde 
A Comissão de Saúde Pública de Boston (BPHC) tem Centros de 
Recursos a Saúde (HRC) em diversas escolas de Boston. Equipe 
HRC são nessas escolas dois dias por semana. HRCs oferecer 
informações aos alunos na tomada de decisões, relações saudáveis   
e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST), HIV e 
gravidez não planejada. Equipe HRC também oferece educação em 
sala de aula sobre prevenção de álcool e uso de drogas e apoia o bem-
estar emocional, bem como aconselhamento individual de educação 
em saúde, encaminhamentos, preservativos e informações sobre 
planejamento familiar, se for pedido pelo o aluno.

Estas escolas têm Centros de Recursos de Saúde:
	Boston Arts Academy
	Community Academy of Science & Health (CASH)
	Excel High School
	Fenway High School
	O’Bryant School of Mathematics & Science
	Urban Science Academy (USA)

	West Roxbury Academy

Mais informaçao:
Ü	Philomena Asante, Diretora, Divisão da Saúde da Criança e do 

Adolescente ou

Jeremiah Woodberry, Gerente do Projeto
617-534-2289 ou jwoodberry@bphc.org

Norma do Bem-Estar
O governo federal exige que todos os sitemas escolares recebem verba 
para os Programas Nacionais de Merenda Escolar para que tenha 
Normas de Bem Estar em todo Distrito. Sobre esta norma, toda 
as escolas no distrito deve ter um Conselho de Bem estar, do qual 
cria um Plano Anual de Ação de Bem Estar. O plano deve incluir 
maneiras de promover educação saudável, lanche leve e bebidas 
saudáveis, e ambientes seguros de apoio, ambientes escolar saudável, 
serviços de saúde, competência cultural, atividade física, educação 
física e funcionários bem estar. Nós encorajamos os pais a aprenderem 
e fazerem parte das atividades e bem-estar da escola dos seus filhos. 
Pergunte ao(à) diretor(a) ou ao Conselho do Bem-Estar da Escola 
como a escola está implementando a norma de bem-estar.

Mais informações sobre saúde e bem-estar:
Ü www.bpshealthandwellness.org
Ü BPS Deparmento de Saúde e Bem Estar, 617-635-6643.

O Conselho no Distrito de Bem-Estar
Conselho no Distrito de Saúde e Bem-Estar é composto por membros 
de nossa comunidade escolar, designados pelo superintendente 
que trabalham em conjunto para garantir que as Escolas Públicas 
de Boston torna-se um modelo de ambiente que promove 
comportamentos saudáveis   e o desempenho acadêmico para todos. 

Os membros do Conselho rever as normas relacionadas com o bem-
estare aconselha o distrito escolar em políticas de bem-estar que 
é importante para o estudante, a fim de promover estilos de vida 
saudáveis   e práticas de bem-estar sustentáveis   na comunidade escolar. 
As reuniões são abertas ao público, e os membros da comunidade são 
convidados a participar. 

Para mais informações sobre o calendário de reuniões ou para 
aprender como você pode participar, ligue para o BPS Departamento 
de Bem-Estar em 617-635-6643.

Educação Física
A atividade física é benéfica para a saúde e aprendizagem. Aumento 
da atividade física e exercícios tem um efeito positivo sobre a 
concentração acadêmica. Escolas Públicas de Boston está trabalhando 
para melhorar a quantidade e a qualidade da educação física e 
atividade física para todos os alunos de K-12ª série para promover o 
seu desenvolvimento saudável e disposição para aprender.

A lei estadual diz que a educação física será ensinado como matéria 
obrigatória em todos as séries para todos os alunos. Todas as escolas 
devem oferecer oportunidades para a atividade física para todos os 
alunos em todos as séries.

Saúde e Bem Estar (continuação)
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Requisitos e Recomendações para Pré-escola- 8ª série:
	 150 minutos de atividade física por semana
	 Recreio Diário
	 Pelo menos 45 minutos por semana de educação física (Pré-

escola – 8ª série)
	 Objetivo por 80 minutos por semana de educação física 

(Jardim Infantil – 8ª série)

Requisito para 9ª-12ª séries:
	 Um semestre de cada ano de educação física para todos os 

alunos de 9ª-12 série

As Escolas Públicas de Boston tem a norma que afirma também a 
importância do esporte e atividades físicas escolares depois da aula.
Este ano, todos os alunos de 4ª a 9ª série vai completar uma série 
de exercícios físicos para medir sua aptidão relacionada à saúde. Os 
resultados desta avaliação, chamada de “Fitnessgram”, pode ajudar 
as escolas a definir saúde e metas aptidão para seus alunos, melhorar 
os programas de condicionamento físico, e ajudar as famílias a 
desenvolver saudáveis ativo estilo de vida.

Para saber mais sobre o currículo de educação física BPS, visite www.
BPSHealthAndWellness.org ou ligue para o Departamento de Saúde e 
Bem-Estar, 617-635-6643.

Pesquisas do Programa de Saúde 
Em um número de escolas de ensino médio e escolas de segundo 
grau, podemos pedir aos alunos para completar as pesquisas sobre 
o comportamento de risco dos jovens e outros tópicos relacionados 
para ajudar a determinar a necessidade e eficácia da programação de 
educação em saúde. Precisamos saber se o que ensinamos está fazendo 
a diferença no comportamento dos alunos e os resultados de saúde. 

Essas pesquisas, tais como a Pesquisa de Comportamento de Risco 
Juvenil, são confidenciais e protege a privacidade de cada aluno. 
Respostas dos alunos individuais nunca vai ser relatada. Se você tiver 
alguma dúvida sobre estas pesquisas, você pode  entrar em contato 
com o diretor(a) da escola de sua criança para mais informações. 
Se você NÃO quer que seu filho/filha participe de pesquisas de 
programas de saúde, entre em contato com o diretor(a) da escola do 
seu filho(a) para que ele/ela sabe de sua decisão. O diretor(a) pode 
pedir-lhe para assinar um formulário de isenção. Os alunos que estão 
isentos não serão penalizados academicamente.

Ambiente Saudável e Seguro 
Todas as nossas escolas trabalha para criar um ambiente escolar 
saudável.  Cada edifício das Escolas Públicas de Boston e construido 
exigido pela regulamentação federal e estadual ou política das Escolas 

Públicas de Boston para ter um plano de gerenciamento asbestos 
(o plano AHERA - Asbestos Hazard Lei de Resposta de Emergência) 
e um manejo integrado de pragas (IPM) plano em todos 
os edifícios escolares. Estes planos de gestão são necessários em 
todos os edifícios da escola, mesmo se não há amianto identificado 
ou qualquer problema de pragas observáveis   no edifício.

Os planos AHERA e IPM (interior e exterior) são mantidos na sede 
administrativa. Avisos da disponibilidade de esses planos devem ser 
postados na área do escritório principal, ou na sala de lanche dos 
funcionários ou professores, e a sala do zelador. IPM planos são 
obrigados a ser atualizado anualmente pelo diretor(a) da escola.

As inspeções a instalações anual realizado pela BPS e auditadas 
pela Comissão de Saúde Pública de Boston completa 
estes planos. Documentos a inspeção condições como pragas, 
vazamentos, mofo e reparos necessários. Você pode solicitar 
o relatório do diretor da escola ou encontrá-lo em www.
bostonpublicschools.org> Schools. Clique no nome da escola, então 
verá o Relatório Ambiental do Edifício Escolar

Limpadores Verde. Todas as escolas de Boston estão sendo limpos 
com saudável produtos de limpeza. Produtos de limpeza trazidos de 
casa não são permitidos.

Bem-Estar da Escola. As famílias podem promover o bem-estar da 
escola sabendo sobre as condições da sua criança no edifício escolar. 
Dizer a enfermeira da escola se seu filho se ele tem asma ou alergias 
que podem ser afetadas por gatilhos ambientais, tais como mofo, 
poeira, pragas, ou fumos fortes, e certifique-se o enfermeiro(a) que 
seu filho tem o Asma Plano de Acção do seu médico de saúde.

Entrar em contato o escritório da escola com todas as queixas sobre a 
saúde e a segurança das instalações escolares.

Para maiores informações
Ü Gerência de instalações das BPS – Seção Ambiental, 

617-635-8300

Mais Saúde e Normas de Bem-Estar
Saúde comportamental, apoio em trauma, prevenção 
da violência, e outros serviços ao aluno .......................... página 25
Regras de Lanche leve e bebidas  .................................... página 39
Prevenção de lesões na cabeça: ver Atletismo ................. página 53 
Regras de Ambiente Livre de Tabaco e Água 
Disponivel ..................................................................... página 54

Saúde e Bem Estar (continuação)
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Transporte Alternativo 
Os pais podem pedir uma parada de ônibus perto do programa de antes ou 
depois da aula ou creche dos seus filhos, mesmo se o estudante não é elegível 
para o transporte entre a casa e a escola, com certas restrições:
 A parada pedida tem de fazer parte de uma das rotas dos ônibus escolares. 
 Tem que haver vaga disponível no ônibus.
	A parada alternativa deve ser para todos os dias da escola, e não apenas 

alguns dias da semana.
Os pais devem saber que as BPS  não garantem que o pedido de parada 
alternativa será efetuado. Nós processamos pedidos de parada alternativa 
na ordem em que são recebidas. Todos os pedidos recebidos antes de 1º de 
agosto vai receber uma resposta até 15 de agosto. Solicitações aprovadas que 
recebemos antes de 1º de agosto entrará em vigor no primeiro dia de aula. Por 
favor, observe que pedidos recebidos no final de agosto e em setembro levam 
semanas para serem processados. Até as paradas alternativa serem aprovadas 
e entrarem em vigor, os alunos podem usar suas paradas originais de ônibus, 
ou os pais devem assumir a responsabilidade de levar os alunos na parada 
alternativa ou pegá-los no local.
Você pode submeter seu pedido diretamente ao diretor do Departamento de 
Transportes ou ao diretor(a) da escola dos seus filhos, a qual o mandará para o 
Departamento de Transportes durante o verão, por favor, submeta seu pedido, 
ou visite:  BPS Transportation Department, 2300 Washington St., 2nd floor, 
Roxbury, MA 02119. Horário de Funcionamento: 9:00 – 17:00hs

Para mais informação e um formulário:
Ü Telefone para o(a) diretor(a)
Ü Visite: www.bostonpublicschools.org/transportation
Ü Telefone para o Departamento de Transporte, 617-635-9520
Ü  Email: schoolbus@bostonpublicschools.org

Transporte
Os alunos qualificam para transporte escolar se eles moram a 

mais de:
 1 milha da escola primária 
 1½ milha de escola média (incluindo de 6ª a 8ª séries 

atendendo escolas de Jardim a 8ª série) 
  2 milhas da escola de 2º grau

Quando você receber a notificação os pais sobre em qual escola a 
criança está matriculada, irá incluir elegibilidade de transporte de seu 
filho(a). Se a sua criança qualifica, nós enviaremos uma notificação 
antes das aulas começarem, com a parada do ônibus, hora da saída e 
da chegada e o número do ônibus. 
Alunos de escola de jardim e primária que tomam o ônibus amarelo, 
são pegados e deixados em uma esquina perto de casa, na maioria 
dos casos dentro de 1/2 de milha de seu endereço residencial. O 
serviço de transporte para os estudantes elegíveis de 7ª-12ª séries será 
por MBTA trens e ônibus. BPS irá proporcionar um passe mensal 
MBTA gratuito sete dias para esses estudantes. O MBTA permitirá 
aos estudantes a andar de graça no primeiro dia de aula antes de 
pegar seus passes. Os estudantes da 6ª série também pode optar por 
receber o serviço MBTA em vez de um ônibus amarelo. Para as escolas 
que não são facilmente acessíveis ao T, BPS pode oferecer serviço de 
transporte de ônibus amarelo entre uma estação MBTA e da escola. 
O Departamento de Transportes BPS e o MBTA vai decidir quais 
as escolas que podem receber este serviço. Passes MBTA são válidos 
durante todas as horas, sete dias por semana. Os estudantes que não 
são elegíveis para o transporte receberá um valor armazenado no passe 
MBTA na escola na redução da taxa de estudante que podem usar 
durante todo o horário de funcionamento MBTA. BPS pode ajustar 
este programa antes do início da escola. Check bostonpublicschools.org/
transportation para atualizações.
Por favor, observe que motoristas de ônibus deixarão os alunos, 
inclusive de Jardim, na parada de ônibus mesmo quando os pais 
não estiverem lá. Os estudantes podem ficar no ônibus, no entanto, 
se eles não querem sair (como se seus pais ou responsáveis não é no 
ponto de ônibus). Os funcionários BPS, tentarão localizar os pais 
ou responsáveis. Os pais devem ter certeza que seus filhos estão 
familiarizados com o ambiente à sua paragem de ônibus e saber o 
caminho mais seguro para ir para casa, se ninguém estiver lá para 
recebê-los.

Situações de Transporte Especiais
Nós oferecemos serviços de transporte para alunos com deficiencies 
de acordo com os Programas Individuais de Educação (IEP) ou na 
Seção Plano 504. Alguns alunos recebem ônibus na porta de casa 
ou “endereço”. Outros alunos de educação especial são apanhados e 
deixados na esquina perto de casa, recebem um passe do MBTA ou 
andam para a escola. 
Alguns alunos podem ter condições médicas ou físicas que os preveni 
de andar para a escola ou para a parada de ônibus na esquina de casa. 
Nestas raras circunstâncias, as BPS podem dar transporte médico na 
porta de casa (ou”endereço”). Para ser considerado para este serviço 
especial, o médico do seus filhos deve completar um Plano de Saúde 
Individualizado Colaborativo. Você pode obter este formulário 
com a enfermeira da escola. Por favor, devolve o formulário para a 
enfermeira que determinará se as condições médicas do seu filho, 
ou da sua filha, estão de acordo com as normas de qualificação 
estabelecidas pelo Diretor de Medicina das BPS. Se seus filhos não 
atenderem as normas, a enfermeira da escola os contactará.

Serviços Particulares de Transporte 
Algumas famílias arranjam para ter as crianças trazidas para a escola 
e para casa por serviço privado ou individual de transporte. Por 
razão de segurança, a escola não libera um aluno, ou uma aluna, 
para outra pessoa que não seja os pais ou responsáveis sem permissão 
por escrito dos pais. Se você arranjar transporte particular para seus 
filhos, assegure-se de que assinou o formulário de liberação. Você pode 
obtê-lo na escola ou no Web site das BPS: www.bostonpublicschools.
org/domain/1884, “Normas e Procedimentos” em seguida, clique na 
pasta Serviços de Segurança. É o Circular do Superintendente SAF-
8. Este formulário libera as Escolas Públicas de Boston de quaisquer 
responsabilidades se houver um problema com o serviço particular de 
transporte.
Comportamento no Ônibus
Nós consideramos o ônibus escolar “uma extensão da sala-de-aula.” 
Isto significa que nós temos as mesma exigências de comportamento 
no ônibus escolar, no MBTA, na parada do ônibus escolar e na parada 
do ônibus MBTA é o que temos na escola. Por exemplo, os alunos 
devem permanecer sentados; e eles não devem se debruçar nas janelas, 
empurrar ou brigar com outros alunos, atirar coisas ou tentar distrair 
o(a) motorista. 
Os alunos que violam Regras de Base Escolar ou o Código de 
Conduta, enquanto o ônibus ou no MBTA pode ser disciplinado, 
submetido ao Programa de Segurança do ônibus no BPS, Centro 
Aconselhamento e Intervenção, e/ou negado transporte, incluindo a 
desativação de seu passe MBTA. O estudante será suspenso apenas 
a partir da rota de ônibus em que ocorreu o incidente.Negação 
de transporte por pelo menos quatro dias não necessita de uma 
audiência. A escola deve avisar a família antes de negar o transporte.O 
estudante deve ainda frequentar a escola.
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Perguntas e Respostas sobre Transporte
Se eu mudar durante o ano letivo, como mudo a parada de ônibus dos 
meus filhos?
Primeiro, vá a qualquer dos Centro Bem Vindos, com as provas de 
residência exigidas (veja página 47), e preencha um formulário de 
“mudança de endereço”. O Departamento de Transporte das BPS não 
pode processar sua mudança de endereço. Depois que você mudar seu 
endereço no Centro Bem Vindos, o Departamento de Transportes 
dará uma parada nova para seus filhos se eles qualificarem para 
transporte. Se você mudar para outra zona de matrícula, seus filhos 
podem permanecer na mesma escola – mas eles não qualificarão para 
transporte.  

Meu filho foi transferido para outra escola. Como eu troco a parada de 
ônibus?
As BPS automaticamente darão uma nova parada se a criança 
qualificar para transporte. Novas matriculas são processadas 
semanalmente na quarta-feira de manhã, por isso pode haver algum 
atraso a partir de quando a transferência é feita quando uma parada de 
ônibus é dada.

Eu estou preocupado com meu estudante a tomar o T para a escola em 
vez de um ônibus escolar. É seguro?
Nós trabalhamos em estreita colaboração com as agências da 
comunidade, a Escritório de Serviços aos Bairros, o MBTA, e 
outras partes interessadas para manter nossos estudantes seguro. 
Por exemplo, estamos a melhorar a coordenação dos policiais para 
garantir a cobertura em centros de trânsito ocupadas e fortalecer 
o envolvimento de funcionários da escola e voluntários através do 
programa de StopWatch (Pare Olhe) eo embaixador Segurança BPS. 
Nós também podemos fornecer serviços de transporte de ônibus 
amarelos para os alunos nas escolas menos acessíveis. 

Se o ônibus atrasar, meu filho será marcado atrasado?
O estudante será marcado atrasado, mas atrasos devido ao “transporte 
de ônibus” são dispensados e não contam.

Os ônibus têm rádios e telefones para que o(a) motorista possa ser 
contactado ou pedir ajuda?
Sim, todos os ônibus têm rádios. Eles também estão equipados 
com GPS (Sistema Global de Posicionamento) que ajuda à localizar 
veículos, caso haja uma emergência. 

Meu filho têm ônibus mas eu planejo levá-los para a escola todos os 
dias. Devo avisar alguém?
Por favor, preencha o Formulário Transporte Ônibus –amarelo Não 
Preciso . Você pode receber o formulário na sua escola, o Escritório 
BPS de Transporte, ou online em www.bostonpublicschools.org/
transportation

Se você precisar do ônibus em uma data posterior e você é elegível 
para o transporte, por favor, entre em contato com o Escritório de 
Transporte e seu aluno será atribuído a um ônibus.

Para quem devo telefonar se meu filho estiver tendo problemas com 
o(a) motorista ou com outro(a) estudante do ônibus?
Sempre diga ao(à) diretor(a) primeiro. Se ele(a) não puder resolver o 
problema, ligue para o Escritório de Transporte, 617-635-9520 ou 
email para schoolbus@bostonpublicschools.org

Se eu acho que a parade do ônibus do meu filho não é segura ou 
muito longe de minha casa, o que eu posso fazer?
Primeiro, veja na escola se o endereço que temos para seu filho é o 
correto. Ao dar uma parade de ônibus escolar, o Departamento de 
Transporte considera a segurança dos alunos e a rota mais eficiente 
possível. Em muitos casos, paradas de ônibus escolares estão 
localizadas dentro de ¼ ou ½ de milha da casa de um(a) estudante. 
Se você acha que as BPS cometeram um erro na colocação da parada 
escolar de seus filhos, entre em contato com o Departamento de 
Transporte. Eles vão rever a parada e podem fazer um ajuste. Mas, por 
favor, observe que muitos alunos que não recebem transporte andam 
até uma milha para a escola.

Os ônibus escolares têm monitores?
Devido a um orçamento limitado, a maioria dos ônibus não 
têm monitores. Alguns alunos podem ter um monitor de 
educação especial, conforme exigido pelo seu Plano de Educação 
Individualizada (IEP). Os diretores também podem solicitar o 
financiamento para “atendentes de ônibus” em circunstâncias 
especiais, onde há sérios problemas de comportamento.

Quais as responsabilidades do(a) motorista enquanto transporta a 
criança?
O(a) motorista é responsável por pegar e entregar a criança em 
segurança e na hora. As responsabilidades incluem: operar o veículo, 
supervisionar a entrada e saída do ônibus, supervisionar os alunos 
dentro do ônibus, comunicar ao(à) diretor(a) incidentes de segurança 
e de comportamento e (se for o caso) ter certeza da existência sistemas 
para segurar a criança ou sistemas para prender cadeiras de roda.

Os motoristas têm permissão para deixar crianças pequenas nas 
paradas se uma pessoa adulta não estiver lá para receber a criança?
Sim. Os pais são responsáveis por ter uma pessoa recebendo a 
criança todos os dias. Se uma criança está com medo ou não quer 
ficar sozinha na parada, o(a) motorista continuará a rota e manterá 
a criança no veículo até que os pais possam ser contactados. Os 
pais devem assegurar-se de que a criança está familiarizada com a 
vizinhança da parada e sabe a rota mais segura para caminhar para 
casa se ninguém a esperar na parada.

Qual o número máximo de alunos permitidos em cada ônibus?
Isto varia de acordo com o tamanho do ônibus. Ônibus grandes 
podem seguramente acomodar até 71 alunos de escola primária.  Os 
passageiros não são permitido viajar em pé. Por razões de segurança, 
somente alunos designados são permitidos em ônibus escolares.

Os ônibus escolares têm cinto de segurança?
Não, ônibus escolares não necessitam de cintos de segurança, embora 
muitos de nossos ônibus menores são equipados com os Sistemas 
de Retenção para Crianças que são concebidos como uma opção de 
segurança para os alunos que pesam menos de 40 libras. Todos os 
ônibus escolares BPS atender a todas as normas de segurança federais 
e estaduais.

Para mais informação sobre Serviços de Transporte
Ü Departamento de Transporte                       617-635-9520
Ü www.bostonpublicschools.org/transportation
Ü email geral: schoolbus@bostonpublicschools.org
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Por favor, rem
ova esta seção do guia, assine e devolva para a escola.

Escolas Públicas de Boston
Acordo dos Pais e Alunos 2016–2017

Por favor, leia as páginas 35-38 cuidadosamente. Os FORMULÁRIOS e LIBERAÇÕES nestas páginas são 
DOCUMENTOS LEGAIS. Pais e estudantes devem completar e assinar cada seção como é exigido, remover 
o formulário do livreto, e devolver o formulário inteiro de quatro páginas para a escola até sexta-feira, 30 de 
setembro de 2016. Por favor, NÃO separar as páginas.

ESTUDANTES DE SEGUNDO GRAU: Se você não quiser seu nome liberado para recrutadores do exército e de 
faculdades, você tem de marcar e assinar o topo da página 36.  Seus pais não precisam assinar esta seção.

Obrigado!

Nome do Estudante _______________________________________________________Data de Nascimento    ___________________

Nome da Escola __________________________________________________________Séri __________ Sala de Aula _____________

Endereço__________________________________________________________________ Apt. #_______  Código Postal___________

Nome dos Pais/Responsável ________________________Data de Nascimento dos Pais/Responsável____ _________________________

Telefone: Casa ____________________________Celular ______________________________ Trabalho __________________________

Nome dos Pais/Responsável ________________________Data de Nascimento dos Pais/Responsável____ _________________________

Telefone: Casa ____________________________Celular ______________________________ Trabalho __________________________

Língua principal falada em casa ______________________________________________

Se não conseguimos entrar em contato com os pais em caso de emergência, ou em caso de doença, por favor, liste dois adultos responsáveis para 
entrar em contato:

Nome _________________________________________________________________Tel. # (Dia ou Cel) _______________________

Nome _________________________________________________________________Tel. # (Dia ou Cel) _______________________

Há questões de custódia de que a escola deve estar ciente? Se assim for, explicar:  _____________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________

 Nós recebemos uma cópia do Guia das Escolas Públicas de Boston para Famílias e Alunos e as Regras da Escola que meu filho(a) frequenta.

 Nós entendemos que o Guia contém informação importante sobre a parceria casa-escola, a Norma de Promoção, frequência escolar, Código de Conduta, 
a exigência de comprovar residência em Boston, normas sobre o uso da Internet por alunos, leis contra a discriminação, documentos escolares, cuidado e 
devolução de livros didáticos e livros pertencentes à biblioteca e outras regras e procedimentos escolares.

 Nós entendemos que as Regras da Escola foram aprovadas pelo Conselho com Base na Escola e que alunos que violam estas regras podem perder certos 
benefícios. 

 Nós concordamos em trabalhar com os funcionários escolares para assegurar que meu filho(a) frequente a escola todos os dias (exceto por faltas 
justificadas) e complete o dever-de-casa.

 Nós lemos o resumo do Código de Conduta e as Regras da Escola nas páginas 43-45 deste Guia. Nós discutimos o Código de Conduta e as Regras da 
Escola. Nós concordamos em trabalhar com funcionários escolares para assegurar que meu filho(a) siga o Código de Conduta e as Regras da Escola.

Assinatura dos Pais  _______________________________________________________Data ________________________________

Assinatura do Aluno _______________________________________________________Data ________________________________

  Famílias de Militares: Verifique se esse estudante é (1) a criança de membros da ativa dos serviços uniformizados, Guarda Nacional e da Reserva de 
ordens de serviço ativo, ou (2) a criança de membros ou veteranos que são medicamente liberados ou aposentados.
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Declaração de Residência em Boston
Eu, pai/mãe ou responsável do(a) estudante acima, declaro que sou residente legal da Cidade de Boston. Eu concordo em notificar as 
Escolas Públicas de Boston sobre qualquer mudança de residência durante o ano escolar. Eu entendo que os estudantes encontraram 
violando a Norma de Residência serão demitidos imediatamente das Escolas Públicas de Boston e podem estar sujeitos a sanções 
como a ação legal, a multa com base no custo dos serviços educacionais recebidos, e a recusa de bolsas e prêmios.

Assinatura dos Pais  ___________________________________________________  Data  _____________________________

ALUNOS MAIORES DE 18 ANOS: Declaro que sou residente legal da Cidade de Boston. Eu concordo em notificar as Escolas Públicas 
de Boston sobre qualquer mudança de residência durante o ano escolar. Eu entendo as consequências (definido acima), se eu for 
considerado em estar violando a Norma de Residência.

Assinatura do Aluno (maior de 18 anos) ____________________________________  Data  _____________________________

Liberação da Informação do Estudante
Liberação de Informação para Escola Charter

Como exigido pela Lei de Reforma da Educação de Massachusetts, os distritos escolares públicos devem dar às escolas charter os 
nomes e endereços de seus alunos para fins de recrutamento. Se você NÃO quer que esta informação seja divulgada, por favor, 
marque a caixa abaixo e assinar:
�  NÃO libere a informação para ESCOLAS CHARTER. 

Assinatura  _________________________________________________________  Data  _____________________________
                                                      Pais OU Estudante (18 anos ou mais velho)

Liberação de Informação para Recrutas do Exército e Educação Superior
De acordo com a Lei Nenhuma Criança é Deixada para Trás, distritos de escolas públicas devem liberar os nomes, endereços e 
números de telefone de ESTUDANTES DE ESCOLA SECUNDARIA (SEGUNDO GRAU) para recrutadores do Exército dos USA e de 
educação superior. O(a) aluno OU os pais têm o direito de solicitar por escrito que estas informações NÃO sejam liberadas. Se você 
NÃO quiser que estas informações sejam liberadas, por favor marque uma ou ambas as caixas e assine embaixo: 
�  NÃO libere informação sobre meu(minha) filho(a) para RECRUTADORES DO  EXÉRCITO.
�  NÃO libere informação sobre meu(minha) filho(a) para RECRUTADORES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.

Assinatura  ____________________________________________________ Data  __________________________
                                                  Pais OU Estudante (14 anos ou mais velho)

Liberação de Informação Diretório do Estudante 
O distrito pode divulgar “informações do diretório” do estudante sem o consentimento por escrito, a menos que você indicou, 
marcando na caixa abaixo que você não quer que a informação divulgada. As informações do Diretório são informações que 
geralmente não é considerado nocivo ou uma invasão de privacidade, se liberado. Seu objetivo principal é permitir que o distrito 
inclui este tipo de informação em publicações escolares determinados, tais como um livro anual, boletim, cartaz, ou de honra. As 
informações do diretório inclui o seguinte: nome do aluno, idade, número único de identificação estudantil do estado, bairro que 
mora, residência, classe ou série, data da inscrição, participação em atividades oficialmente reconhecidas, participação em equipes 
esportivas, séries, honras e prémios, e planos escolares secundários.
A menos que você indique o contrário, o distrito pode divulgar informações de diretório em circunstâncias limitadas. O distrito 
se reserva o direito de reter qualquer informação se o distrito acredita que é no melhor interesse de nossos alunos. No entanto, o 
distrito irá divulgar as informações exigidas por lei.
Por favor, marque no quadrado abaixo se você não quiser que o distrito libere a informação do aluno diretório.
�  EU NÃO quero que a informações do meu filho diretório seja liberado. Ao selecionar esta opção, eu entendo que o nome do 

meu filho e/ou fotografia não serão incluídos no livro anual, boletins, programas, e outros distritos e publicações escolares; e 
informações de diretório não serão liberados para as organizações parceiras que podem prestar serviços aos estudantes.

Assinatura  ____________________________________________________ Data  __________________________
                                                      Pais OU Estudante (18 anos ou mais velho)

Por favor, rem
ova esta seção do guia, assine e devolva para a escola.

STUDENT NAME_________________________________________SCHOOL___________________________ STUDENT # ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Aparições na Mídia
� Eu dou permissão para as Escolas Públicas de Boston gravarem, filmarem, fotografarem, entrevistarem e/ou publicamente 

exibirem, distribuirem ou publicarem em versão impressa e em meio eletrônico o nome do meu filho, ou da minha filha, a 
aparição e as palavras ou trabalho deles durante o ano escolar de 2016-2017, seja para a equipe da escola, para os alunos ou 
qualquer pessoa fora da escola, incluindo a mídia. Eu concordo que as Escolas Públicas de Boston possam usar ou permitir 
a outros o uso daquelas palavras sem limite ou compensação. Eu libero os funcionários da escola da minha criança e das 
Escolas Públicas de Boston de queixas de qualquer natureza que surjam por causa da aparição de meu filho, ou minha filha, ou 
participação nestes trabalhos.

� EU NÃO dou permissão para o nome meu filho/filha, aparência, palavras e obras a aparecer na mídia, como descrito acima.

Assinatura  ____________________________________________________ Data  __________________________
                                                Pais OU Estudante (18 anos ou mais velho)

Normas Aceitáveis de Uso de Tecnologia, Incluindo a Internet
�  Como os pais ou responsável do aluno, eu li as Normas de Utilização Aceitável na página 46 deste Guia para as Escolas Públicas 

de Boston e tenho discutido com o meu filho(a). Eu entendo que o acesso ao computador é fornecido nas Escolas Públicas de 
Boston para fins educacionais em consonância com os objetivos acadêmicos da BPS, e que o uso do estudante para qualquer 
outro propósito é inadequado. Eu reconheço que é impossível para BPS para restringir o acesso a todas as matérias controversas, 
e eu não vou colocar a responsabilidade pelo material adquirido na rede escolar. Eu entendo que as atividades das crianças no 
computador em casa deve ser supervisionado como elas podem afetar o ambiente acadêmico na escola. Tenho a honra de dar a 
permissão para o meu filho a utilizar recursos de informática em Escolas Públicas de Boston. 

�  EU NÃO dou permissão para o meu filho a usar os recursos do computador, incluindo o aplicativo Google para Educação nas 
Escolas Públicas de Boston.

Assinatura  ____________________________________________________ Data  __________________________

ALUNOS DEVEM ASSINAR DECLARAÇÃO ABAIXO SOBRE O USO DA TECNOLOGIA:
Como um estudante das Escolas Públicas de Boston, entendo que a utilização da rede escolar da internet e e-mail é um privilégio, 
não é um direito. Eu entendo que minha rede escolar da internet e as contas de e-mail são de propriedade do BPS e não privado. 
BPS tem o direito de acessar as minhas informações a qualquer momento. Eu entendo que os administradores BPS irá decidir qual 
a conduta que é inadequado usar se tal comportamento não é especificado no presente acordo. Vou usar a tecnologia de uma forma 
que respeite as leis dos Estados Unidos e da Comunidade de Massachusetts. Eu compreendo que eu vou notificar imediatamente a 
um adulto, se eu encontrar material que viole o uso adequado.
Eu entendo e agirei de acordo com a Norma de Utilização Aceitável na página 46 deste Guia das Escolas Públicas de Boston. Vou 
usar os recursos da tecnologia BPS produtiva e responsável para fins relacionados com a escola. Eu não vou usar qualquer recurso 
tecnológico de forma  que venha interromper as atividades de outros usuários. Eu entendo que as consequências de minhas ações 
podem incluir a possível perda de privilégios de tecnologia e/ou a escola disciplinar conforme indicado no Código de Conduta e/ou 
repressão em lei estadual e federal.

Assinatura  ____________________________________________________ Data  __________________________

Check-up da Saúde
Como parte do registro de saúde escolar de cada aluno, as Escolas Públicas de Boston (BPS) check-up os alunos na altura, peso, visão 
e audição. Marque no quadrado abaixo e cadastre-se que você NÃO quer BPS para registrar altura e peso e teste visão e audição de 
seu filho(a).
�  EU NÃO dou a permissão para as Escolas Públicas de Boston para a check-up o meu filho(a) na altura, peso, visão e audição.

Assinatura  ____________________________________________________ Data  __________________________

STUDENT NAME_________________________________________SCHOOL___________________________ STUDENT # ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Por favor, rem
ova esta seção do guia, assine e devolva para a escola.
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Importante Informação Médica
Eu li as páginas 28–32 deste Guia e entendo as normas que a escola seguirá se meu filho(a) precisar de tratamento médico ou/e 
tomar remédio na escola. Entendo ser extremamente importante para a escola poder se comunicar comigo em caso de emergência 
médica.
Se a atenção médica de emergência é necessária e não podemos entrar em contato com  você, você autoriza o funcionário 
da escola a procurar tratamento médico?        �  SIM        � NÃO
Provedor de Seguro:  � BCBS      � Tufts      � HPHC      � Medicaid       � Mass Health     � Outro ______________________
Número da Apólice ______________________________________________________________________________
Nome do Médico(a) ______________________________________________Tel. # ___________________________
Hospital/Centro de Sáude onde você leva a sua criança se ela está doente: ________________________________________
Endereço _____________________________________________________Tel. #  ___________________________
O seu filho(a) tem algum problema de saúde de que a escola deve estar ciente? Se sim, por favor indique abaixo.  ____________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
O seu filho(a) toma medicação diária?     � SIM      � NÃO              Se sim, por favor indique abaixo.
Todos os estudantes que tomam medicamentos de qualquer espécie deve apresentar a ordem de um médico e assinatura dos 
pais / responsável para a enfermeira da escola.
Nome da medicação(oes) __________________________________________Horários que toma: _________________
Alergias (Alimentação) ____________________________________________Medicação _______________________
Tem conhecimento de Problema de visão?     � SIM     � NÃO           Usa óculos todo o tempo �      Tempo Parcial �     
Para que atividades? __________________________________________________________________________
Tem conhecimento de Problema de Audicão?   � SI       � NÃO          Aparelho Auditivo:  � SIM    � NÃO
A criança teve alguma cirurgia, doença ou lesões no último ano? Se sim, por favor descreva: ___________________________
 ___________________________________________________________________________________________

Assinatura dos Pais  ______________________________________________ Data  __________________________

Pesquisa sobre a Renda Familiar
As Escolas Públicas de Boston fornece informações sobre todos os seus alunos - o “todos os estudantes” - como parte de fato nas 
folhas sobre o distrito, pedidos de verbas e outros fins. Uma pergunta frequente é “Qual a porcentagem de alunos que vem de 
famílias de baixa renda?” O distrito NÃO fornece informações sobre a renda familiar de cada aluno. 
No passado, o BPS coletava informações sobre a renda familiar sobre os pedidos de refeições escolares gratuito ou preço reduzido. 
Agora, todos os alunos recebem refeições escolares gratuitas e não tem que preencher um formulário. No entanto, as informações 
dessa pesquisa da renda pode ajudar BPS competir por fundos externos, tais como verbas, que apoiam as nossas escolas. 
A fim de ajudar o BPS recolher esta informação importante, por favor, responda a estas perguntas:

1. Quantas pessoas vivem em sua casa?   _____ Adultos (acima de 18 anos)         _____ Crianças (0-17 anos)

2. Alguém na sua casa recebe benefícios do Massachusetts SNAP (também conhecido como “food stamps”)?             � Sim     � Não

3. Qual é a sua renda familiar«? Por favor informe somente UM (não os três):
Renda Semanal     $___________________
Renda Mensal        $___________________
Renda Anual           $___________________

«  Este é o valor total obtido com todos os membros da família do salário, gorjetas, auto-emprego, bem-estar, pensão 
alimentícia, a Segurança Social, SSI, benefícios de invalidez, os benefícios dos veteranos e benefícios de aposentadoria. 

STUDENT NAME_________________________________________SCHOOL___________________________ STUDENT # ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Por favor, rem
ova esta seção do guia, assine e devolva para a escola.
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Serviços para os Estudantes
Serviços de Nutrição e Alimentícios

Norma do Bem-estar 
e Nutrição: Escolhas 
saudáveis
As Escolas Públicas de Boston apoia hábitos 
alimentares saudáveis ao longo da vida. Para 
lidar com o aumento das taxas de problemas de 
saúde relacionados com a dieta (como o excesso de peso e diabetes), 
entre alunos e funcionários, BPS adotou orientações de norma de 
nutrição que se aplicam a todos os alimentos vendidos ou servidos nas 
escolas que não fazem parte do programa de alimentação financiados 
pelo governo federal.

Por exemplo:
  Frutas frescas e / ou vegetais não-frito deve ser oferecido sempre 

que alimentos competitivos são vendidos, fornecidos ou servidos 
aos alunos.

  Pão e outros produtos de grãos com base deve ser superior a 
metade de grãos inteiros.

   Alimentos deve ter limitado adoçantes e não contêm adoçantes 
artificiais.

Se você pretende levar alimentos ou bebidas para eventos da escola, 
por favor, pergunte a sua escola para sugerir opções saudáveis. 
Para a norma completa, vá para o circulares do Superintendente FNS-3.

Os Serviços de Nutrição e Alimentícios (FNS) das Escolas 
Públicas de Boston oferecem gratuito café-da-manhã e almoço 

nutritivos, diariamente, a todos os alunos de Pré- Infância a 12ª série e 
em programas de educação alternativa. FNS também fornece refeições 
para muitos programas depois da aula. Durante os meses de verão, 
FNS fornece café-da-manhã e almoço em vários locais da cidade.

Menus escolares são publicadas no site da BPS. Você vai encontrá-los 
em "Alimentação e Nutrição" na página de estudantes e famílias.

Para os alunos com restrições alimentares especiais como alergia 
alimentar, FNS podem oferecer refeições alternativas. Por favor, Por 
favor, veja a enfermeira da escola ou entre em contato com FNS 
diretamente.

Para os alunos com restrições alimentares especiais como alergia 
alimentar, as escolas podem oferecer refeições alternativas. Por favor, 
visite bostonpublicschools.org/meals para mais informações.

Café da manhã e lanche gratuitos para todos os 
estudantes
Todos os alunos BPS são oferecidos  o café da manhã e almoço 
na escola GRATUITO. As famílias não terão que preencher um 
formulário para a merenda escolar gratuita e a preço reduzido.

Quando eles são servidos sua refeição, os alunos irão inserir seu 
número de identificação BPS estudante em um sistema de contagem 
de refeição. Este número aparece em um cartão o Serviço Alimentar 
e de Nutrição fornece no início do ano para todos os alunos até da 5ª 
série. O número é sobre os cartões de identificação que os estudantes 
na 6ª série até o segundo grau recebem.

Para mais informação
Ü Serviços Alimentícios e de Nutrição              617-635-9144
Ü bostonpublicschools.org/meals

... porque comer o café da manhã e almoço é a idéia certa?

  Os estudantes que tomam café da manhã escolar aumentar a sua 
matemática e notas de leitura, bem como melhora a sua velocidade 
e memória em testes que medem o pensamento e as habilidades 
de resolução de problemas.

  Crianças que comem o café da manhã na escola tem um melhor 
desempenho em testes padronizados do que aqueles que não 
come o café da manhã e o almoço em casa.

  As crianças que participam na merenda escolar têm uma dieta 
nutricionais superiores em comparação com aqueles que não 
participam.

  O Programa de Merenda Escolar Nacional fornece crianças 
em idade escolar com um terço ou mais do seu Dieta diária 
recomendada(RDA) de nutrientes essenciais. Estes almoços deve 
proporcionar não mais do que 30 por cento das calorias de gordura 
e menos do que 10 por cento de gordura saturada.

Você Sabia...?
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O(a) diretor(a) é responsável por assegurar-se que todas as crianças 
cheguem em casa com segurança. Quando uma criança não é pegada 
na escola, o(a) diretor(a) tentará achar os pais ou a pessoa de contato 
de emergência. Depois das 17:00 horas, funcionários BPS podem 
entrar em contato com o Departamento de Crianças e Famílias de 
Massachusetts (DCF) para eles terem a custódia da criança. 

Quando uma criança é repetidamente deixada na escola, o(a) 
diretor(a) vai preencher uma 51A (veja “Abuso e Negligência de 
Criança” nesta página).

Abuso e Negligência da Criança
Se os funcionários da escola suspeitarem que uma criança está sendo 
abusada ou negligenciada, por lei (Capítulo 119 Seção 51A) e de 
acordo com regras das BPS,  eles são obrigados a denunciar o caso ao 
Departamento de Crianças e Famílias de Massachusetts (DCF). Todas 
as denúncias são estritamente confidenciais. O DCF mantém uma 
linha telefônica aberta 24 horas por dia: 1-800-792-5200. 

As normas das BPS também oferecem procedimentos sobre como 
a escola responde a denúncias de abuso ou negligência de criança, 
inclusive cooperando com investigadores do DCF.

Transferências por Segurança
Algumas vezes é necessário mudar a matrícula escolar de um(a) 
estudante para assegurar um ambiente seguro de aprendizado para 
aquele(a) estudante. De acordo com o lei federal Nenhuma Criança é 
Deixada para Trás:

	 Estudantes que são vítimas de agressão física grave, emocional ou 
transmitida eletronicamente ou que são vítimas de violenta ofensa 
criminal enquanto estão em propriedade escolar ou no ônibus 
escolar ou em atividades promovidas pela escola, qualificam para 
transferência de segurança para outra escola. 

	 Alunos que frequentam uma escola designada “insegura ou 
persistentemente perigosa” pelo Departamento de Educação 
Primária e Secundária de Massachusetts podem transferir para 
uma escola segura. (Veja página 60). Na época que este Guia foi 
impresso, não escola pública de Boston tinha esta designação.

Para solicitar transferência por segurança, os pais/guardiãos devem 
completar e assinar o Formulário para Solicitar Transferência por 
Segurança e submetê-lo ao Diretor da escola ou Diretor do Programa 
para apreciação e recomendação. Contate o diretor para mais 
informação.

Estudante Investigar
Sob a lei federal, os funcionários da escola podem investigar um 
estudante se eles suspeitam que o estudante possui evidência que 
mostra ou uma violação da lei ou uma violação das regras da escola. 
A fim de algo razoavelmente suspeito, os funcionários da escola deve 
ter fatos suficientes para estabelecer que a suspeita é provável que seja 
verdade.

Normas das BPS: 
Segurança e Emergências dos Estudantes

Nada é mais importante para nós do que manter a segurança 
dos nossos estudantes. Aqui estão algumas das normas para 

proteger nossas crianças.

Crianças Perdidas e Desaparecidas
Muito raramente, uma criança sai de casa de manhã mas não chega 
na escola, ou deixa a escola mas não volta para casa. Se seu filho, ou 
sua filha, está desaparecido(a) ou perdido(a), primeiro telefone para 
a escola. Se ninguem responder, telefone para “911”. Ligue também 
para Serviços de Segurança Escolar, 617-635-8000. Segurança Escolar 
trabalhará com a Polícia de Boston (e com a Unidade de Transporte 
Escolar das BPS se a criança recebe transporte) e manterá os pais 
informados até que a criança seja encontrada.

Emergências Médicas
Veja página 29 para saber quais as normas das BPS no tratamento 
de emergências médicas que ocorrem na escola e durante atividades 
promovidas pela escola.

CORI/SORI Verificação para Voluntários da 
Escola
Todos os voluntários da escola e acompanhantes em passeios deve 
passar por uma seleção CORI/SORI antes de participar. CORI é de 
Informação Criminal de Registro de Delinquente. SORI é Informação 
de Registro de Delinquente em Sexo.

Liberação da Criança para Outros Adultos que 
não Sejam os Pais
As escolas não permitirão que outra pessoa que não seja os pais/
responsáveis retire a criança da escola. Se você quiser que um parente, 
amigo ou babá peque sua criança na escola, você tem de dar permissão 
por escrito ou telefonar para a escola. Se você telefonar, o diretor 
tem de verificar que são mesmo os pais ou responsáveis que estão no 
telefone. O indivíduo tem de mostrar identificação antes que a escola 
libere a criança.

Se você quer que um serviço de transporte particular leve sua criança 
para a escola ou para casa, você tem de preencher e assinar um 
formulário, “Formulário de Permissão dos Pais para Liberar Alunos 
para Pessoas Autorizadas”. Você, o pode obtê-lo na secretaria da escola 
ou no website das BPS. As BPS não são responsáveis por acidentes ou 
machucados em alunos que não usam transporte escolar das BPS. Por 
favor veja a página 36 para maiores informação.

Quando uma Criança não é Apanhada na 
Escola
O diretor da escola ou um funcionário responsável sabe quais 
estudantes pegam o ônibus escolar, que estudantes têm permissão de 
ir para casa a pé e quais estudantes são regularmente apanhados pelos 
pais ou outro adulto. 
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Os funcionários da escola deve usar o bom senso e bom julgamento 
para determinar se e como conduzir uma investigação do estudante. 
Eles devem considerar fatores como o perigo representado pelo objeto 
a ser procurado; a probabilidade de provas serem eliminadas ou 
destruídas; e a idade, sexo e registro disciplinar antes do aluno.

Investigar o estudante deve seguir estas e outras orientações:

	 Somente os administradores que sejam autorizados nos termos 
do Código de Conduta para suspender estudantes de escola deve 
realizar investigação de estudantes.

	 Se o administrador de escola acredita que um estudante pode 
possuir uma arma de fogo, arma, objeto perigoso, ou drogas, 
ou de outra forma teme que uma procura colocaria em risco a 
sua segurança, o administrador deve notificar o Departamento 
de Polícia de Boston, e um agente da polícia deve ser presente 
durante a busca.

	 O pessoal autorizado deve procurar apenas estudantes do mesmo 
sexo.

	 A busca normalmente deve ser limitado às áreas e objetos que 
podem ser razoavelmente esperados para conter o item(s) a ser 
procurado, como um armário, bolsos do casaco ou mochila.

Algumas escolas usam detectores de metal como parte de seu plano 
global de segurança. A comunidade escolar, Conselho Local School, 
e diretor(a) decidem em conjunto se a escola vai usar detectores 
de metal. A norma deve ser feita por escrito e deve ser revisto pelo 
Escritório Jurídico BPS.

Mais Informações
Ü Estudante Investigação: ver Superintendente Circular SAF-01.
Ü Detectores de metal: ver Superintendente Circular SAF-07.

Emergências na Escola ou na Comunidade 
Cada escola pública de Boston tem um plano de ação em caso 
de desastre ou emergência comunitária. O plano de preparo de 
emergência escolar é elaborado de acordo com as características 
individuais da escola. 

É importante para os pais e guardiãos estarem cientes de que há um 
plano para cada escola dos seus filhos, particularmente um plano para 
reunir os pais com as crianças se a escola está sitiada ou tem de ser 
evacuada.

Isolamento da Escola (“Modo de Segurança”)
Ocasionalmente, com a cooperação do Departamento de Polícia de 
Boston, nós pedimos as escolas para aumentar o nível de segurança 
por causa de uma possível altercação na vizinhança. Esta medida 
preventiva é chamada isolamento (containment) ou “modo de 
segurança”.  

Quando isso acontece, significa simplesmente que visitantes não 
têm permissão para entrar na escola, estudantes e funcionários não 

Segurança e Emergências dos Estudantes (continuação)

Mantenha as Informações 
de Emergência do seu 

Filho(a) Atualizada!

Tenha certeza que a escola dos seu filho(a) 
tem informação ATUALIZADA!

 Telefone de casa, do trabalho e o celular dos 
pais/responsáveis

    Endereço do E-mail
 O melhor número de telefone para você 

receber a chamada pelo Connec-Ed 
(veja pág. 7)

 Endereço certo
 Uma pessoa de contato em caso de 

emergência, com telefone e endereço 
atualizados (se os pais não podem ser 
encontrados)

 Informação sobre plano de saúde

Telefone imediatamente para a escola 
se houver mudanças! 

têm permissão para sair e medidas de segurança já existentes são 
reinforçadas. Ensino e aprendizado continuam em sala-de-aula sem 
interrupção quando nós ativamos estas medias extras de segurança. 
Nós queremos assegurar às famílias das BPS que a segurança de 
nossos alunos e de nossos funcionários é nossa prioridade mais 
importante em todos os tempos. Então todo mundo na escola está 
familiarizado com o procedimento, nós praticamos exercícios de 
isolamento em todas as escolas. 

Se tiverem quaisquer perguntas sobre estes procedimentos, por favor, 
contate o(a) diretor(a) ou o(a) vice da escola da escola dos seus filhos. 

Se Houver uma Emergência:
Telefone para 911 e/ou um destes números das BPS: 

Ü Segurança Escolar 617-635-8000
Ü Transporte 617-635-9520



42    2016–2017 GUIA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON PARA FAMÍLIAS E ESTUDANTES 

Norma de Ataque Sexual. Esta norma declara que 
agressão sexual não será tolerada seja cometida por funcionários, alunos 
ou terceiros; e retaliação contra uma pessoa que denuncia tal agressão 
ou coopera com uma investigação também não será tolerada. Esta 
norma também estabelece procedimentos para os alunos denunciarem 
uma agressão sexual. fLGL-13

Norma de Assédio Sexual. Esta norma declara que 
nenhuma forma de assédio sexual será tolerada em área da escola, em 
eventos ou atividades patrocinados pelas escolas ou quando viajando 
para a escola ou voltando da escola. Inclui uma definição e descrição 
de assédio sexual e o procedimento para fazer uma queixa, entre outras 
coisas. fEQT-6

Normas Contra a Discriminação de Alunos 
com Deficiências. As BPS têm um compromisso com uma 
norma contra a discriminação de alunos qualificados como deficientes, 
de acordo com a Seção 504 do Ato de Reabilitação de 1973, o Ato 
Americanos com Deficiências de 1990 e a Lei Anti-Discriminação de 
Massachusetts (M.G.L. 151B). Alunos deficientes que qualificam não 
podem ser excluídos ou negados  benefícios ou o acesso a qualquer 
programa ou atividade somente com base na deficiência deles.

Lei Contra o Crime (Hazing). A lei de Massachusetts 
torna crime a exercer atividades de trotes. Trote significa qualquer 
conduta ou método de iniciação em qualquer organização estudantil 
que, pode ser em público ou em uma propriedade privada, querendo 
ou irresponsavelmente, coloca em perigo a saúde física e mental de 
um(a)aluno(a) ou outra pessoa. A norma BPS em trote inclui uma 
discussão das obrigações legais da pessoa de informar autoridades 
policiais se a pessoa sabe que uma pessoa é vítima de um crime ou 
estava no local de um crime. fLGL-01

Não Discriminação contra estudantes com 
base na identidade de gênero. A lei de Massachusetts 
e das Escolas Públicas de Boston exigem que todas as salas de 
aula, programas, atividades e práticas de emprego de ser livre de 
discriminação em função do sexo, orientação sexual e identidade de 
gênero. Este circular estabelece diretrizes para escolas e funcionários 
do distrito para criar uma cultura em que transexuais e de gênero 
não-conforme os estudantes se sintam seguros, apoiado e totalmente 
incluídos, e para satisfazer a obrigação de cada escola para oferecer 
oportunidades educacionais para todos os alunos. fEQT-07

Para mais Informação sobre Assuntos de 
Discriminação e de Direitos Civis
Ü Becky Shuster, Superintendente Assistente de Equidade,
 Juna Pierre, Diretor de Complacência, Título IX Coordenador
      Steven Chen, Gerente Superior, Seção 504 Coordenador    
 Bolling Municipal Building
      2300 Washington St., Roxbury, MA 02119
 617-635-9650
 bpsequity@bostonpublicschools.org

Normas das BPS:
Normas Contra a Discriminação e Direitos Civis
Oportunidades iguais de educação e leis contra a discriminação 

protegem os direitos dos estudantes participarem em todas as 
atividades pertinentes à educação deles. Declaração Norma de não 
Discriminação do distrito fornece:

As Escolas Públicas de Boston... não discrimina nos seus programas, 
instalações ou oportunidades de emprego ou de ensino com base em 
raça, cor, idade, registo criminal (inquéritos apenas), deficiência, 
falta de moradia, sexo / gênero, identidade de gênero, religião, 
origem nacional, ascendência, orientação sexual, genética ou o estado 
militar, e não tolera qualquer forma de retaliação, ou baseados em 
vias de intimidação, ameaça ou assédio que humilha a dignidade dos 
indivíduos ou interfere com a sua capacidade de aprender ou trabalhar.

Abaixo você encontrará uma descrição breve de várias normas contra 
discriminação das Escolas Públicas de Boston (BPS). 
Para uma cópia completa dessas normas por favor visite o site BPS. 
O número do Circular da Superintendência relacionado aparece após 
cada resumo de política a seguir.

Ü  Se você acredita que seu filho tenha sido vítima de discriminação 
ou Se você acredita que você ou o seu filho(a) tenha sido vítima 
de discriminação ou assédio pelas Escolas Públicas de Boston, 
com base na criança etnia, gênero, raça, orientação sexual, ou na 
particiapão em uma das classes protegidas nos termos da legislação 
e/ou listado acima ou se você tem dúvidas sobre essas normas de 
não-discriminação, por favor entre em contato com o Escritório BPS 
Equidade em 617-635-9650 ou seu diretor(a) da escola.

Ü  Alunos e funcionários que violam quaisquer destas normas estão 
possivelmente sujeitos a disciplina, passíveis inclusive de expulsão 
(alunos) ou de demissão (funcionários).

Declaração de Não Discriminação. As Escolas 
Públicas de Boston está empenhada em manter um ambiente 
educacional e local de trabalho onde as pessoas de todas as origens e 
experiências são bem-vindas, incentivado, incluído, e pode florescer. 
BPS está decidido que o preconceito e tratamento diferenciado nunca 
vai impedir nossos alunos ou nossos educadores.

BPS não tolerará comportamentos discriminatórios, incluindo 
intimidação, ameaças ou assédio de funcionários, estudantes, ou 
qualquer outra pessoa que visita ou faz parte de nossa comunidade 
de aprendizagem. conduta de retaliação em relação a pessoas que 
relataram possível preconceito, discriminação ou um comportamento 
inadequado, que ajudaram na investigação, ou que de outra maneira 
ter exercido os seus direitos ao abrigo desta norma também é proibido. 
fEQT-4 e EQT-5. 

Discriminação /Assédio de Alunos. Estas normas 
proíbem a discriminação e assédio de estudantes, inclusive o tratamento 
diferente de alunos, uso de linguagem ou ações que criem um ambiente 
que intimida, ameaça ou de abuso educacional ou impeça alunos de 
participar de uma atividade por causa de ser membro de uma classe 
protegida. Este circular direciona como apresentar queixas sobre 
alegada discriminação com base em raça, cor, idade, deficiência, falta de 
moradia, sexo / gênero, identidade de gênero, crenças religiosas, origem 
nacional, ascendência, retaliação, orientação sexual, genética, ou o 
status militar. fEQT-3
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Da Introdução do 
Código de Conduta 
das Escolas Públicas 

de Boston

O CÓDIGO DE CONDUTA é baseada nas 
leis, normas, regulamentos e normas 
que visam permitir o acesso à educação 
para todos ao mesmo tempo protege 
os direitos ao devido processo do 
indivíduo. Disciplina, conforme definido 
pelo Código, deve ter as qualidades 
de compreensão, imparcialidade, 
flexibilidade e consistência. É da 
responsabilidade do funcionário 
da escola, alunos, pais/responsável 
de educação e da comunidade para 
contribuir para um ambiente escolar 
que promove um ambiente de toda 
a escola segura, saudável e de apoio 
que é propício para a aprendizagem. 
Disciplina preventiva e positiva é uma 
responsabilidade partilhada para 
estudantes, administradores, professores, 
pais/responsável de educação e da 
comunidade.
O Código de Conduta tem a intenção de 
ser instrutivo, não punitivo, e baseia-se 
no princípio da prevenção e positivo 
disciplina (ou seja, intervenções, 
desenvolvimento de habilidades e 
consequências). Destina-se a abordar 
as causas de mau comportamento, 
resolução de conflitos, atendendo às 
necessidades dos alunos e a manter os 
alunos na escola. Além disso, o Código 
pretende criar expectativas claras e 
níveis de suporte e intervenção para 
todos os alunos, com consequências 
para o mau comportamento que 
são individualizados, consistente, 
razoável, justo, idade apropriada e que 
correspondem a gravidade do mau 
comportamento do aluno graduado. 
Infrações menores e primeiros crime 
será considerado não-punitiva, sempre 
que possível. Fatores como idade e nível 
de ensino do aluno, o desenvolvimento 
social, emocional e intelectual do aluno, 
e os direitos dos estudantes em geral e as 
responsabilidades devem ser igualmente 
considerados em todos os momentos...

O Código de Conduta
Estudantes precisam de um ambiente seguro e ordenado para aprender. Para garantir isto, 

todas as escolas públicas de Boston seguem o BPS Código de Conduta. Em cada escola, 
professores e pais também desenvolvem e seguem Regras da Escola. Um resumo do Código 
de Conduta está nas próximas páginas deste Guia. Você deve receber uma cópia das Regras da 
Escola, da escola do seu filho(a) junto com este Guia. Elas são muito importantes.

Regras da Escola
Cada escola tem suas próprias regras – conhecidas como “Regras da Escola” – que os 
estudantes devem seguir. Em uma escola média, por exemplo, podem pedir os estudantes que 
fiquem em silêncio em fila para a próxima aula. Em outra escola média, os alunos podem ter 
permissão de irem para a sala-de-aula em pequenos grupos. 

Se um(a) aluno não obedece a uma ou mais Regras da Escola, ele(a) pode ser disciplinado(a). 
O(a) diretor(a) pode pedir para o(a) estudante assinar um contrato prometendo mudar seu 
comportamento ou manter o(a) aluno detido depois da aula. 

As Regras da Escola são escritas por um comitê de administradores, professores e pais em cada 
escola e são revisadas a cada primavera pelo Conselho Escolar. Em escolas médias e de 2º grau, 
os alunos também fazem parte do comitê. As Regras da Escola devem ser afixadas em todas as 
salas-de-aula e mandadas para casa com os alunos em setembro de cada ano.

O Código de Conduta das BPS
Além de suas próprias regras, cada escola deve seguir o Código de Conduta das Escolas 
Públicas de Boston. O Código lista regras que todos os alunos devem seguir. Se uma escola de 
base tem conflitos de regras com o Código de Conduta, o Código se aplica.

O Código de Conduta 2016 enfatiza abordagens preventivas e positivas para o mau 
comportamento. Todas as interações e consequências progressivas são destinadas a abordar 
as causas de mau comportamento, resolução de conflitos, atendendo às necessidades dos 
estudantes e manter os estudantes na escola. O espírito do código revisto coloca ênfase em 
práticas não-excludentes antes de considerar a exclusão, sempre que possível.

Estudantes que desobedecem as regras do Código de Conduta podem ser suspensos e/ou 
expulsos da escola. Expulsão é coisa séria e é importante que os alunos entendam que suas 
ações podem ter sérias consequências. 

Tanto as Regras da Escola como o Código de Conduta se aplicam ao comportamento dos 
estudantes enquanto eles estão na escola, em uma atividade promovida pela escola e a caminho 
da escola ou de casa (no ônibus escolar, na parada do ônibus, no metrô, e caminhando).

Não Perca os Priviégios da Escola!
Os alunos têm oportunidade de participar de muitas funções e atividades especiais da 
escola, tais como viagens de estudo, celebrações, apresentações, aulas, festas e cerimônias de 
formatura, entre outras. Participação em tais atividades é um privilégio a ser conquistado – 
não é um “direito”. Ao violar regras da escola ou o Código de Conduta, ou ao se engajar em 
atividades ilegais ou ilícitas fora da escola, o(a) estudante pode perder estes privilégios. O(a) 
diretor(a) ou o(a) vice-diretor(a) têm autoridade para limitar ou negar a participação de um(a) 
estudante em tais atividades e funções especiais.

Transporte Negado
Se um(a) estudante coloca em perigo sua própria segurança ou a segurança de outros enquanto 
estiver no ônibus escolar ou no público transporte, o(a) diretor(a) ou vice-diretor(a) pode 
negar transporte ao estudante. O estudante será suspenso apenas a partir da rota de ônibus em 
que ocorreu o incidente.

Transporte pode ser negado por até três dias sem uma audiência. Negar transporte por quatro 
ou mais dias consecutivos ou por mais de seis dias  no bimestre exige uma audiência. Em 
todos os casos, o(a) diretor(a) ou vice-diretor(a) devem informar os pais antes de retirar o(a) 
estudante do ônibus. O(a) aluno(a), deve ir para a escola nos dias em que não tiver transporte, 
a não ser que também tenha sido suspenso(a) da escola.
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Suspensão
Suspensão é não ter permissão para frequentar a escola por 
um número limitado de dias. Para alunos de 15 anos ou mais 
velhos, a suspensão pode ser curta  de até três dias consecutivos. 
Para estudantes de 16 anos ou mais velhos, a suspensão pode 
ser de até cinco dias consecutivos. Suspensão a longo prazo 
é uma exclusão para mais de 10 dias letivos consecutivos ou 
cumulativos.

O Processo de Suspensão. Antes que o(a) diretor(a) ou vice-
diretor(a) possam suspender um(a) aluno, eles têm de fazer uma 
audiência e convidar o(a) estudante e seus pais/responsável. A 
escola deve notificar o pai / responsável da audiência por escrito 
em Inglês e língua falada em casa.

Na audiência, o(a) diretor(a) ou vice-diretor(a) ouvem a 
evidência e decidem se o(a) estudante deve ser suspenso(a). Se 
o(a) estudante e seus pais/responsável discordam da suspensão, 
eles podem apelar da decisão ao Escritório de Audiência do 
Superintendente dentro de dez dias. 

Em alguns casos, o(a) aluno pode ser suspenso(a) antes da 
audiência. Esta remoção de emergência pode ser imposta 
somente quando o(a) aluno(a) é acusado de ter cometido uma 
infração de suspensão onde a presença do aluno representa 
um perigo de continuar com as pessoas ou bens ou seriamente 
perturba o ensino e a aprendizagem e somente pelo restante do 
dia escolar. Antes da remoção de emergência, o(a) diretor(a) ou 
vice-diretor(a) devem tentar notificar os pais/responsável. Tem 
que haver uma audiência em outro dia.

Expulsão
Expulsão é a remoção de um aluno de propriedade da escola, 
as atividades de sala de aula regular, e atividades da escola 
por mais de 90 dias de aula, por tempo indeterminado, ou 
permanentemente. Estudantes podem ser expulsos por posse de 
uma arma perigosa, posse de substância controlada, assalto na 
equipe educacional, ou um acusação ou condenação criminal.

O Processo de Expulsão Passo a Passo
 Em alguns casos, quando o estudante comete alguma 

ofensa punível com expulsão, o diretor ou vice-diretor 
pode ordenar uma remoção de emergência por razões de 
segurança. 

	Depois, em muitos casos, o(a) diretor(a), o(a) vice-diretor(a) 
ou outro(a) funcionário(a) faz uma audiência de suspensão 
e suspende o(a) estudante. O propósito da suspensão 
é remover o(a) estudante de sala-de-aula enqunto o(a) 
diretor(a) ou vice preparam-se para a possível audiência para 
expulsão. Portanto, uma audiência de suspensão não precisa 
acontecer se o(a) estudante já está fora da escola por razões 
legais ou médicas. 

Normas das BPS: 
O Código de Conduta (cont.)

Ofensas pelas Quais Alunos Podem ser 
Suspensos ou Expulsos

Um estudante pode ser expulso por até um ano civil apenas para 
estas infracções graves:
	 posse de uma arma perigosa, incluindo, mas não se limitando a, 

uma pistola ou uma faca
	 posse de uma substância controlada, incluindo mas não se 

limitando a marijuana, cocaína e heroína
	 assalto a funcionários da escola
	 acusação ou condenação
Um estudante pode ser suspenso por estas infracções graves:
	 agressão sexual
	 assalto e agressão a qualquer pessoa causando dano físico a menos 

que necessário para auto-defesa
	 pôr em perigo a integridade física ou saúde mental/emocional da 

outra pelo uso de ameaças de força comunicadas por qualquer 
meio, inclusive pela tecnologia. Isso inclui trotes, grafites, 
bullying(maus-tratos) e cyberbullying.

	 posse de uma arma perigosa proibida por lei, ou de um objeto de 
nenhum uso razoável

	 uso de qualquer objeto de forma perigosa ou ameaçadora
	 incendiar ou ameaçar incendiar na propriedade da escola, em 

atividades promovidas pela escola, ou em transporte fornecido pela 
escola

	 danificar ou roubar propriedade particular ou escolar 
	 fazer uma ameaça com bomba, sacar ou anunciar falso alarme de 

incêndio
	 violar os direitos civis dos outros
	 assediar sexualmente outra pessoa; 
	 usar expressões raciais ou étnicas ou linguagem obscena
	 violar a lei de uso aceitável de e-mail e internet
	 interromper atividade escolar ou de sala-de-aula, inclusive uso não 

autorizado de telefone celular
	 estar em parte do prédio escolar que é fora dos limites para 

estudantes
	 recusar-se a se identificar
	 falsificar documentos escolares
	 sair da escola sem permissão ou matar aula excessivamente
	 não comparecer ou não participar de forma consistente o BPS 

Centro de Aconselhamento e Intervenção sem  uma desculpa 
razoável, ou violando a Seção 7 do Código de Conduta ao atender o 
Centro.

Em certas circunstâncias, um(a) estudante pode ser suspenso(a) ou 
expulso(a) indefinidamente por conduta não relacionada com a escola 
ou com as atividades da escola, tais como quando o(a) estudante é 
responsabilizado(a) ou condenado(a) por crime e o(a) diretor(a) ou vice 
determinam que a presença do(a) estudante é prejudicial para a escola.
NOTA: Esta lista é apenas um guia. Por favor, refira-se ao Código de 
Conduta, Seção 7, para uma lista completa de ofensas e penalidades.
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 Durante a suspensão, o(a) diretor(a)/vice começa procedimentos 
para fazer uma audiência formal de expulsão. Eles também 
marcam para o(a) estudante ir ao Centro de Aconselhamento e 
Intervenção das BPS (descrito na próxima página). Os pais devem 
receber notificação sobre a audiência de expulsão por escrito, na 
língua de casa. Se os pais não puderem comparecer, eles podem 
pedir um adiamento. 

 Na audiência de expulsão, o(a) diretor(a) ou vice-diretor(a) 
ouvem testemunhas e examinam a evidência. O(a) estudante ou 
os pais/guardiãos podem trazer um advogado ou uma pessoa que 
os defenda para a audiência. Se necessário, a escola  providenciará 
um(a) intérprete para os pais de limitada proficiência em inglês. 
A escola tem de gravar a audiência e fazer que a gravação esta 
disponível para os pais ou para o(a) estudante, se solicitado. 

	Após a audiência, o(a) diretor(a) ou vice-diretor(a) mandam uma 
recomendação por escrito para o(a) Administrador Operacional 
apropriado(a) para rever o processo. Se o(a) diretor(a) ou vice-
diretor(a) decidirem expulsar um(a) estudante, o(a) estudante e 
seus pai/guardiãos devem ser notificados por escrito.

Apelando a Expulsão. Se o(a) estudante e seus pais/guardiãos 
discordarem da expulsão, eles podem apelar da decisão ao 
superintendente ou alguem designado pelo superintendente, no prazo 
de 10 dias. 

Durante e após o período de expulsão. Durante um período de 
suspensão de longo prazo ou de expulsão, BPS atribui ao aluno a um 
programa alternativo para escola média e segundo grau ou para outra 
escola primária. Quando o período de expulsão de um(a) estudante 
acabar, os pais/responsável (ou o(a) estudante maior de 18 anos) 
devem ir a um dos Centros de Bem Vindos das BPS e rematricular 
o(a) estudante nas Escolas Públicas de Boston. O(a) estudante não 
será rematriculado(a) na escola de onde foi expulso(a) a não ser que o 
diretor ou o vice-diretor tenham feito esta recomendação na época da 
suspensão.

O Centro de Aconselhamento e 
Intervenção
O Centro de Intervenção & Aconselhamento das BPS, em Roslindale, 
fornece serviços de aconselhamento, permite que os alunos a manter 
o progresso acadêmico fornece aos alunos as habilidades que eles 
precisam para avaliar o risco, considerar potenciais consequências, e 
ajudá-los a tomar decisões positivas.

Um(a) estudante é matriculado(a) no Centro de Intervenção & 
Aconselhamento por um certo número de dias. Aqueles que não vão 
para o  Centro de Intervenção & Aconselhamento, como designado, 
enfrentam outras consequências disciplinares.

Punição Corporal
De acordo com lei estadual e normas do Comitê Escolar, funcionários 
da escola não podem punir um(a) estudante batendo, empurrando ou 
usando de qualquer outra força física. Funcionários da escola podem 

usar de razoável força física para controlar um(a) estudante somente 
se (1) intervenção não física é ineficaz e/ou (2) eles acharem que as 
ações do(a) estudante podem resultar em machucar fisicamente o(a) 
estudante ou qualquer outra pessoa. Qualquer funcionário da escola 
que usar força desnecessária estará sujeito a ser disciplinado.

Alunos com Deficiências
O Código de Conduta se aplica a todos os alunos. Há procedimentos 
especiais, contudo, para disciplinar estudantes com deficiências. 
Vocês podem achar estas normas no web site das BPS na internet, 
sob Memoranda do Superintendente SPE-15. Este arquivo pode 
ser baixado e impresso. Se vocês preferirem, a escola dos seus filhos 
pode lhes dar uma cópia deste documento se solicitado. Estas normas 
também estão incluídas no folheto Direitos dos Pais que vocês 
receberam com o Programa de Educação Individualizada (IEP). 

Nenhum(a) estudante com deficiência pode ser suspenso(a) por mais 
de 10 dias seguidos de aula durante o ano escolar, a não ser como 
previsto em leis e regulamentações federais.Isto inclui uma reunião 
para determinar se a deficiência do estudante pode ser a causa do 
comportamento.

Como os Pais Podem Ajudar
Na qualidade de pais, vocês podem ajudar seus filhos a obedecerem as 
regras e a manter a escola segura: 
	 dividindo a responsabilidade pelo comportamento dos filhos na 

escola, em atividades promovidas pela escola e no caminho para a 
escola e para casa

	 preparando seus filhos para assumir a responsabilidade de ir à 
escola e de se comportarem 

	 reforçando as atitudes positivas das crianças em relação a si 
mesmas, outros, à escola e à comunidade

	 comunicando-se com pessoal da escola sobre seus filhos 
	 freqüentando conferências individuais ou em grupo 
	 reconhecendo que o pessoal da escola tem o direito de reenforçar 

as normas do Comitê Escolar de Boston 
	 comportando-se de maneira civil e não interrompendo a aula 

quando visitar a escola; e 
	 assegurando-se que seus filhos trazem para a escola somente o que 

é apropriado em um ambiente escolar.

Onde encontrar o Código de Conduta
Ü Visite o BPS website: www.bostonpublicschools.org.  

Selecione “Estudantes e Famílias” e “Código de Conduta.”
Ü Visite www.bostonstudentrights.org e baixar o aplicativo 

móvel. Desenvolvido por estudantes, apresenta-se o Código de 
Conduta condensado, formato simplificado, além de informações 
sobre os direitos dos estudantes e responsabilidades e recursos de 
assistência judiciária.

Ü Entre em contato com BPS Centro de Bem Vindos (página 
5) ou no escritório do Superintendente (617-635-9050 ou 
superintendent@bostonpublicschools.org) para solicitar uma 
cópia impressa.

O Código de Conduta está disponível em Inglês, Árabe Cabo-
verdiano crioulo , Chinês, Francês, Haitiano Crioulo, Português, 
Somali, Espanhol e Vietnamita.

O Código de Conduta (continuação)
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Saiba Mais Sobre 
Segurança na Internet das BPS

Para obter mais informações para os alunos e as 
famílias sobre a Norma de Utilização Aceitável:
www.bostonpublicschools.org/technology

(ver a seção de Norma de Uso Aceitável)

Usando da Technologia na Escola
	Eu sou responsável pela minha conduta em todos os sites online. Eu 

entendo que o que eu faço em sites de redes sociais não deve ter 
impacto negativamente no ambiente de aprendizagem escolar e/
ou meus colegas, professores e administradores.

	Eu sou responsável por ser honesto quando estou online. Eu entendo 
que assumir a aparência de um algo que não é, intrujar, ou fingir 
ser outra pessoa é proibida. Isso inclui, mas não está limitado a, o 
envio de e-mail, criação de contas, ou enviar mensagens ou outros 
conteúdos online (por exemplo, texto, imagens, áudio ou vídeo) 
em nome de outra pessoa.

	Eu sou responsável por proteger a segurança da rede de Escolas 
Públicas de Boston. Eu não vou tentar ignorar as configurações 
de segurança ou filtros de internet, ou interferir com o 
funcionamento da rede através da instalação de software ilegal, 
incluindo o compartilhamento de arquivos, shareware, ou 
freeware, nos computadores da escola.

	Eu sou responsável por proteger a propriedade da escola. Eu entendo 
que o vandalismo é proibido. Isto inclui, mas não está limitado 
a acessar, modificar ou destruir equipamentos, programas, 
arquivos ou configurações em qualquer computador ou tecnologia 
de recurso. Eu entendo que precisa de uma autorização de 
um administrador de escola/professor para o uso pessoal de 
dispositivos electrônicos que eu trago para a escola, incluindo mas 
não limitado a dispositivos de armazenamento de memória (ou 
seja, unidades USB).

	Eu sou responsável por respeitar outras pessoas online da propriedade. 
Vou obedecer às leis de direitos autorais. Eu não vou plagiar ou 
utilizar o trabalho dos outros sem a devida citação e permissão. 
Eu não vou baixar ilegalmente material protegido por direitos 
autorais, incluindo mas não limitado a música e filmes.

	Eu sou responsável por seguir as regras da escola sempre que 
eu publicar alguma coisa online. Vou seguir todas as diretrizes 
estabelecidas pelo BPS e/ou de meus professores quando uma 
publicação online escolar (por exemplo, um site, blog, wiki, 
fórum de discussão, podcasting ou servidor de vídeo). Eu entendo 
que não é seguro para postar qualquer informação pessoal 
sobre mim mesmo, incluindo mas não limitados a: meu nome, 
endereço, número de telefone ou na escola. Não vou postar fotos 
dos alunos com o seu primeiro e último nomes em qualquer site 
on-line, incluindo mas não limitado a websites, redes sociais, 
blogs, wikis e fóruns de discussões, sem a permissão do pai/
responsável ou estudante (18 anos de idade e mais velhos).

Normas das BPS: 

Escolas Públicas de Boston (BPS) fornece um ampla serviços 
de recursos tecnológicos para uso dos alunos e funcionários. 

Estes recursos tecnológicos devem ser utilizados apenas para 
fins educacionais. O BPS Norma de Uso Aceitável  descreve o 
uso responsável e atividades proibidas quando utilizar todos os 
recursos de tecnologia, incluindo redes, dispositivos eletrônicos, 
e recursos on-line. A política foi desenvolvido com a colaboração 
dos administradores BPS, professores, alunos, pais, parceiros da 
comunidade, a polícia da escola e do assessor jurídico BPS. Ela se 
aplica a todos os usuários da rede BPS, incluindo funcionários, alunos 
e convidados. O Comitê Escolar adotou uma nova AUP na Primavera 
de 2014 para cobrir muitas das novas tecnologias que nossas escolas 
estão usando ou gostariam de usar em suas salas de aula. 

Cada estudante deverá seguir todas as regras e condições listada 
abaixo, bem como aquelas dadas verbalmente por professores 
e administradores BPS, e para demonstrar a boa cidadania e o 
comportamento ético em todos os momentos.

Norma de Uso Aceitável para Tecnologia 
Inclusive a Internet: Estudante Uso 
Responsável
 Eu sou responsável pela minha conta de computador e e-mail. Eu 

entendo que as senhas são privadas e que não devo compartilhar a 
minha senha com ninguém. Eu entendo que sou responsável por 
todas as atividades realizadas através da minha conta. Eu não vou 
permitir que outros usem o meu nome da minha conta e senha, 
ou tente usar  dos outros. Eu entendo que será uma violação 
da lei, se eu tentar capturar eletronicamente senha de outra 
pessoa. Eu entendo que é importante para eu sair (log off) do 
computador ao final de cada sessão para outro usuário não pode 
usar minha senha.

	Eu sou responsável pela minha linguagem. Vou usar uma linguagem 
adequada em minhas mensagens de email, mensagens online, e 
outras formas de comunicação digital. Não vou usar palavrões, 
vulgaridades ou qualquer outra linguagem inadequada, conforme 
determinado pelos administradores da escola.

 Eu sou responsável pela maneira como eu trato as outras pessoas. Vou 
usar e-mail e outros meios de comunicação (por exemplo, blogs, 
wikis, chat, instant-messaging, fóruns de discussão, etc) de forma 
responsável. Eu não vou enviar ou postar ódio ou perseguição 
mail, fazer observações discriminatórias ou depreciativas sobre 
os outros, ou se envolver em assédio moral, assédio ou outros 
comportamentos anti-sociais, enquanto na escola ou fora da 
escola.

 Eu sou responsável pela minha utilização da rede de Escolas Públicas 
de Boston. Vou usar recursos da BPS tecnologia responsável. Eu 
não vou procurar, recuperar, conservar, divulgar ou mostrar o 
ódio baseado em material, ofensiva ou conteúdos sexualmente 
explícitos. Eu não vou procurar, recuperar, guardar ou divulgar 
imagens ou informações sobre as armas usando todos os recursos 
do computador BPS menos que autorizado pelo administrador da 
escola/professor, como parte de um trabalho escolar.
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Requisitos de Residência para os Alunos

Somente estudantes que moram na Cidade de Boston podem se 
registrar e frequentar as Escola Públicas de Boston. A residência 

de uma criança menor de 18 anos é a residência legal dos pais ou 
responsáveis que tem custódia física da criança. Um(a) estudante 
maior de 18 anos pode estabelecer residência separada dos seus pais ou 
seus guardiãos com o propósito de frequentar escola.

“Residência” é o lugar onde uma pessoa vive permanentemente. 
Residência temporária na Cidade de Boston, somente com o 
propósito de freqüentar uma escola pública de Boston, não é 
considerada “residência”. 

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

Comprovação de Residência na Cidade de Boston
Para registrar-se para a admissão a qualquer escola pública de Boston, 
os pais ou responsáveis legais do(a) estudante tem de apresentar duas 
provas de residência na Cidade Boston da lista abaixo. Os documentos 
devem ser impressos com o nome e endereço dos pais ou responsáveis 
do(a) estudante (ou se o estudante tem 18 anos ou é mais velho). Os 
itens não podem ser da mesma linha.
	 Uma conta utilitária (não pode ser de àgua ou telefone) datada nos 

últimos 60 dias
	 Cópia do Contrato de Aluguel, Contrato Seção 8, ou BPS 

Declaração legal do(a) proprietário(a) comprovando o aluguel 
(disponível no site BPS)

	 Cópia da Escritura, prova do pagamento da hipoteca datada 
nos últimos 60 dias, ou imposto da propriedade datado no ano 
passado

	 A forma W2 datado no ano, ou contra cheque datado nos últimos 
60 dias

	 Um extrato bancário ou de cartão de crédito datado nos últimos 
60 dias

	 Uma carta aprovada de uma agência governamental« datado nos 
últimos 60 dias

« Agências governamentais aprovadas: Departamentos de Revenue 
(DOR), Crianças e Serviços Familiares (DCF), Assistência 
Transitória (DTA), Serviços de Juventude (DYS), Social Security, 
todas as comunicações em papel timbrado da Commonwealth de 
Massachusetts.

Residência para Candidatos às Escolas de Exame
Para regras especiais de residência para candidatos as três escolas de 
exame da cidade – Boston Latin School, Boston Latin Academy e a 
John D. O’Bryant Escola de Matemática e Ciências – por favor, veja 
página 27. 

Declaração de Residência em Boston
Pais e responsáveis legais de alunos das Escolas Públicas de Boston e 
alunos maiores de 18 anos, tem de assinar uma declaração afirmando 
que eles  e os estudantes são residentes legais da Cidade de Boston. 
Eles também tem de concordar em avisar as BPS se mudarem durante 

o ano letivo. Esta declaração está na página 35 deste Guia. Não 
esqueça de assinar e devolver as páginas 35-38!

Se um(a) estudante muda de Boston durante o 
ano letivo
	Estudantes de segundo grau podem ficar na escola que 

freqüentam se mudarem depois de iniciar a 12ª série.
	Estudantes de Jardim a 11ª série que se mudam de Boston em ou 

antes de 30 de abril serão tirados da escola imediatamente
	Estudantes de Jardim a 11ª série que se mudam de Boston depois 

de 30 de abril podem completar o ano letivo em sua escola atual. 
Eles serão retirados das BPS no final do ano letivo.   

	As BPS não dão transporte para alunos que moram fora de 
Boston.

Verificação dos Requisitos de Residência
Quando o departamento escolar suspeita que uma família de um(a) 
estudante das BPS mora fora de Boston, uma investigação é iniciada. 
As BPS podem suspeitar que um(a) estudante não é residente na 
cidade se, por exemplo, a correspondência é devolvida porque o 
endereço não corresponde, as provas de residência apresentadas pelos 
pais são inconsistentes ou suspeitas ou uma denúncia é recebida 
pelo(a) diretor(a) ou vice-diretor(a) ou de fonte anônima. 

Além da investigação da família suspeita de não residir na cidade, o 
investigador conduzirá um número reduzido de visitas aleatórias a 
residências de estudantes das escolas de exame e das outras escolas 
também. O investigador também trabalhará com o MBTA (serviço 
de metrô e ônibus) para conduzir blitz de estações de trem de onde 
estudantes que moram fora de Boston possam vir para as escolas.

O que acontece a estudantes que violam a 
Norma de Residência?
Estudantes descobertos  violando a norma de residência serão 
retirados, imediatamente, das Escolas Públicas de Boston. 

Além da retirada da escola, as Escolas Públicas de Boston vai impor 
uma multa com base no custo dos serviços educacionais recebidos e 
pode aplicar sanções adicionais sobre a família, tais como ação legal e 
a retenção de certas bolsas de estudo e prêmios.

Os pais/responsáveis de um(a) estudante retirado da escola por causa 
de residência podem apelar da decisão. O(a) estudante pode receber 
permissão para permanecer na escola durante o período do apelo. Veja 
página 9, “Reivindicando pelos seus Filhos.”

Linha de Dicas de 
Residência 

617-635-9609
Telefone para deixar uma denúncia anônima sobre 
alunos frequentando as Escolas Públicas de Boston 
que não moram na Cidade de Boston.



48    2016–2017 GUIA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON PARA FAMÍLIAS E ESTUDANTES 

Dias de Visitar as Escolas   
Durante Dias de Visitar as Escolas – Dezembro a janeiro – as escolas dão 
as boas vindas aos visitantes em datas especiais e têm atividades para 
ajudar os pais a fazer escolhas informadas sobre a próxima escola de 
seu filho.
 Dia de Visitar as Escolas começa e está agendada para sábado, 

3 de dezembro de 2016 de 9:00 - 13:00hs. neste sábado, todas 
as nossas escolas "escolha" estará aberto a visitantes. Passe por 
lá, conheça o diretor(a) e os professores, visita o prédio, e ver 
exposições de trabalhos dos alunos.

 A nível escolas de segundo grau a exposição será realizada na 
quinta-feira, dia 1 de dezembro de 2016. Verifique no site da BPS 
para o horário e local.

 Verifique no site da BPS para outras datas Visualizando a Escola e 
horário em cada escola. Se você não pode visitar nesses momentos, 
chamar as escolas para perguntar sobre o agendamento de uma 
visita

Acidade de Boston tem mais de 120 escolas públicas, todas com 
ofertas distintas. De acordo com a norma de matrícula escolar 

das Escolas Públicas de Boston (BPS), as famílias têm opção uma 
grande variedade de escolas para escolher. No entanto a escolha da 
escola não é “garantido”. Os estudantes são matriculados por um 
sistema de loteria que dá prioridade a candidatos com irmãos e irmãs 
já matriculados na escola. 
Aplicações de matrículas  e de transferência para o ano escolar de 
2017-2018 começa em 3 de janeiro de 2017 para os estudantes 
que entra no jardim de infância, 6ª série, e 9ª série. Os alunos que 
entram todas as outras séries podem ser aplicados no começo de  1 de 
fevereiro de 2017. Para uma melhor chance de obter a escola que você  
quer, matricule-se durante o primeiro período de matrícula para  a 
série dos seus filhos.
Se seus filhos vão ingressar no Jardim de Infância no ano que vem, ou 
se a criança está agora na última série oferecida na escola onde estuda, 
nós recomendamos que você comece a aprender sobre suas opções de 
escola neste outono.

nascimento original, passaporte ou Forma I-94, identificação com 
foto dos pais/responsável, e apresentar os documentos da última 
escola da criança (se aplicável). Para informação completa sobre 
como se matricular na escola, visite www.bostonpublicschools.
org/register, telefone para qualquer BPS Centro Bem Vindos 
(veja página 5), ou pegue uma cópia do nosso Jornal a Escolha 
da Escola, Descubra as Escolas Públicas de Boston, disponível nas 
escolas, Centros de Bem Vindos e nas Bibliotecas Pública de 
Boston.

Normas das BPS:  

Matrícula Escolar – Comece Cedo a Aprender sobre suas Opções!

Em Outubro:
 Descubra que escolas você pode matricular. BPS introduziu 

um novo plano de matrícula escolar que substitui o plano de 
três zona anterior, suas escolhas escolares são baseados em seu 
endereço residencial. Visite bostonpublicschools.org e clique em 
"DiscoverBPS" para obter mais informações e para ver uma lista 
personalizada de suas opções de escola.

 Pense sobre o que você procura em uma escola, como 
programas especiais, progresso dos alunos, estrutura das séries (Pré 
a 1ª série, Jardim a 5ª, Jardim a 8ª, etc.) e tamanho das classes.

De novembro até começo de janeiro:
 Aprenda mais sobre cada escola na sua personalizada. 

Não confie no que ouve sobre as escolas de amigos e familiares. 
Cada escola é diferente e as escolas podem mudar com o tempo. 
Obtenha as últimas informações sobre cada escola on-line em 
DiscoverBPS.org, bostonpublicschools.org/schools, e no nosso 
"Descubra as Escolas Públicas de Boston" jornais de K-8 e escolas 
de segundo grau, disponível no final de novembro nas escolas, nos 
centros de bem - vindos e em nosso site.

Boletim das Escolas (veja página 57) tem mais informação 
detalhada sobre cada escola. Eles estão disponíveis nos Centros 
Bem Vindos e no site www.bostonpublicschools.org/schools.

 Visite as escolas durante os Dias de Visitas às Escolas 
(detalhes nesta página). Esta é a melhor maneira de obter uma 
sensação de “clima” de uma escola e as expectativas de seus alunos.

 Aplicar para a matrícula em pessoa durante o primeiro 
período de matrícula para a série na qual seu filho vai 
ingressar. Se o aluno é novo para as Escolas Públicas de Boston, 
você vai precisar aplicar em um BPS Centro Bem Vindos. Você 
precisará trazer especifícos comprovantes de residência (veja 
página 47), a carteira de vacina do(a) estudante e, a certidão de 

Funcionários em horário integral da Cidade de Boston, que são pais 
ou responsáveis da criança em idade escolar, podem tirarem até quatro 
horas de trabalho durante o período de “Dias de Visitar as Escolas” 
para visitar escolas. Para qualificar para este benefício, os funcionários 
têm de ter uma criança que está se matriculando nas BPS pela 
primeira vez ou que já está matriculada e está pedindo outra escola 
em uma das séries de transição (Jardim e 6ª e 9ª séries). Estas horas 
não serão reduzidas das férias, dias doentes ou pessoais. Funcionários 
elegíveis devem entrar em contato com o escritório de Recursos 
Humanos antes de usar este benefício.

De acordo com a Ordem de Saída da Escola para Pais da 
Cidade de Boston (Capítulo 12-13.3), pais de alunos de Jardim a 
12ª série podem tirar até 21 horas por ano letivo para visitar escolas. 
Geralmente eles devem usar férias, dias pessoais ou hora compensada. 
Esta portaria aplica-se aos empregadores que empregam 25 ou mais 
trabalhadores no mesmo local. Os pais deve notificar o empregador 
sobre a visita planejada com antecedência. 

Para mais informações, consulte Circular BPS Superintendente SUP-
3, “Visitas a Escolas pelos Pais”, no site da BPS.

 Boston Public Schools
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Transferências e outras situações 
especiais
Pedidos de Transferências Voluntárias. Os pais ou um(a) 
estudante maior de 18 anos podem pedir transferência para outra 
escola.  Transferência voluntária – aquela que não acontece por razões 
de mudança de endereço, segurança, programática ou disciplinar – 
podem ser requeridas nos seguintes casos:
 Escola primária: uma transferência por ano escolar. 
 Escola média: somente uma transferência durante os anos de escola 

média (6ª a 8ª séries)
 Escola de 2º grau: somente uma transferência durante os anos de 2º 

grau  

Para pedir uma transferência voluntária, visite qualquer um dos BPS 
Centros de Bem Vindos. Todas as transações exigem identificação 
com foto(ID). Antes de preencher o formulário, pergunte se há vaga 
na escola que você quer. 

Transferências por segurança. Às vezes, é necessário mandar 
um(a) aluno  para uma escola diferente para assegurar a segurança do 
ambiente de ensino para aquele(a) estudante. (Por favor, veja a página 
40, Segurança e Emergências dos Estudantes e página 60, NCLB 
Escolha de Escola Insegura). 

Suspensão de longo prazo e Expulsão. As BPS podem 
matricular alunos  primário em outra escola por motivos disciplinares. 
Alunos da escola média e de 2º grau serão matriculados somente em 
programas alternativos.

Mudança de endereço. Se um aluno se mudar e sua escola atual é 
uma das suas escolhas baseado em casa com base no novo endereço, 
o aluno pode permanecer em sua escola atual, mas a sua elegibilidade 
para o transporte de ônibus amarelo pode ser afetada. Os alunos 
que se mudam e cuja escola atual não está baseado na casa pode ter 
que mudar de escola. No entanto, o estudante pode continuar a 
frequentar a escola, até a última série, se os pais concordarem, por 
escrito, para fornecer transporte para a escola. Se a família solicita 
uma transferência devido a um novo endereço, vamos tentar atribuir 
irmãos na mesma escola se houver lugares disponíveis.

Estudantes sem teto. Estudantes cujas famílias ficam sem 
teto, têm o direito de ficar na escola até o último dia de aula, ou 
de ir para uma escola na nova área ou cidade onde eles vivem 
temporariamente. Para informação, telefone para a BPS Serviços sem 
Teto, 617-635-8037.

Estudantes fora de faixa. Estudantes de 20 a 21 anos a partir 
do primeiro dia de aula serão matriculados na Academia Técnica de 
Adultos de Boston. Isso inclui alunos atualmente matriculados bem 
como novos alunos e aqueles que estão rematriculando nas BPS. 
Contudo, diretores podem permitir que alguns alunos permaneçam 
na mesma escola de 2º grau. Os estudantes também têm o direito de 
apelar a matrícula na Academia Técnica para Adultos. Telefone para 
o Escritório de Planejamento de Matrícula & Apoio, 617-635-9516 
para ajuda.

Antes De Visitar Uma Escola

As escolas dão as boas-vindas aos visitantes em quase todos os dias 
de aula. É melhor telefonar antes de visitar para ter certeza de que 
alquem estará disponível para lhe mostrar a escola e responder as 
suas perguntas. Procure saber se há horário especial para visitantes 
visitarem a escola e encontrarem com o diretor(a). 

O Que Procurar e Perguntar Quando Você 
Visitar As Escolas

  A escola os recebe bem e respeita crianças e adultos? 
  bem organizada, com exibição dos melhores trabalhos dos 

alunos na parede? 
  O diretor, os professores e a equipe parecem carinhosos e 

profissionais? 
  Os alunos passam a maior parte do tempo estudando as 

matérias acadêmicas – leitura, redação, matemática, ciências e 
estudos sociais?

  Os alunos estão interessados e engajados em aprendizado? 
  Há oportunidades para música, artes e exercício físico?
  A escola tem programas antes e depois das aulas? Quais os 

horários e custos? Que atividades são oferecidas? Como elas 
são supervisionadas?

  A escola tem fama de ser segura?
  A que horas a criança pode ser deixada na escola? Qual o 

último horário que a criança pode ser apanhada?

Para Mais Informação
Ü Contate os Centros de Bem Vindos listados na página 5. 
Ü Para mais perguntas sobre quando visitar as escolas, vá à 

página: www.countdowntokindergarten.org

Matrícula Escolar (continuação)
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Normas das BPS:
Se sua escola de segundo grau fechou ...
	 Ligue para o Número Pedido de Histórico das Escolas BPS 

fechadas: 617-635-7327
	 Imprima e preencha o Formulário de Solicitação de Histórico do 

site da BPS e enviá-lo para:

OIIT, a atenção Charles Childress
Boston Public Schools
2300 Washington St., Roxbury MA 02119

Documentos de Estudantes Saindo das 
Escolas Públicas de Boston
Quando um(a) estudante sai das Escolas Públicas de Boston (BPS) 
para ingressar em outra escola, as BPS enviarão o histórico escolar 
diretamente para a nova escola. Lembre-se que quando um(a) 
estudante transfere para uma escola nova durante o verão, pode 
demorar vários dias ou semanas para os pais receberem os documentos 
da escola. Funcionários estão na escola por tempo bem limitado em 
julho e agosto.

Liberação de Informação de Estudantes
Geralmente, nenhum indivíduo ou organização tem legalmente 
permissão para obter informação sobre a vida escolar do(a) estudante 
sem permissão por escrito dos pais ou do(a) estudante que qualifica. 
Contudo, há umas poucas exceções que permitem às escolas liberarem 
informação sobre o(a) estudante sem permissão dos pais e às vezes 
com a notificação referida neste Guia. Exemplos de exceções incluem:

	 De acordo com lei estadual, quando um(a) estudante transfere 
para uma nova escola, o histórico escolar (inclusive o histórico de 
educação especial) pode ser transferido para a escola nova sem o 
consentimento dos pais, desde que os pais recebam notificação 
anual sobre esta lei. 

	 Liberação de informação é necessária para proteger a saúde ou 
segurança de uma pessoa e quando solicitada pelo Departamento 
de Crianças e Famílias de 
Massachusetts (DCF), 
Departamento de Serviços para 
Jovens (DYS)  um policial, ou 
outra aplicação da lei ou agências 
de educação.

	 De acordo com a lei federal, 
distritos escolares têm de liberar 
os nomes, endereços e telefones de 
estudantes de escolas secundárias 
para recrutadores do exército 
dos Estados Unidos e de escolas 
de nível superior. Contudo, os 
pais ou o(a) estudante têm o 
direito de solicitar por escrito que 
estas informações NÃO sejam 
liberadas. Há duas formas para 
solicitar isso:

Histórico Escolar
O “histórico escolar” inclui toda informação referente ao(à) 

aluno(a), mantida pelas Escolas Públicas de Boston (BPS) e 
que é organizada sob o nome do(a) aluno(a), ou de maneira que ele(a) 
possa ser identificado(a) individualmente.

O histórico escolar, ou arquivo permanente, inclui o nome do(a) 
estudante, data de nascimento, endereço, séries e anos completadas 
e cursos e notas recebidos. O arquivo permanente fica retido por 60 
anos após o(a) estudante deixar o sistema escolar. 

Todos os outros arquivos sobre o(a) estudante são arquivos 
temporários e são destruídos sete anos depois que o(a) estudante 
deixa o sistema. Pais e guardiãos têm o direito de receber uma cópia 
do arquivo temporário antes da sua destruição. Eles podem pedir 
uma cópia contactando o administrador do prédio escolar que o(a) 
estudante freqüentava. 

Os pais de qualquer estudante ou de um(a) estudante ingressando 
na  9ª série, de pelo menos 14 anos, têm o direito de inspecionar 
o histórico escolar após requerer. Os pais ou o(a) aluno(a) devem 
receber os documentos dez dias após requerer e podem pedir para os 
documentos serem interpretados por uma outra pessoa ou emendado 
pelo diretor. Telefone para a escola dos seus filhos se você quiser ver os 
documentos escolares dos seus filhos. 

Para mais informações sobre os documentos do aluno:
	 Ver “Procedimentos de registro do aluno” do Superintendente 

Circular LGL-7
	 Visite: www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr23.html

Documentos de Saúde
Sob as leis federais e estaduais documento do aluno e regulamentos, 
documentos de saúde estão sujeitos a rigorosa proteção de 
confidencialidade. Embora, os documentos de saúde dos estudantes 
sejam parte do arquivo temporário, eles não estão disponíveis como 
o histórico ou documentos temporários. Geralmente, somente a 
enfermeira escolar pode acessar completamente informação sobre 
documentos de saúde no arquivo temporário. Para obter certas 
informações sobre quando a lei permite que as informações de 
saúde pode ser liberado para os funcionários da escola que não 
seja a enfermeira sem o consentimento dos pais, ver Circular 
Superintendente LGL-16, “Informações de Saúde do Estudante”, no 
site da BPS.

Obtendo Documentos de Ex-Alunos das BPS
Ex-alunos das BPS pode obter uma cópia do seu histórico escolar e 
comprovante de graduação mediante a apresentação de um pedido 
por escrito. Por favor, visite o site da BPS para mais detalhes e uma 
cópia do Formulário de Solicitação de Histórico Escolar: www.
bostonpublicschools.org/request-transcript 

Se sua escola de segundo grau ainda está aberta ...
Preencha um Formulário Solicitação de Histórico Escolar e enviar por 
fax ou correio para a escola. Informações de contato para cada escola 
esta na página de listagens das escolas do site BPS.

O Boston Conselho 
Consultivo do Estudante 
diz ...
BPS tem a responsabilidade 
de garantir que os estudantes 
e os pais sabem sobre o seu 
direito de optar por sair. Depois 
de ter pensado sobre suas 
opções, você pode decidir que 
o serviço militar é para você. 
Você deve estar ciente de que 
os recrutadores usam truques 
para informações incompletas 
ou confusas. Nós temos o 
direito de escolher o nosso 
futuro, mas também temos o 
direito de saber no que está se 
envolvendo.
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	Complete a seção “Liberação de Informação para Recrutadores 
do Exército e Faculdades” na página 36 deste Guia. Marque 
uma ou mais caixas. Tanto o(a) estudante como os pais podem 
assinar esta seção. 

	Submeta seu pedido por escrito ou por e-mail ao diretor(a) 
ou vice-diretor(a) da escola. Como os recrutadores geralmente 
pedem esta informação no início do ano letivo, você deve 
submeter seu pedido até dia 25 de setembro de 2015 para 
evitar ser abordado por eles.

	 Como exigido pela Lei de Reforma da Educação de Massachusetts, 
os distritos escolares públicos devem dar às escolas charter os 
nomes e endereços de seus alunos para fins de recrutamento. Se 
você quer essa informação liberada, por favor, complete a seção 
“Liberação de informação para Escolas Charter” na página 36.

	 As Escolas Públicas de Boston liberam as seguintes informações 
sem o consentimento dos pais: nome do(a) estudante, o ID 
único do estato, idade, bairro de residência, sala ou série, 
dias freqüentados, participação em atividades oficialmente 
reconhecidas, filiação em times desportivos, títulos, honrarias e 
prêmios e planos para educação superior. Se você não quer estas 
informações liberadas sem seu consentimento, deve notificar o 
diretor(a) ou o vice-diretor(a) até 25 de setembro de 2015. Veja 
página 36.

Uma lei de Massachusetts [M.G.L. Capítulo 71, sessão 34H e 603 
CMR 23.02 (5) (a)] descreve o procedimento pelo qual escolas 
públicas informam sobre a vida escolar dos alunos para pais que não 
têm custódia. Para mais informação, vai no: www.doe.mass.edu/
lawsregs/603cmr23.html?section=07 

Cópias das normas das BPS sobre histórico escolar e os direitos dos 
pais e dos alunos ao histórico escolar estão disponíveis em cada escola. 
Pais e estudantes podem dar entrada em uma queixa no Escritório de 
Atendimento às  Normas da Família no Departamento de Educação 
dos Estados Unidos por alegação de violação do Ato de Privacidade e 
Direitos Educacionais da Família (FERPA) e suas regulamentações.

 Estudantes de Educação especial com deficiências significantes, 
que têm 22 anos e que estão saindo da escola por causa da idade 
e com base nos objetivos do IEP receberão um Certificado de 
Freqüência e também têm permissão para participar da cerimônia 
de formatura.

 Outros estudantes com deficiências que preenchem estes 
requisitos podem decidir participar:
 Estudante que não tenha mais de 9 faltas sem justificativas 

no ano letivo anterior
 Etudante que fêz o MCAS de 10ª série pelo menos 3 vezes 

em cada disciplina em que não passou ou submeteu pelo 
menos 2 portfólios “avaliação alternativa”

 Estudante que completou a 12ª sériecom bom desempenho 
como definido no IEP e preencheu todos os padrões da 
escola e não acadêmicos das BPS da escola.

Muitas escolas promovem assembléias de final do ano letivo para 
reconhecer os estudantes que são promovidos no Jardim, na 5ª série 
e na 8ª série. Contudo, estas celebrações não são formaturas. As escolas 
são desencorajadas de chamar estas cerimônias de formatura, dar 
“diplomas” e ter os alunos vestidos de beca e outras vestimentas de 
formatura. 

Todos os estudantes, exceto os formandos de segundo grau, devem 
freqüentar a escola até o último dia de aula (180 dias) – mesmo que 
a cerimônia de reconhecimento de final de ano aconteça antes do 
último dia de aula – e serão marcados “ausentes” se não estiverem 
presentes. 

Dever-de-Casa
As Escolas Públicas de Boston acreditam que quando os alunos 

fazem o dever-de-casa bem, eles têm mais chances de se 
saírem bem na escola. Dever-de-casa reinforça os ensinamentos 
da sala-de-aula e encoraja o desenvolvimento de auto-disciplina 
e responsabilidade pessoal. Também promove a cooperação e 
comunicação entre a casa e a escola.

Histórico Escolar (continuação)

Cerimônias de Formatura
Formar-se no segundo grau é uma ocasião muito importante e 

especial. Todas as escolas de segundo grau das BPS honram seus 
formandos com cerimônias formais durante as quais eles ganham 
diplomas, bolsas-de-estudo e outros reconhecimentos. Somente 
aqueles estudantes que preencheram todos os requisitos de promoção 
das BPS e preencheram os requisitos do estado de Determinação 
de Competência para linguagem (ELA), matemática, história/
estudos sociais, e ciências/tecnologia/engenharia nos testes MCAS 
podem participar da formatura e receber diplomas. Alunos que não 
preencheram os requisitos de graduação não podem “subir no palco” e 
receber uma folha de papel em branco em lugar do diploma.

Há três exceções a esta regra:

 Alunos que completaram dois anos em um programa técnico-
vocacional na Madison Park e que receberam um Certificado de 
Competência podem participar de cerimônias de graduação. 
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Telefones Celulares  
As regras das Escolas Públicas de Boston para telefones celulares 

objetivam assegurar que o uso de celulares não interfere com 
o ensino e a aprendizado durante o dia escolar. A norma se aplica 
a todos os alunos das escolas das BPS em todos os níveis, inclusive 
alunos de escolas pilotos e escolas Charter Horace Mann.

 Os alunos têm permissão de usar 
celulares somente durante os 
seguintes horários:
 antes e depois do horário 

de aulas, dentro ou fora do 
prédio da escola;

 em atividades depois da 
aula ou esportivas somente 
com a permissão do técnico, 
instrutor ou diretor de 
programa;

 em atividades à noite ou de 
fins-de semana dentro do 
prédio da escola.

 na sala de aula, com a 
permissão do professor, para 
fins educacionais.

	O uso de telefone celular com 
qualquer propósito – incluindo 
chamadas telefônicas, mensagens 
de texto e outras funções – não é permitido em qualquer outro 
horário na escola.

 Telefones celulares não devem ficar a mostra durante o horário de 
aula.

	Telefones celulares devem estar completamente desligados (não 
em silencioso ou vibrador) durante o horário de aula.

 Penalidades para alunos que violarem estas regras serão as seguintes:

	 Primeira ofensa: o celular será confiscado e devolvido para o 
aluno no final do dia escolar.

	 Segunda e ofensas subsequentes: o celular será confiscado 
e devolvido somente para os pais ou guardiãos do(a) estudante. 
O(a) estudante ficará proibido(a) de trazer um celular para a 
escola pelo restante do ano escolar.

	 Violações repetidas desta norma: Estudantes podem ficar 
sujeitos a ação disciplinar adicional, consistente com o Código de 
Conduta.

Todos os alunos das BPS devem receber dever-de-casa diariamente: 
Veja página 18 (escola primária), 20 (escola média) e 22 (segundo 
grau) para normas de dever-de-casa por nível. Os professores são 
responsáveis por mandarem deveres-de-casa. 

Se você tem alguma pergunta sobre dever-de-casa ou se seus filhos 
estão preocupados com a quantidade e o valor do dever-de-casa 
passado, contate o(a) professor(a) primeiro depois o(a) diretor(a) ou 
vice-diretor(a).

Atrasos 
Todos os estudantes devem 

chegar na escola no horário 
todos os dias. Estudantes que 
chegam depois do início das aulas 
estão atrasados. Eles devem seguir 
os procedimentos de atraso da 
escola para serem considerados 
presentes naquele dia. As escolas 
de segundo grau podem contar 
atrasos em excesso como 
ausência. Veja página 14 para 
mais informação.

É norma do Comitê Escolar de 
Boston que alunos atrasados 
sejam permitidos a entrar no 
prédio da escola. Vice-diretores e 
diretores devem (a) rever suas 
normais atuais de atraso com seus 
Conselhos com base na Escola, 
(b) desenvolver conseguências 
razoáveis para lidar com 
atraso estudantil e incentivos 
positivos para encorajar a pontualidade e (c) monitorar de perto o 
cumprimento destas normas.

O Boston Conselho 
Consultivo do Estudante 
diz ... 
Os telefones celulares são 
importantes para muitos 
estudantes que precisam se 
comunicar com a família ou 
emprego depois da escola. 
Nós precisamos deles, mas 
nós não queremos que eles 
interrompem a educação de 
ninguém. A norma de BPS 
celular foi desenvolvido por 
e para estudantes encontrar 
um equilíbrio justo entre 
respeitar nosso ambiente de 
aprendizagem e respeitando os 
direitos dos estudantes.

Normas das BPS:
Dever-de-Casa (continuação)

O Boston Conselho 
Consultivo do Estudante 
diz ... 
A norma de atraso é uma 
questão de respeito para os 
estudantes e sua educação. 
Administração BPS viu que era 
errado punir alunos atrasados  
, mantendo-os fora da escola. As 
escolas precisam de continuar a 
desenvolver incentivos positivos 
que farão os estudantes querer 
vir para a escola; por exemplo, 
melhorando a cultura escolar 
e enfatizando ajuda para 
estudantes atrasados   em vez 
de detenção ou punição. E os 
estudantes precisam mostrar 
o quão importante a educação 
é para eles, mostrando-se no 
horário.

Armários dos Estudantes
Escolas médias e de 2º grau dão um armário para cada estudante 

guardar seu material escolar e pertences pessoais. Armários não 
estão disponíveis para alunos do ensino médio em algumas escolas 
K-8. A escola dá os cadeados e as chaves. Os estudantes não podem 
trazer cadeados de casa

. É importante que os pais e os alunos entendam que os armários 
são propriedade das Escolas Públicas de Boston enquanto estão 

sendo usados pelos alunos. Funcionários da escola têm o direito de 
inspecionar os armários e quaisquer pertences pessoais guardados 
dentro do armário (tais como os bolsos dos casacos). 

Funcionários da escola inspecionam todos os armários pelo menos 
uma vez por ano para limpeza geral. Eles também inspecionam os 
armários quando suspeitam de problema de segurança. Quaisquer 
ítens ilegais, proibidos ou potencialmente perigosos ou evidência 
de crime achada durante uma busca serão entregues às autoridades 
responsáveis. 

Observe as Normas da sua Escola para mais detalhes sobre normas de 
armários.  

Propriedade Pessoal
É desagradável tanto para alunos quanto para funcionários 

escolares quando ítens pessoais valiosos, tais como jóias, 
brinquedos ou eletrônicos são perdidos ou roubados na escola. Nós 
encorajamos as famílias a terem certeza que seus filhos não levam 
objetos valiosos para a escola.

Se estes ítens causam transtornos, as regras da escola podem permitir 
que funcionários tirem o objeto do(a) estudante enquanto ele(a) 
estiver na escola. As Regras da Escola também podem prever que 
certos ítens não podem ser levados para a escola de jeito nenhum.   
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Nós fazemos todo esforço possível para devolver aos estudantes ou 
seus pais todos os objetos pessoais dos alunos. Contudo, nós não 
podemos nos responsabilizar por repor propriedade perdida ou 
roubada ou compensar a família pelo valor daquela propriedade. 

Boletim Escolar
As escolas emitem boletins escolares no final de cada bimestre. 

Em geral as escolas primárias e escolas de Jardim a 5ª série 
em escolas de Jardim a 8ª série têm três bimestres. A maioria das 
escolas médias, escolas de 6ª a 8ª séries em escolas de Jardim a 8ª 
séries e escolas de segundo grau tem quatro bimestre. As escolas de 
exame têm cinco bimestres. Você achará os bimestres para 2016-
2017 dentro da contra-capa deste Guia. Um Conselho Escolar pode 
determinar um calendário para os bimestres diferente do calendário 
da administração central.

Geralmente, os alunos trazem seus boletins para casa para os 
pais assinarem. Os alunos, então, devolvem o boletim para o(a) 
professor(a). Algumas escolas entregam os boletins durante “open 
houses” ou reuniões de pais e mestres. 

No meio de cada bimestre, as escolas devem enviar para casa avisos de 
alerta sobre estudantes em risco de perder o ano. 

Para saber como seus filhos estão progredindo, telefone para a escola 
para marcar uma reunião com os professores de seus filhos. Os BPS 
Centros de Bem Vindos podem aconselhar os pais sobre como ter 
uma conversa boa com os professores dos seus filhos. Os números de 
telefone estão na página 5. Veja também a página 10, “Preparando 
para uma Reunião de Pais e Professores Produtiva.”

As famílias também podem monitorar o progresso acadêmico on-
line de seus filhos através do SIS do distrito (Sistema de Informação 
do Estudante) Portal da Família. Visite o site BPS para detalhes, 
bostonpublicschools.org/Domain/192. Mais informações também 
estarão disponíveis em sua escola.

Esportes Atléticos
Há muitas oportunidades para BPS estudantes do ensino médio 

e segundo grau para participar no esportes. BPS Esportes 
Atléticos é um membro da Associação Atlética Interescolar de 
Massachusetts, e seus programas esportivos devem cumprir com todas 
as regras MIAA. Para participar, cada aluno-atleta deve passar com 
sucesso um exame físico dentro de 13 meses antes do início de cada 
época desportiva, tem um termo de consentimento dos pais assinado, 
e manter uma média de notas de qualificação (GPA).

A lei em Massachusetts exige que todos os alunos-atletas e seus pais, 
assim como os treinadores, dirigentes esportivos, enfermeiros e 
médicos da escola, devem aprender sobre as conseqüências de 
ferimentos na cabeça e contusões por meio de programas de 
treinamento e materiais escritos. Pais voluntários e pais/responsável 
de educação dos alunos que participam de alguma atividade 
extracurricular atlética irá receber mais informações da sua escola. O 
texto da lei pode ser encontrada em: www.malegislature.gov/Laws/
GeneralLaws/PartI/TitleXVI/Chapter111/Section222.

Mais informação sobre BPS esportes atléticos está disponível nas 
escolas e no site da BPS, bostonpublicschools.org/athletics.

Cancelamento das Aulas
Em certas ocasiões, as BPS pode ter de fechar as escolas por 

causa do mau tempo ou uma situação de emergência. Nós 
comunicamos informação sobre cancelamentos desta forma:

 Chamadas telefônicas Connect-Ed para a casa dos estudantes
 Principais estações de radio e televisão, começando às 5:30 horas
 Centro de Tempestade da Cidade  617-635-3050
 Central telefônica das BPS  617-635-9000 
 Website das BPS:   www.bostonpublicschools.org
 Website da Cidade de Boston:  www.cityofboston.gov/snow«

« Registre-se para ser notificado(a) sobre emergencies de neve, 
probição de estacionamentos e cancelamento de aulas pelo 
telefone ou por e-mail.

Qualquer que seja nossa decisão sobre o funcionamento das escolas, 
os pais devem fazer a decisão final se é seguro ou não para seus filhos 
irem à escola. Se os pais decidirem manter os filhos em casa por causa 
de problemas de segurança, a ausência será justificada quando os 
pais mandarem uma nota. (Veja página 14, “Norma de Promoção: 
Freqüência”).

Ü Se as escolas fecharem: O dia será compensado no final do ano 
letivo. 

Ü Se o tempo fica ruim durante o dia: A saída será no horário normal. 

Ü Programas para depois da aula: Quando as aulas são canceladas, 
todos os programas para depois da aula das BPS, eventos atléticos 
e classes à noite também serão canceladas.

Lei estadual determina que o ano letivo para os alunos deve ser de 180 
dias. Sob o contratos do Sindicato dos Professores de Boston, e que 
o último dia de aula tem que ser até 30 de junho. Se necessário, nós 
ajustaremos o calendário das BPS para cumprir esses requisitos. Você 
receberá informação da escola do(a) seu(sua) filho(a).  

Governo e Engajamento Estudantil
Toda escola pública média e de 2° grau de Boston (inclusive 

escolas de distrito, escolas de exame e toda escola alternativa 
e piloto e distrito-charter) deve ter uma norma de engajamento por 
escrito, documentando oportunidades para alunos terem papel de 
liderança dentro das salas-de-aula e na comunidade escolar como 
um todo. Como parte desta norma, cada escola deve ter um governo 
estudantil funcionando e engajado. Estudantes líderes neste colegiado 
servem como orientadores, pesquisadores e participantes no processo 
de decisão a nível de escola e de distrito. 

O governo estudantil deve refletir a diversidade dos alunos na 
escola em termos de raça/etnia, gênero, nível de ensino, programa 
educacional (por exemplo, educação especial, bilíngue e geral), e 
outros fatores. O número de participantes depende do tamanho da 
escola. A recomendação é de 10-15 alunos. Pequenas Comunidades 
de Aprendizagem (SLC) também são incentivados a desenvolver seus 
próprios governos dos alunos, com dois representantes de cada SLC 
que formam o governo estudantil de toda a escola. 

O diretor(a), com a opinião do aluno, deve nomear um ou mais 
orientadores para supervisionar cada governo estudantil. Cada 
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diretor(a) é responsável por garantir que o governo do estudante é 
estabelecido o mais tardar até 11 de outubro.

O Conselho Assessor de Estudantes de Boston (BSAC) é um colegiado 
municipal de estudantes líderes representando suas respectivas escolas 
de 2° grau. BSAC é o principal veículo para o envolvimento dos 
jovens no BPS e serve como a voz dos estudantes no Comitê Escolar 
de Boston. Representantes do BSAC oferecem perspectivas sobre os 
esforços de reforma de 2° grau e informam suas respectivas escolas 
sobre assuntos escolares municipais relevantes. BSAC também garante 
que os alunos estão incluídos na decisão e formulação de normas que 
afeta suas vidas e experiências educacionais. Veja Circular FAM-6 do 
Superintendente.

Os BPS alunos têm muitos direitos e responsabilidades além daquelas 
descritas neste guia. O Código de Conduta da BPS (ver página 44) 
inclui uma lista completa. Você também pode aprender sobre direitos 
dos estudantes e responsabilidades neste website: www.bsaconline.org, 
clique em “Students” na barra de menu.

Ü www.bostonstudentrights.org

Uniformes Escolares
As Escolas Públicas de Boston não têm um uniforme escolar para 

todo o distrito. Contudo, nós temos uma Norma de uniforme 
Escolar. De acordo com esta norma, cada Conselho Escolar tem de 
escolher uma das três opções:
	 não ter uniforme; 
	 uniforme ou norma de vestir voluntária; ou 
	 uniforme mandatório (obrigatório) ou norma de vestir

Mesmo que sua escola exija uniforme, você tem o direito de não 
participar. Para fazer isso, mande uma carta para o diretor(a) 
explicando porque seus filhos não vão participar. Funcionários 
escolares devem permitir que crianças sem uniforme freqüentem a 
escola. 

Cuidados com Livros Didáticos
Nossas escolas dão aos alunos livros didáticos e outros materiais 

que eles precisam para a escola, gratuitamente. Os livros 
didáticos e livros da bilbioteca são propriedade das BPS. 

Muitos dos livros em uso atualmente nas escolas estão em boas 
condições. Novos livros são comprados a cada ano, conforme 
necessário. Os alunos devem devolvê-los em bom estado. Todos os 
livros didáticos levados para casa devem ser encapados.

Se um(a) estudante danificar ou perder um livro ou outra propriedade 
da escola, o(a) estudante ou seus pais podem ter de pagar pela 
substituição. As famílias devem saber que livros didáticos são caros. 

Norma do Bem-Estar
O governo federal exige que todos os sitemas escolares recebem 

verba para os Programas Nacionais de Merenda Escolar para 
que tenha Normas de Bem Estar em todo Distrito. Sobre esta norma, 
toda as escolas no distrito deve ter um Conselho de Bem estar, do 
qual cria um Plano Anual de Ação de Bem Estar. O plano deve 

Normas das BPS:
incluir maneiras de promover educação saudável, lanche leve e bebidas 
saudáveis, e ambientes seguros de apoio, ambientes saudáveis, serviços 
de saúde, competência cultural, atividade física e educação física. Nós 
encorajamos os pais a aprenderem e fazerem parte das atividades e 
bem-estar da escola dos seus filhos. Pergunte ao(à) diretor(a) ou ao 
Conselho do Bem-Estar da Escola como a escola está implementando 
a norma de bem-estar. Para mais informação, entre em contato com o 
Departamento do Bem-Estar, 617-635-6643.

Disponabilidade de Àgua para 
Beber
Por lei, as escolas devem tornar a água potável disponível para 

todos os alunos durante o dia na escola sem nenhum custo. 
Todas as escolas oferece fontes de água ou têm colocado distribuidores 
de água, incluindo no refeitório ou em áreas onde os alunos comem 
durante as refeições. Todas as fontes de água usada para beber, 
preparação de alimentos, ou os serviços médicos serão testados 
anualmente. Para mais informações sobre a disponibilidade de água, 
entre em contato com o Departamento de Saúde e Bem-Estar, 617-
635-6643, ou visite www.bostonpublicschools.org/water.

Política Ambiente Livre do Tabaco
A posse, o uso e exibição de todos os produtos do tabaco e 

parafernália é proibida na propriedade da escola, e dentro de 
50 pés da propriedade escolar em todos os momentos, e também em 
todos os eventos patrocinados pela escola e atividades fora da escola. 
“Propriedade Escolar” inclui edifícios escolares, escritórios, armazéns, 
campos esportivos, ônibus escolares e veículos, estacionamentos, 
calçadas/passeios, e qualquer outra propriedade sob jurisdição BPS. 
Esta lei se aplica a todas as pessoas, incluindo funcionários da escola 
e visitantes. Os infratores podem estar sujeitos a uma multa. Os 
estudantes que violarem a política estará sujeito à disciplina, conforme 
descrito no Código de Conduta e/ou no manual escolar. Veja SHS-18 
Circular Superintendente para a lei completa.

Norma Adolescente Grávida e Pais

Estudantes grávidas e pais têm direitos de formação 
acadêmica e outras educação descritas no SUP-21 Circular 

do Superintendente para ajudar os alunos que estão grávida e 
parentalidade para completar todos os requisitos do curso na sua 
escola de origem. Como parte dessa norma, todas as escolas com 
quaisquer 6ª-12ª séries devem nomear uma ligação para a grávida e 
paise na Norma do Estudante que é responsável pela comunicação 
sobre a norma dentro da comunidade escolar. Nomeados da ligação 
recebem treinamento anualmente.
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Em 2016-2017, esses requisitos do Título I permanece no lugar:

Responsabilidade da Escola
Sob Título 1, as escolas públicas (incluindo as escolas charter) em 

todos os estados são obrigados a dar anuais, testes estaduais para 
medir o quanto melhorou os alunos durante ao longo do ano. Em 
2016, o teste estadual foi PARCC em 2016. Em 2017, será MCAS 
2.0 - Sistema de Avaliação Compreensiva de Massachusetts.

Com base em seus resultados do teste do estado, distritos e escolas 
são colocadas em um dos cinco “prestação de contas e os níveis de 
assistência.” Escolas Nível 1 são as escolas de melhor desempenho. 
Escolas Nível 3 e 4 estão na parte inferior de 20% no desempenho 
escolar. Essas escolas recebem apoios adicionais, que podem incluir 

A Lei de Educação Primária e Secundária
A Lei de Educação Primária e Secundária (ESEA) foi aprovada 

em 1965 como parte da Guerra do presidente Lyndon Johnson 
sobre a pobreza. O ato fornece milhões de dólares em todo o país 
para apoiar a educação primária e secundária. Ela enfatiza a igualdade 
de acesso à educação, estabelece padrões elevados e prestação de 
contas, e visa fechar as lacunas de aproveitamento entre os alunos, 
proporcionando a cada criança oportunidades justas e iguais 
para alcançar uma educação excepcional. O governo U. S. tem 
reautorizado o ato periodicamente desde 1965.

A reautorização da ESEA pelo presidente George W. Bush em 2001 
era conhecido como o Ato Nenhuma Criança é Deixada para Trás. 
NCLB estabelece altos padrões acadêmicos, mas tinha requisitos 
muito rigorosos. Ao longo dos anos, tornou-se cada vez mais difícil 
para as escolas e educadores para atender a essas exigências. Em 2010, 
a administração Obama se juntou a um telefonema de educadores e 
famílias para substituir NCLB com uma lei melhor do que focado no 
objetivo de preparar plenamente todos os estudantes para o sucesso na 
faculdade e carreiras. Em 2015, o presidente Obama assinou o novo 
Ato Cada Estudante Pode Suceder (ESSA).

O que está na nova lei?
ESSA inclui disposições que ajudarão a garantir o sucesso para os 
alunos e as escolas e garantir a oportunidade para todos os estudantes 
da América. ESSA...

  Mantém todos os estudantes com altos padrões acadêmicos.
  Prepara os estudantes para o sucesso na faculdade e carreira.
  Fornece mais acesso as crianças à pré-escola de alta qualidade.
  Garante que sejam tomadas medidas para ajudar os estudantes e 
suas escolas melhorar.

  Reduz a carga de testes, mantendo informações anuais para os pais 
e alunos.

  Promove a inovação do local e investe em que trabalha.

ESSA inclui nove 'Títulos', a maioria dos quais fornecem 
financiamento aos estados e distritos escolares. O maior é o Título I, 

que financia programas para melhorar a desempenho acadêmico dos 
estudantes desfavorecidos. Em troca de financiamento, os estados e 
distritos escolares devem cumprir os requisitos da lei. ESSA dá aos 
estados mais flexibilidade do que fez NCLB para definir seus padrões 
para medir a escola e desempenho dos alunos.

Como vai ESSA afetar as Escolas Públicas 
de Boston?
O Departamento de Massachusetts de Educação Primária e 
Secundária, BPS, e outros distritos escolares em toda Massachusetts 
está trabalhando em interpretar as várias seções da nova lei e como 
ela será implementada. Planejamento e comunicação terá lugar em 
2016-2017, com a plena implementação durante o ano escolar de 
2017-2018.

um dia escolar longo por e tutoria gratuita após a escola em algumas 
escolas, para ajudá-los a melhorar.

Nível 5 escolas são “cronicamente de baixo desempenho”. Elas foram 
retomadas pelo Departamento de Educação Primária e Secundária 
Mass. porque não melhorou o suficiente, mesmo depois de receber 
amplos recursos. Há quatro Nível 5 escolas do estado, incluindo as 
escolas de ensino primário Dever e UP Academy Holland, em Boston.
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O Boletim do Distrito também deve incluir informação sobre:
	 como todos os diferentes grupos de estudantes se sairam no 

MCAS em comparação à média de todos os alunos no estado
	 resultados do estado e nacional do NAEP em avaliações de leitura 

e matemática.
	 taxas de participação NAEP para alunos com deficiência e alunos 

de limitada proficiência em inglês.

Por que boletins das escolas e dos distritos são 
importantes?
Estes boletins oferecem aos pais informações que os ajudam a tomar 
decisões sobre a educação dos seus filhos antes do próximo ano letivo. 

Quando e como eu recebo uma cópia do boletim 
escolar da escola e do distrito dos meus filhos?
As escolas devem enviar boletins escolares para os pais, pelo correio 
ou dando-os ao estudante para levar para casa. As escolas devem dar o 
boletin escolar e do distrito aos pais se eles pedem. Eles também estão 
disponíveis nos Centros de Bem Vindos e no website das BPS.

Onde posso pedir ajuda para ler o boletim da escola e 
do distrito dos meus filhos?
O boletim deve ser um documento familiar fácil para os pais e 
fornecer informação que possa ser lida e entendida facilmente. Peça 
ajuda ao(à) diretor(a) da escola se não entender alguma coisa. 

Boletins Escolares das Escolas e Distritos
Cada ano, todos os estados e escolas do distrito têm de distribuir 

um boletim escolar sobre as escolas. Estes boletins são diferentes 
dos boletins escolares que mostram como seus filhos estão se saindo 
na escola.  

O que este boletim escolar inclui?
Boletim da Escola deve informar sobre:
	 quantos professores são altamente qualificados (quer dizer, 

treinados e certificados) para ensinar o que eles  estão ensinando
	 como os estudantes da escola se sairam na última rodada dos testes 

MCAS de matemática e linguagem
	 como os diferentes grupos se sairam no MCAS:
 homens e mulheres
 estudantes de diferentes grupos raciais e étnicos
 estudantes que qualificam para merenda escolar grátis ou com 

desconto
 estudantes de limitada proficiência em inglês
 estudantes com deficiência em classes de educação especial
 estudantes migrantes

	 a percentagem de alunos em cada subgrupo que fêz os testes 
MCAS

	 como as escolas do distrito e do estado se deram de uma maneira 
geral nos testes MCAS 

	 índices de freqüência 
	 índices de graduação para segundo grau.

Professores Qualificados
séries e matérias que ensina

	 e se o(a) professor(a) está ensinando em regime de emergência 
devido a circunstâncias especiais; 

	 qual a área de concentração do(a) professor na faculdade
	 e se o(a) professor(a) tem títulos avançados e em quais áreas de 

estudo
	 	e se paraprofessionais estão oferecendo serviços aos seus filhos e 

quais são suas qualificações.

Uma vêz por ano o distrito escolar deve informar quantos professores 
da escola dos seus filhos são altamente qualificados. Esta informação 
será parte do boletim da escola dos seus filhos. (Veja seção sobre 
“Boletins escolares das Escolas e Distritos”, em esta página).

Quais são as qualificações para os paraprofessionais?
Paraprofissionais são adultos que dão assistência a professores e aos 
pais. Todos os paraprofissionais novos que assistem os professores em 
escolas do Título I têm de ter, pelo menos, dois anos de faculdade ou 
passar um teste ministrado pelo distrito escolar. 

Paraprofissionais que trabalham como tradutores e em programas de 
envolvimentos com os pais não precisam preencher estes requisitos.

Eu serei notificada se os professores dos meus filhos 
não são altamente qualificados?
O diretor(a) da escola deve avisar se a criança tem um(a) professo(a) 
que não é altamente qualificado(a). O(a) diretor(a) também deve dizer 
aos pais se a criança tem um(a) professor(a) substituto(a) por mais 
de quatro semanas consecutivas que não é altamente qualificado(a). 
Os diretores devem notificar os pais sobre substituições a longo prazo 
durante a quinta semana consecutiva de serviços. 

Todos as escolas do distritos têm de assegurar que todos 
os professores de matérias acadêmicas sejam “altamente 

qualificados.” As matérias acadêmicas essenciais são matemática, 
ciências, leitura, história, linguagem, línguas estrangeiras, economia, 
civismo e governo, geografia e artes. Os professores que não ensinam 
as matérias acadêmicas essenciais não precisam ser altamente 
qualificados.

O que altamente qualificado significa?
“Altamente qualificado” significa que os professores dos seus filhos 
devem:
	 ter bacharelado 
	 ter uma plena certificação do estado de professor(a) ou liçenca de 

professor(a)
	 ser capaz de provar que eles sabem cada disciplina que ensinam.

As escolas de Título I só podem contratar novos professores se forem 
altamente qualificados. Mesmo professores que ensinam há muitos 
anos podem precisar treinamento contínuo para atingir os padrões 
para serem altamente qualificados.

O que você pode descobrir sobre a qualificação dos 
professores dos seus filhos?
Você tem o direito de saber sobre a qualificação dos professores da 
escola e informação específica sobre os professores dos seus filhos. As 
escolas devem ter informação sobre a qualificação dos professores na 
escola e devem fornecê-la se solicitada. Algumas escolas podem pedir 
que você faça a solicitação por escrito. 

Você pode descobrir:
	 e se os professores atendem os padrões de ensino do estado para as 
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Os pais são importantes para o sucesso dos filhos na escola. 
Escolas do Título I têm de ter uma Norma escrita sobre 

Envolvimento dos Pais, desenvolvida e aprovada pelos pais. Esta 
norma deve explicar como os pais serão envolvidos  como parceiros 
na educação dos filhos. Este plano deve ser revisto freqüentemente 
à medida que as preocupações dos pais mudam. Os pais devem ser 
incluídos no desenvolvimento, revisão e avaliação da norma.

Qual informação consta da Norma de Envolvimento dos 
Pais?

A norma deve cobrir três áreas principais: (1) norma de 
desenvolvimento, (2) responsabilidade dividida para o sucesso dos 
alunos e (3) a habilidade de educadores e pais trabalharem juntos para 
ajudar todos os alunos a atingirem os objetivos do ensino.

	Desenvolvimento da Norma. A norma deve dizer como os pais serão 
envolvidos no desenvolvimento e aprovação da norma da escola 
para envolvimento dos pais. Por exemplo, deve haver um plano de 
consulta aos pais sobre as grandes decisões sobre como usar verba 
do Título I. Esta norma deve dizer como a escola ajudará os pais 
a comparecer a reuniões importantes sobre Título I, tais como 
oferecendo transporte, alimentação e babá. 

	Responsabilidade dividida. A norma deve incluir uma cópia do 
Compacto Casa-Escola, a qual estipula como a escola vai trabalhar 
com os pais para ajudar os alunos a melhorarem academicamente. 
A norma deve traçar os objetivos do compacto. Também deve 
dizer como os pais e a escola vão criar o compacto juntos. (Para 
mais detalhes sobre o compacto veja a página 59, o Compacto 
Casa-Escola”).

	Habilidades e conhecimentos de Educadores e dos pais. A norma 
deve tratar do treinamento e da informação necessária para pais e 
educadores. Os pais devem ter uma chance de aprenderem sobre:
 os padrões e objetivos específicos do ensino que os alunos 

devem atingir
 como o progresso dos alunos é medido
 como os alunos serão avaliados
 como os pais podem trabalhar com os professores para 

melhorar o desempenho dos filhos
 os materiais e oportunidades de treinamento disponíveis para 

ajudar os pais com seus filhos.

A equipe deve ter uma chance de aprender sobre a importância de 
incluir os pais como parceiros iguais. Sempre que possível, os pais 
devem ser parte das sessões de treinamento da equipe.

Quem escreve a norma?

As escolas devem envolver os pais na redação da Norma de 
Envolvimento dos Pais. A escola dos seus filhos fará uma reunião no 
começo do ano letivo para obter sua opinião.

Como posso obter uma cópia da norma de 
envolvimento dos pais da escola dos meus filhos?

Pergunte ao(à) diretor(a) da escola ou à pessoa de ligação com os pais 
por uma cópia. Este documento deve ser de fácil compreensão. Se 
precisar de ajuda para entendê-lo, pergunte ao(à) diretor(a) da escola. 
A norma está traduzida em outras línguas além do inglês.

Como posso me envolver na redação da Norma de 
Envolvimento dos Pais da escola dos meus filhos?
A escola deve explicar o programa Título I durante uma reunião 
anual, geralmente chamada de Open House. A maioria das escolas 
fazem a “Open House” no início do ano letivo. A escola deve 
informar os pais que eles têm o direito de se envolverem e como eles 
podem se envolver na escola como um todo e na redação da norma de 
envolvimento dos pais. Se você não puder comparecer a esta reunião, 
sua participação ainda interessa—para seus filhos e para a escola. 
Telefone para o diretor e pergunte como você pode participar. 

Norma de Envolvimento dos Pais
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O Compacto Casa-Escola

Toda escola do Título I tem que ter um Compacto Casa-Escola. 
Ele descreve como os pais e a escola se tornarão parceiros para 

ajudar os alunos a se sairem bem academicamente. Ele detalha como 
a escola atenderá as necessidades de todos os alunos e o papel e a 
responsabilidade dos pais e dos alunos. Ele serve de base para um 
acordo escrito entre alunos individualmente, seus pais/guardiãos e 
a escola. Os pais/guardiãos, os alunos, os professores e o diretor da 
escola assinarão o acordo.

O que este compacto inclui?

O compacto inclui todas as responsabilidades e tarefas que os pais, 
alunos, professores e diretores concordam em ter para ajudar os 
estudantes a aprenderem. Compactos diferem de escola para escola. 

O compacto deve especificar como as escolas vão oferecer ensino 
eficaz de alta qualidade para ajudar todos os alunos a se sairem bem 
academicamente. Deve cobrir o que a escola vai fazer para:
	 assegurar que todos os professores são altamente qualificados
	 oferecer instrução de alta qualidade para todos os alunos
	 monitorar o progresso dos alunos
	 ter certeza de que todos os alunos recebem dever difícil e instrução 

de alta qualidade
	 relatar para as famílias mais de uma vez por ano sobre como a 

escola está ajudando os alunos a progredirem

	 criar maneiras dos pais e professores terem boas relações de 
trabalho

	 assegurar que os professores mandam relatórios para os pais 
freqüentemente sobre o progresso dos filhos

	 assegurar-se que os pais têm acesso razoável à equipe da escola
	 assegurar que famílias tenham a informação, materiais e 

treinamentos para ajudar alunos com matérias difíceis, tais como 
matemática e ciências

	 oferecer aos pais recursos, tais como transporte e babá que eles 
precisam para participar de eventos na escola.

O compacto também deve explicar o que é esperado dos pais e dos 
estudantes. Por exemplo, deve incluir:
	 ter certeza de que todos os deveres-de-casa estão concluídos
	 ler em casa
	 evitar faltas e atrasos
	 respeitar a equipe da escola.

Como posso obter uma cópia do Compacto Casa-
Escola?

Você deve receber uma cópia para assinar no início do ano letivo.Você 
também pode pedir uma cópia na escola. 

Plano de Escola com Qualidade

Um Plano de Escola de Qualidade (QSP) é o plano que a 
escola dos seu filho(a) tem para orientar ensino e aprendizado 

durante o ano letivo. O plano diz o que a escola está fazendo para 
assegurar que todos os alunos são promovidos para a próxima série ou 
se formam.

O QSP é também o Plano do Projeto do Título I para a escola toda e 
deve atender todos os requisitos do Título I.

O que o QSP inclui?

O QSP inclui:
	 uma avaliação necessária que inclui informação sobre desempenho
	 objetivos e estratégias instrucionais
	 estratégias de reforma escola
	 estratégias de apoio ao estudante para ajudar alunos com 

dificuldades
	 como a escola vai incluir os pais no ensino dos filhos
	 o treinamento que os professores receberão para ajudá-los a 

trabalharem melhor
	 como a escola pode utilizar melhor todos os recursos
	 como informação sobre o resultado dos testes será usada para 

melhorar o ensino
	 que tipo de apoio é melhor para os alunos
	 o que a escola fará para atingir o AYP
	 o orçamento da escola para verbas locais e para todas as verbas da 

escola. 

	 o plano da escola para os esforços de bem-estar, o chamado Plano 
de Ação de Bem-Estar

Como posso ver o QSP da escola do meu filho(a)?
Você será bem vindo(a) se quiser ler o WSIP na escola. 

As escolas devem ter resumos do plano para dar aos pais e a outras 
pessoas, que queiram saber sobre os planos da escola. As escolas devem 
traduzir os resumos nas principais línguas dos alunos das escolas. 

Se você precisar de ajuda para entender o QSP da escola dos seu 
filho(a), peça ao (à) diretor(a) para revê-lo com você.
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Alunos Aprendendo Inglês

Se você é o pai/mãe de um(a)Aluno Aprendendo Inglês (ELL), você 
deve esperar que:

 nível de inglês do seu filho(a) em termos de ouvir, falar, ler e 
escrever será testado e você será informado(a) sobre os resultados. 

 se as Escolas Públicas de Boston achar que seu filho(a) devem 
estar em um programa para aprender inglês, você tem o direito 
de escolher o programa que achar melhor. Por favor, veja páginas 
24-25, “Alunos Aprendendo Inglês”, para informação sobre os 
diferentes programas ELL oferecidos nas BPS. Independentemente 
da colocação do programa, a criança deve receber Inglês como 
Segunda Língua (ESL) instrução e conteúdo central instrução por 
professores qualificados.

 programas ELL para alunos com deficiências também 
devem atender às necessidades dos Programas de Educação 
Individualizada (IEPs) bem como as suas necessidades de 
aprendizagem de língua Inglês.

 além  de aprender Inglês, a criança deve ser ensinada o mesmo 
conteúdo central do nível da série e será realizada com os mesmos 
padrões acadêmicos desafiantes como todas as crianças em 
matemática, história, ciências e outras disciplinas.

 Você será informado dos critérios de saída do programa ELL e 
serão informados quando o seu filho(a) é recomendado para deixar 
o programa.

	a informação que você recebe deve ser de fácil entendida. Tanto 
quanto possível, você deve receber a informação na língua que 
prefere e entende melhor.
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Organizações que Oferecem Treinamento para Pais e Aperfeiçoamento Profissional

Organizações Telefone e Site Treinamento e Recursos para Pais

Action for Boston 
Community Development 
(ABCD)

bostonabcd.org 
617-348-6000

Uma variedade de recursos para famílias em Boston, inclusive Head Start, programas para 
jovens, treinamento profissional e moradia. 

American Student 
Assitance College 
Planning Centers

asa.org/for-students/college-
planning/ 

617-536-0200 
 

Ajuda gratuita para pessoas de todas as idades, com planejamento para pagar a faculdade e 
outros programas para construir uma carreira. Localizado na Biblioteca Pública de Boston, Copley 
Square, Asian-American Civic Center (Chinatown), Harborside Community Center(East Boston) e 
nestas sucursais da biblioteca: Codman Square, Egleston Square, Hyde Park e South Boston. 

Boston After 
School & Beyond e 
BOSTONavigator

bostonbeyond.org 
bostonavigator.org 

617-345-5322

Ajuda para pais e babás para acharem programas depois da escola e de verão nos bairros de 
Boston, além de outras informações relacionadas com cuidando de crianças durante o horário 
que não estão na escola. BOSTONavigator.org tem uma lista de mais de 1.500 programas que 
são executados depois da aula, antes da aula, nos fins de semana, e durante o verão.

BEST Initiative (Building 
Exemplary Systems 
of Training for Youth 
Workers)

youthworkcentral.org
617-451-0049

TTY 617-451-0007

Trabalha para melhorar as habilidades de trabalhadores jovens e o acesso a oportunidades de 
aperfeiçoamento profissional. Oferece um program de Certificado para Trabalhar com Jovens. 
Um programa de Recursos de Saúde em Ação.

Boston Career Link bostoncareerlink.org 
617-541-1400

Centro profissional, desenvolvimento da força do trabalho, serviços empregatícios.

Boston Centers for Youth 
and Families (Community 
Centers)

cityofboston.gov/bcyf 
617-635-4920

Programas e serviços para infantes, crianças, jovens e adultos de todas as idades. Programas de 
educação e recreação que enriquem e são divertidos em todos os bairros de Boston.

Boston Chinatown 
Neighborhood Center

bcnc.net
617-635-5129 x 1035

Programas depois da aula, artes e enriquecimento, desenvolvimento juvenil, ESL para 
adultos. Programa Serviços para a Família, que inclui seminários para os pais, classes e apoio 
individualizado. Apoio para os pais cujos filhos têm necessidades especiais ou estão em 
educação especial. Serviços oferecidos no dialeto nativo dos chineses.

Boston Partners in 
Education

bostonpartners.org  
617-451-6145

Formação de voluntários para trabalhar com os alunos em BPS em leitura, escrita, matemática, 
habilidades sociais e de estudo, habilidades de falar e para fechar a lacuna de realização e 
melhorar os resultados do MCAS; e para construir auto-estima.

BPS Adult Education bostonpublicschools.org/
Domain/189

617-635-9300

Programas para ajudar os moradores de Boston adquirir alfabetização essenciais e habilidades 
acadêmicas. Rotas alternativas para um diploma do 2º grau ou supletivo para os adultos, 
estudantes do 2º grau que deixaram a escola, eles tem uma segunda chance para o sucesso.

BPS District 
English Language 
Learner Advisory
Council (DELLAC)

bostonpublicschools.org/ 
Page/4656

617-635- 9435

Um novo comitê multicultural, multiétnica, pai/mãe-líder composta de pais de Alunos 
Aprendendo Inglês (ELL) e membros da comunidade cuja tarefa será a de fornecer 
recomendações para a escola e funcionários do distrito sobre programas e serviços para alunos 
ELL.

BPS Family Literacy 
Programa/Adult Learning 
Center

bostonpublicschools.org/
Page/4486

617-635-9300

Aulas de educação de adulto para pais de crianças em idade escolar, inclusive ESL, alfabetização 
e matemática, do nivel básico à preparação ao GED, mais currículo de preparação para como 
ser pai/mãe. Seminários mensais para os pais e as crianças, instrução de computador e 
aconselhamento disponíveis.

BPS Office of Engagement bpsfamilies.org
617-635-7750
617-635-9660

Apoio para (1) garantir que as famílias tenham acesso às informações necessárias para escolher 
a escola certa para seu filho; (2) envolver as famílias, alunos e da comunidade na norma e na 
escola e nível de distrito de tomada de decisão; e (3) construir parcerias eficazes com foco na 
aprendizagem dos alunos e melhoria da escola.

BPS Parent University bpsfamilies.org/parentuniversity
617-635-1683
 617-635-7750

Uma experiência de aprendizagem gratuita destinadas a ajudar os pais BPS aumentar a sua 
compreensão de como as crianças aprendem e se desenvolvem, o que seus filhos devem 
aprender; como ajudar os filhos a ter êxito, e como levar outros pais para trabalhar em conjunto 
para a melhoria da escola. Classes em uma variedade de temas, tais como administrar suas 
finanças, saúde e bem-estar, Inglês como Segunda Língua (ESL) e conhecimentos de informática.

BPS Special Education 
and Student Services

617-635-8599 Serviços para estudantes com e sem  deficiência e apoio para famílias, incluindo 
aconselhamento, estudantes sem teto, e muito mais.

BPS Special Education 
Parent Advisory Council  

617-297-7335 Apoio, treinamento e reivindicação para famílias de alunos das BPS em programas de educação 
especial.
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Organizações que Oferecem Treinamento para Pais e Aperfeiçoamento Profissional
Organizações Telefone e Site Treinamento e Recursos para Pais

BPS Title I Training Center 
for Families and Staff

617-635-7750 Oportunidades para treinamento e envolvimento dos pais e funcionários, inclusive seminários 
sobre as Escolas Públicas de Boston, Universidade dos Pais e serviços disponíveis através de 
financiamentos do Title I.

Child Care Choices of 
Boston

childcarechoicesofboston.org 
617-348-6641

Informação e recursos sobre creches-centros licensiadas e pessoas e programas depois da aula 
em Boston. Treinamento para ajudar profissionais do jardim da infância a obter e manter uma 
credecial Associada ao Desenvolvimento Infantil (CDA).

Children’s Services of 
Roxbury

csrox.org
617-445-6655 

(inglês e espanhol)

Programas de serviços sociais que servem crianças de baixa renda, famílias e adultos em todo 
Massachusetts, incluindo um Intensivo Cuidado de crianças, Adoção,Estabilização Familiar 
e Apoio (FSS),Pais Mentor, Massachusetts Famílias para crianças (MFFK) e programas para 
indivíduos e famílias sem teto.

City Connects bc.edu/schools/Isoe/cityconnects/  
617-552-4231

City Connects; executado o programa pela Boston College; trabalha com mais de 200 parceiros 
da comunidade, conecta as famílias a muitas BPS escoals para serviços a família, obtem o 
consentimento de serviços, financiamento seguro e transporte, ajuda com as barreiras da 
língua, e segura necessidades básicas tais como habitação e vestuário.

Citywide Parents’ Council 
(CPC)

citywideparentcouncil.org 
617-635-9210

Reivindica por educação de qualidade para todos os alunos das BPS, assistência técnica, serviços 
de reivindicação, treinamento, apoio e recursos para os pais das BPS.

Countdown to 
Kindergarten

countdowntokindergarten.org  
       617-635-6816

Informação para ajudar ciranças e famílias a se prepararem para o Jardim de Infância. 
Countdown envolve famílias, educadores e membros da comunidade em um esforço municipal 
para celebrar e apoiar a transição para o Jardim. “Play to Learn” playgroups (Grupos de 
jogos) para crianças pré-escola que reunir pais, filhos e um profissional da primeira infância 
para construir uma comunidade de pares para apoiar, promover comportamentos de nutrir, 
ajudar as famílias a aceder a outros serviços necessários, e modelo de práticas apropriadas ao 
desenvolvimento. 

Dudley Street 
Neighborhood Initiative 
(DSNI)

dsni.org 
617-442-9670

Mantém os pais, famílias, residentes e organizações informados sobre futuras reuniões 
relacionadas com educação, treinamento, conferências e audiências que afetam famílias da área 
de Dudley Street.

East Boston Ecumenical 
Community Council

ebecc.org  
617-567-2750 

(inglês e espanhol)

Apoio para imigrantes latinos de todas as idades, incluindo Instrução em Inglês, educação, 
serviços, reivindicação, organização comunitária e desenvolvimento de lideranças.

EDCO Collaborative edcollab.org  
617-738-5600

Oferece um programa acadêmico completo, aconselhamento e serviços de apoio e emprego 
part-time para alunos que largaram a escola, faltosos e outros em risco.

Families First families-first.org 
617-868-7687

Programas para pais com um background e circunstâncias de vida bem diversos, em muitos 
locais e em Boston. Ênfase na disciplina, auto-estima e comunicação. Dicas e estratégias em seu 
site par aos pais.

Family Nurturing Center 
of Massachusetts

familynurturing.org
617-474-1143 

O apoio às famílias, desde o nascimento até a adolescência para ajudá-los a criar seus filhos em 
um ambiente acolhedor. Bem-vindo Bebê recém-nascido de divulgação, visitas domiciliares pais/
filho, de brincadeira para crianças e seus pais/cuidadores em conjunto, programas intensivos 
para ajudar os pais, e conexão com os serviços da comunidade.

Federation for Children 
with Special Needs

fcsn.org  
1-800-331-0688

Informação, treinamento e encaminhamento para famílias relacionados com educação especial, 
revindicação de saúde, intervenção precoce para apoiar os pais de crianças com deficincias. 
Linha de telefone grátis para famílias que precisam de ajuda com os Programas de Educação 
Individualizada (IEPs).

Freedom House freedomhouse.com 
617-445-3700

Muitos programas que promovem a excelência educacional e desenvolvimento de liderança 
para os jovens em bairros de alto necessidades de Boston, com o objetivo de formar mais jovens 
da faculdade, treinamento em tecnologia.

Health Resources in 
Action 

hria.org
617-451-0049

Informação e ferramentas para ajudar indivíduos, profissionais, grupos comunitários, coalisões e 
organizações trabalhando pela melhoria da saúde de suas comunidades. Programas de liderança 
de jovens que focalizam no fortalecimento dos jovens.

Hyde Square Task Force hydesquare.org  
617-524-8303 

(inglês e espanhol)

Programas educacionais e organização comunitária para jovens e adultos da área de Hyde 
Square/Jackson Square de Jamaica Plain/Roxbury. Explicações e atividades de enriquecimento 
para melhorar o desempenho acadêmico dos alunos, particularmente em língua e alfabetização, 
programas depois da aula, preparação à faculdade.
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Organizações que Oferecem Treinamento para Pais e Aperfeiçoamento Profissional
Organizações Telefone e Site Treinamento e Recursos para Pais

JVS Boston jvs-boston.org
617-399- 3100

O desenvolvimento da força de trabalho; serviços de emprego para os refugiados; GED; 
treinamento para o trabalho, incluindo para aqueles que não tem educação faculdade;
preparação para certificação na área de biotecnologia, enfermagem e farmácia.

La Alianza Hispana laalianza.org 
617-427-7175 

(inglês e espanhol)

Serviço de conselheiro e apoio familiar, aprendizagem de inglês, serviços para adultos e idosos, 
educação de adultos e formação profissional, programa depois da aula.

Massachusetts Advocates 
for Children

massadvocates.org 
617-357-8431 

(inglês e espanhol) 

Apoia a organização comunitária entre os pais, organizações baseadas na fé,ministros e líderes 
comunitários de Boston e outros para assegurar a equidade e excelência educacional para todas 
as crianças em Massachusetts, especialmente os mais vulneráveis; defesa para o autismo, a 
reforma da escola de Boston, educação especial, lidar com o trauma, e disciplina escolar positiva

Massachusetts Society for 
the Prevention of Cruelty 
to Children (MSPCC)

mspcc.org
617-983-5850

O apoio familiar e aconselhamento; suporte para avós que criam seus netos e kin levantando 
parentes através do programa KINnections, fornecendo informações, recursos, advocacia, apoio, 
educação e recursos para ajudar os pais a gerenciar os desafios de criar as crianças que estão 
lidando com problemas de saúde mental; atividades e programas de família centrada.

National Alliance for 
Mental Illness (NAMI) 
Massachusetts

www.nami.org
617- 580-8541

Gratuito 12 semanas cursos de família-a-Família para cuidadores familiares de pessoas que 
vivem com a doença mental; grupo de apoio de recuperação de conexão para as pessoas que 
vivem com a doença mental.

Parents Forum parentsforum.org 
617-864-3801

Oferecendo grupo networking apoio e workshops (em inglês e espanhol) para ajudar pais de 
bebes a jovens adultos a terem mais confiança e competência no gerenciamento de desafios, 
crises e conflitos da vida familiar. Palestras em Roxbury e outros locais.

Project Hope prohope.org 
617-442-1880

Agência de serviços múltiplos, mulher com baixa renda e com criança oferecendo acesso a 
educação, cuidados de crianças, treinamentos para empregos, moradia e serviços de emergência.

ReadBoston readboston.org
617-918-5286 

Hotline: 617-635-READ

Programas na casa da família e sediados na escola para alfabetizar para assegurar que todas as 
crianças em Boston são fluentes em leitura até o final da 3ª série. Workshops para pais, verba 
para biblioteca de empréstimo, ajuda com programas de leitura em casa, escola tem pessoas de 
ligação com os pais.

Tech Goes Home (TGH) techgoeshome.org
617-635-2822

Treinamento em tecnologia para as famílias, crianças/jovens, adultos, idosos, pessoas que 
não falam inglês, e as pessoas com deficiência, em sua maioria de baixa renda. Áreas de foco: 
conhecimentos de informática, comunicação eficaz, os recursos da Internet, recursos de busca 
de emprego, educação financeira. Oportunidades para comprar um computador por um preço 
muito baixo e registre-se para baixo o custo do serviço de Internet em casa.

Thrive in 5 thrivein5boston.org
617-624-8005

Uma parceria entre a cidade de Boston e United Way para garantir que as crianças estão prontas 
para o sucesso na escola e na vida. Thrive in 5 trabalha como parceiros comunidade para apoiar 
aos pais e cuidadores como primeiro professor e advogado dos seus filhos; desenvolver e 
reforçar as competências, habilidades e recursos para a educação de qualidade e cuidado; e 
proporcionar triagem do desenvolvimento da primeira infância para todas as crianças de Boston 
para ajudá-los a permanecer na caminho.

Urban League of Eastern 
Massachusetts

ulem.org 
617-442-4519

Programas visando a construção de comunidades mais fortes e criar um futuro melhor para os 
indivíduos, proporcionando moradores locais com a educação, formação profissional e colocação, 
sem nenhum custo.

Urban Partnership 
Resources & Information 
on Disability and 
Education (Urban PRIDE)

urbanpride.org 
617-206-4570

Apoio direto às famílias com crianças e com deficiências de nascimento, até 22 anos de idade. As 
atividades de formação e de liderança para ajudar as famílias a compreender os seus direitos sob 
as leis de educação especial, para navegar no processo de educação especial, e para se preparar 
para IEP e de planejamento de transição reuniões.

WAITT House waitthouseinc.org
617-445-5510

Serviços de alfabetização de adultos para iniciantes. Leitura, redação, informática e aulas de 
matemática para aqueles que têm as suas credenciais do 2º grau e gostaria de transição para a 
faculdade, o programa de treinamento de habilidades ou de emprego. Serviços de transição para 
os alunos ESOL para avançar na Educação Básica para Adultos, Diploma Adulto, Colégio, Emprego 
e programas de formação. Consciência de carreira, a alfabetização financeira e conhecimentos de 
informática.
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Diretório das Escolas Públicas de Boston
Escolas Primárias e Escolas de Jardim a 8ª Série (K–8)

Adams Elementary School 
Hannah Irvin, Diretora
165 Webster Street, East Boston 02128
617-635-8383
adams@bostonpublicschools.org

Alighieri Montessori School 
Glenda Colón, Diretora 
37 Gove Street, East Boston 02128
617-635-8529
alighieri@bostonpublicschools.org

Baldwin Early Learning Pilot Academy 
Tavia Mead, Diretora
121 Corey Road, Brighton 02135
617-635-8409
nzelc@bostonpublicschools.org

Bates Elementary School 
Andrew Vega, Diretor Interino
426 Beech Street, Roslindale 02131
617-635-8064
bates@bostonpublicschools.org

Beethoven Elementary School (K1 – 2ª Série) 
Edward Puliafico, Diretor
5125 Washington Street, West Roxbury 02132
617-635-8149
beethoven@bostonpublicschools.org
Blackstone Elementary School 
Danielle Morrissey, Diretora
380 Shawmut Avenue, Boston 02118
617-635-8471
blackstone@bostonpublicschools.org

Boston Teachers Union K-8 School 
Lindsay Chaves e Betsy Drinan, Professor-líderes
25 Walk Hill Street, Jamaica Plain 02130
617-635-7717
btuschool@bostonpublicschools.org

Bradley Elementary School 
Claire Rheaume, Diretora
110 Beachview Road, East Boston 02128
617-635-8422
bradley@bostonpublicschools.org

Channing Elementary School 
Carline Pignato, Diretora
35 Sunnyside Street, Hyde Park 02136
617-635-8722
channing@bostonpublicschools.org

Chittick Elementary School 
Michelle Burnett-Herndon, Diretora
154 Ruskindale Road, Mattapan 02126
617-635-8652
chittick@bostonpublicschools.org

Clap Elementary School 
Chi Nguyen, Diretor
35 Harvest Street, Dorchester 02125
617-635-8672
clap@bostonpublicschools.org

Condon School (K-7) 
Robert Chisholm, Diretor
200 D Street, South Boston 02127
617-635-8608
condon@bostonpublicschools.org

Conley Elementary School 
Joseph Foley, Diretor
450 Poplar Street, Roslindale 02131
617-635-8099
conley@bostonpublicschools.org

Curley K–8 School 
Katherine Grassa, Diretora
40 Pershing Road, Jamaica Plain 02130
617-635-8239
curley@bostonpublicschools.org

Dever Elementary School 
Todd Fishburne, Diretor
325 Mt. Vernon Street, Dorchester 02125
617-635-8694
dever@bostonpublicschools.org

Dudley St. Neighborhood Charter School 
Dawn Lewis, Diretor
6 Shirley Street, Roxbury 02119
617-635-8507
dudleystreetschool@bostonpublicschools.org

East Boston Early Education Center 
Olga Frechon, Diretora
135 Gove Street, East Boston 02128
617-635-6456
ebostoneec@bostonpublicschools.org 

Edison K–8 School 
Samantha Varano, Diretora
60 Glenmont Road, Brighton 02135
617-635-8436
edison@bostonpublicschools.org 

Eliot K–8 School 
Traci Walker Griffith, Diretora
Séries K-4: 16 Charter Street, Boston 02113
Séries 5-8: 585 Commercial Street, Boston 02113
617-635-8545
eliot@bostonpublicschools.org

Ellis Elementary School 
Cynthia Jacobs-Tolbert, Diretora
302 Walnut Avenue, Roxbury 02119
617-635-8257
ellis@bostonpublicschools.org

Ellison/Parks Early Education School 
Natalie Ake, Diretora
108 Babson Street, Mattapan 02126
617-635-7680
ellison-parks@bostonpublicschools.org

Everett Elementary School 
Karen Cahill, Diretora
71 Pleasant Street, Dorchester 02125
617-635-8778
everett@bostonpublicschools.org

Gardner K-8 Pilot Academy 
Erica Herman, Diretora
30 Athol Street, Allston 02134
617-635-8365
gardner@bostonpublicschools.org

S. Greenwood K–8 School 
Karla Gandiaga, Diretora
189 Glenway Street, Dorchester 02121
617-635-8710
sgreenwood@bostonpublicschools.org

Grew Elementary School 
Christine Connolly, Diretora
40 Gordon Avenue, Hyde Park 02136
617-635-8715
grew@bostonpublicschools.org

Guild Elementary School 
Karen McCarthy, Diretora
195 Leyden Street, East Boston 02128
617-635-8523
guild@bostonpublicschools.org

Hale Elementary School 
Romaine Mills-Teque, Diretora
51 Cedar Street, Roxbury 02119
617-635-8205
hale@bostonpublicschools.org

Haley Pilot School 
Kathleen Sullivan, Diretora
570 American Legion Highway, Roslindale 02131
617-635-8169
haley@bostonpublicschools.org

Harvard/Kent Elementary School 
Jason Gallagher, Diretor
50 Bunker Hill Street, Charlestown 02129
617-635-8358
harvard-kent@bostonpublicschools.org

Haynes Early Education Center 
Donette Wilson-Wood, Diretora 
263 Blue Hill Avenue, Roxbury 02119
617-635-6446
hayneseec@bostonpublicschools.org
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Henderson K-12 Inclusion School 
Patricia Lampron, Diretora
K-4: 1669 Dorchester Avenue, Dorchester 02122
5-12: 18 Croftland Avenue, Dorchester 02124
617-635-8725
henderson@bostonpublicschools.org

Hennigan K-8 School 
Maria Cordon, Diretora
200 Heath Street, Jamaica Plain 02130
617-635-8264
hennigan@bostonpublicschools.org

Hernández K–8 School 
Ana Tavares, Diretora
61 School Street, Roxbury 02119
617-635-8187
hernandez@bostonpublicschools.org

Higginson School 
Marie Mullen, Diretora
160 Harrishof Street, Roxbury 02119
617-635-8909 
higginson@bostonpublicschools.org

Higginson/Lewis K–8 School 
Darlene Ratliff, Diretora
131 Walnut Avenue, Roxbury 02119
617-635-8137 
higginsonlewis@bostonpublicschools.org

Holmes Elementary School 
Yeshi Gaskin L amour, Diretora
40 School Street, Dorchester 02124
617-635-8681
holmes@bostonpublicschools.org

Hurley K–8 School 
Marjorie Soto, Diretora
70 Worcester Street, Boston 02118
617-635-8489
hurley@bostonpublicschools.org

Jackson/Mann K–8 School 
Andy Tuite, Diretor
40 Armington Street, Allston 02134
617-635-8532
jackson-mann@ bostonpublicschools.org

J. F. Kennedy Elementary School 
Christine Copeland, Diretora Interina
7 Bolster Street, Jamaica Plain 02130
617-635-8127
jkennedy@bostonpublicschools.org

P. J. Kennedy Elementary School 
Kristin Goncalves, Diretora
343 Saratoga Street, East Boston 02128
617-635-8466
pkennedy@bostonpublicschools.org

Kenny Elementary School 
Emily Bryan, Diretora
19 Oakton Avenue, Dorchester 02122
617-635-8789
kenny@bostonpublicschools.org 

Kilmer K–8 School 
Jennifer Cramer, Diretora
K–3ª série 35 Baker Street, West Roxbury 02132
617-635-8060
4ª –8ª série 140 Russet Road, West Roxbury 02132
617-635-6855
kilmer@bostonpublicschools.org

King K–8 School 
Khita Pottinger, Diretora
77 Lawrence Avenue, Dorchester 02124
617-635-8212
king@bostonpublicschools.org 
Lee Academy (K0–1) 
Amelia Gordon, Diretora
25 Dunbar Avenue, Dorchester 02124
617-635-8618
leeacademy@bostonpublicschools.org

Lee K–8 School 
Kimberly Crowley, Diretora
155 Talbot Avenue, Dorchester 02124
617-635-8687
lee@bostonpublicschools.org

Lyndon K–8 School 
Kathleen Tunney e Andre Ward,
Equipa Directiva
20 Mt. Vernon Street, West Roxbury 02132
617-635-6824
lyndon@bostonpublicschools.org

Lyon K–8 School   
Deborah Rooney, Diretora
50 e 95 Beechcroft Street, Brighton 02135
617-635-7945
lyon@bostonpublicschools.org

Manning Elementary School 
Ethan d’Ablemont Burnes, Diretor
130 Louder’s Lane, Jamaica Plain 02130
617-635-8102
manning@bostonpublicschools.org

Mason Elementary School 
Lauretta Lewis-Medley, Diretora
150 Norfolk Avenue, Roxbury 02119
617-635-8405
mason@bostonpublicschools.org

Mather Elementary School 
Rochelle M. Nwosu, Diretora
24 Parish Street, Dorchester 02122
617-635-8757
mather@bostonpublicschools.org

Mattahunt Elementary School 
Walter Henderson, Diretor Interino
100 Hebron Street, Mattapan 02126
617-635-8792
mattahunt@bostonpublicschools.org

McKay K–8 School 
Jordan Weymer, Diretor
122 Cottage Street, East Boston 02128
617-635-8510
mckay@bostonpublicschools.org

Mendell Elementary School 
Julia Bott, Diretora
164 School Street, Roxbury 02119
617-635-8234
mendell@bostonpublicschools.org

Mildred Avenue K-8 School 
Andrew Rollins, Diretor
5 Mildred Avenue, Mattapan 02126
617-635-1642
mildredave@bostonpublicschools.org

Mission Hill K–8 School 
Ayla Gavins, Diretora
20 Child Street, Jamaica Plain 02130
617-635-6384
missionhill@bostonpublicschools.org

Mozart Elementary School 
Erin Borthwick, Diretor
236 Beech Street, Roslindale 02131
617-635-8082
mozart@bostonpublicschools.org

Murphy K–8 School 
Courtney Sheppeck, Diretora 
1 Worrell Street, Dorchester 02122
617-635-8781
murphy@bostonpublicschools.org

O’Donnell Elementary School 
C. Sura O’Mard, Diretora
33 Trenton Street, East Boston 02128
617-635-8454
odonnell@bostonpublicschools.org

Ohrenberger School (3- 8) 
Naomi Krakow, Diretora
175 West Boundary Road, West Roxbury 02132
617-635-8157
ohrenberger@bostonpublicschools.org

Orchard Gardens K–8 School 
Megan Webb, Diretora 
906 Albany Street, Roxbury 02119
617-635-1660
orchardgardens@bostonpublicschools.org 

Otis Elementary School 
Paula Cerqueira-Goncalves, Diretora
218 Marion Street, East Boston 02128
617-635-8372
otis@bostonpublicschools.org

Perkins Elementary School 
Craig Martin, Diretor
50 Burke Street, South Boston 02127
617-635-8601
perkins@bostonpublicschools.org

Escolas Primárias e Escolas K–8 (continuação)
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Escolas Primárias e Escolas K–8 (cont.)

Dearborn STEM Academy 
Por favor veja a página 67.

Edwards Middle School 
Robert Rametti, Diretor 
28 Walker Street, Charlestown 02129
617-635-8516
edwards@bostonpublicschools.org

Frederick Pilot Middle School 
Pauline Lugira, Diretora
270 Columbia Road, Dorchester 02121
617-635-1650
frederick@bostonpublicschools.org

Henderson K-12 Inclusion School
Por favor veja a página 65.

Irving Middle School 
Carmen Davis, Diretora
105 Cummins Highway, Roslindale 02131
617-635-8072
irving@bostonpublicschools.org

McCormack Middle School 
Elvis Henriquez, Diretor
315 Mt. Vernon Street, Dorchester 02125
617-635-8657
mccormack@bostonpublicschools.org

Quincy Upper School (6–12) 
Por favor veja a página 67.

TechBoston Academy (6–12) 
Por favor veja a página 67.

Timilty Middle School 
Renee McCall, Diretora
205 Roxbury Street, Roxbury 02119
617-635-8109
timilty@bostonpublicschools.org

UP Academy Boston 
Katherine Buckland, Diretora
215 Dorchester Street, South Boston 02127 
617-635-8819
UPAcademy@bostonpublicschools.org

Perry K–8 School 
Geoffrey Rose, Diretor 
745 E. Seventh Street, South Boston 02127
617-635-8840
perry@bostonpublicschools.org

Philbrick Elementary School 
Amy Sprott, Diretora
40 Philbrick Street, Roslindale 02131
617-635-8069
philbrick@bostonpublicschools.org

Quincy Elementary School 
Cynthia Soo Hoo, Diretora 
885 Washington Street, Boston 02111
617-635-8497
quincy@bostonpublicschools.org

Roosevelt K–8 School 
Lynda-Lee Sheridan, Diretora
95 Needham Road (2ª –8ª séries) e
30 Millstone Road (K1-1ª série), Hyde Park 02136
617-635-8676
roosevelt@bostonpublicschools.org

Russell Elementary School 
Tamara Blake Canty, Diretora
750 Columbia Road, Dorchester 02125
617-635-8803
russell@bostonpublicschools.org

P.  A. Shaw Elementary School
Akosua Osei-Bobie, Diretora
429 Norfolk Street, Dorchester 02124
617-635-8777
shaw@bostonpublicschools.org

Sumner Elementary School 
Catherine MacCuish, Diretora
15 Basile Street, Roslindale 02131
617-635-8131
sumner@bostonpublicschools.org

Taylor Elementary School 
Jennifer Marks, Diretora
1060 Morton Street, Mattapan 02126
617-635-8731
taylor@bostonpublicschools.org

Tobin K–8 School 
Efrain Toledano, Diretor
40 Smith Street, Roxbury 02120
617-635-8393
tobin@bostonpublicschools.org

Trotter K-8 School 
Mairead Nolan, Diretora
135 Humboldt Avenue, Dorchester 02121
617-635-8225
trotter@bostonpublicschools.org

Tynan Elementary School 
Leslie Gant, Diretora
650 E. Fourth Street, South Boston 02127
617-635-8641
tynan@bostonpublicschools.org 

Umana Academy 
Claudia Gutierrez, Diretora Interina
312 Border Street, East Boston 02128 
617-635-8481
umana@bostonpublicschools.org

UP Academy Dorchester 
Lana Ewing, Diretora 
35 Westville Street, Dorchester 02124
617-635-8810
UpAcademyDorchester@bostonpublicschools.org

UP Academy Holland 
Jabari Peddie, Diretor
85 Olney Street, Dorchester 02121
617-635-8832
holland@bostonpublicschools.org

Warren/Prescott K–8 School 
Michele Davis, Diretora
50 School Street, Charlestown 02129
617-635-8346
warren-prescott@bostonpublicschools.org

West Zone Early Learning Center 
Jean Larrabee, Diretor
200 Heath Street, Jamaica Plain 02130
617-635-8275
wzelc@ bostonpublicschools.org

Winship Elementary School 
Monakatellia Ford, Diretora
54 Dighton Street, Brighton 02135
617-635-8399
winship@bostonpublicschools.org 

Winthrop Elementary School 
Leah Blake McKetty, Diretora
35 Brookford Street, Dorchester 02125
617-635-8379
winthrop@bostonpublicschools.org

Young Achievers Science and Math 
K–8 School 
Virginia Chalmers, Diretora
20 Outlook Road, Mattapan 02126
617-635-6804
youngachievers@bostonpublicschools.org

Escolas Médias



VISITE NOS WEBSITE: www.bostonpublicschools.org 67

Escolas de Segundo Grau
Another Course to College 
Michele Pellam, Diretora
612 Metropolitan Avenue, Hyde Park 02136 
617-635-8865
acc@bostonpublicschools.org

Boston Adult Technical Academy 
Benjamin Helfat, Diretor
20 Church Street, Boston 02116
617-635-1542
adultacad@bostonpublicschools.org

Boston Arts Academy 
Anne Clark, Directora
174 Ipswich Street, Boston 02215
617-635-6470
artsacademy@bostonpublicschools.org

Boston Community Leadership Academy 
George Simpson, Diretor
655 Metropolitan Avenue, Hyde Park 02136  
617-635-8937
boston@bostonpublicschools.org

Boston Day and Evening Academy 
Alison Hramiec, Diretora
20 Kearsarge Avenue, Roxbury 02119
617-635-6789
evening@bostonpublicschools.org

Boston Green Academy 
Matthew Holzer, Diretor
20 Warren Street, Brighton 02135 
617-635-9860
info@bostongreenacademy.org 

Boston International High School 
Tony King, Diretor 
100 Maxwell Street, Dorchester 02124
617-635-9373
bihs@bostonpublicschools.org

Boston Latin Academy 
Troy Henninger, Diretor
205 Townsend Street, Dorchester 02121
617-635-9957
academy@bostonpublicschools.org

Boston Latin School 
Michael Contompasis, Diretor Interino
78 Avenue Louis Pasteur, Boston 02115
617-635-8895
latin@bostonpublicschools.org

Brighton High School 
Emily Bozeman, Diretora Interina
25 Warren Street, Brighton 02135
617-635-9873
brighton@bostonpublicschools.org

Burke High School 
Lindsa McIntyre, Diretora
60 Washington Street, Dorchester 02121
617-635-9837
burke@bostonpublicschools.org

Charlestown High School 
William Thomas, Diretor
240 Medford Street, Charlestown 02129
617-635-9914
charlestown@bostonpublicschools.org

Community Academy of Science and Health 
Tanya Freeman-Wisdom, Diretora
11 Charles Street, Dorchester 02122 
617-635-8950
CASH@bostonpublicschools.org

Dearborn STEM Academy 
Lisa Gilbert-Smith, Diretora
60 Geneva Avenue, Dorchester 02121
617-635-8412
dearborn@bostonpublicschools.org

Dorchester Academy 
Melissa Malone Sanjeh, Diretora
11 Charles Street, Dorchester 02122
617-635-9730
dorchesteracad@bostonpublicschools.org

East Boston High School 
Phil R. Brangiforte, Diretor 
86 White Street, East Boston 02128
617-635-9896
eboston@bostonpublicschools.org

The English High School 
Ligia Noriega-Murphy, Diretora
144 McBride Street, Jamaica Plain 02130
617-635-8979
english@bostonpublicschools.org

Excel High School 
Stephanie Sibley, Diretora
95 G Street, South Boston 02127
617-635-9870
excel@bostonpublicschools.org

Fenway High School 
Geoffrey Walker, Diretor
67 Alleghany Street, Roxbury 02120
617-635-9911
fenway@bostonpublicschools.org

Greater Egleston High School 
Julie Coles, Diretora
80 School Street, Roxbury 02119
617-635-6429
egleston@bostonpublicschools.org

Henderson K-12 Inclusion School 
Por favor veja a página 65.

Kennedy Academy for Health Careers 
Caren Walker Gregory, Diretora
Séries 9ª –10ª: 10 Fenwood Road, Boston 02115
617-635-8450
Séries 11ª –12ª: 110 The Fenway, Boston 02115 
617-373-8576
healthcareers@bostonpublicschools.org

Lyon High School 
Jean-Dominique Anoh, Diretor
95 Beechcroft Street, Brighton, MA 02135
617-635-8351 
lyon@bostonpublicschools.org

Madison Park Technical Vocational 
High School 
Kevin McCaskill, Diretor Executivo
Shawn Shackelford, Diretor
75 Malcolm X Boulevard, Roxbury 02120
617-635-8970
madison@bostonpublicschools.org

Muñiz Academy 
Dania Vázquez, Diretora
20 Child Street, Jamaica Plain 02130
617-635-8198
munizacademy@bostonpublicschools.org 

New Mission High School 
Naia Wilson, Diretora
655 Metropolitan Avenue, Hyde Park 02136 
617-635-6437
newmission@bostonpublicschools.org

O’Bryant School of Math and Science 
Diretor a ser nomeado
55 Malcolm X Boulevard, Roxbury 02120
617-635-9932
obryant@bostonpublicschools.org

Quincy Upper School (6–12) 
Richard Chang e Stephen Cirasuolo, Co-Diretores
152 Arlington Street, Boston 02116
617-635-8940
quincyupper@bostonpublicschools.org

Snowden International School at Copley 
Gene Roundtree, Diretor
150 Newbury Street, Boston 02116
617-635-9989
snowden@bostonpublicschools.org

TechBoston Academy (6–12) 
Keith Love e Nora Vernazza, Co-diretores
9 Peacevale Road, Dorchester 02124 
617-635-1615
tbainfo@techboston.org

Urban Science Academy 
Jeff Cook, Diretor 
1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
617-635-8930
urbanscience@bostonpublicschools.org 

West Roxbury Academy 
Rudolph Weekes, Diretor
1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
617-635-8935
westroxburyacademy@bostonpublicschools.org
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Carter School 
Mark O’Connor, Diretor
396 Northampton Street, Boston 02118
617-635-9832
carter@bostonpublicschools.org

Community Academy 
Jennifer Levine, Diretora
25 Glen Road, Jamaica Plain 02130 
617-635-7734
commacad@bostonpublicschools.org

Counseling and Intervention Center
Jodie Elgee, Diretora de Programa 
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131
617-635-8123
cic@bostonpublicschools.org

Roland Hayes School of Music 
Greg Gazzola, Diretor de Programa
55 Malcolm X Boulevard, Roxbury 02120 
617-635-8973
rolandhayes@bostonpublicschools.org

Horace Mann School for the Deaf and 
Hard of Hearing
Diretor a ser nomeado
40 Armington Street, Allston 02134
617-635-8534
hmann@ bostonpublicschools.org

McKinley Schools
Velecia Saunders, Diretora
90 Warren Avenue, Boston 02116
617-635-9976

McKinley Elementary School 
Christine Stella, Diretora de Programa
90 Warren Avenue, Boston 02116
617-635-9978
mckelem@bostonpublicschools.org

McKinley Middle School 
Joseph Brown, Diretor de Programa
50 St. Mary Street, Boston 02215
617-635-9853
mckmid@bostonpublicschools.org

McKinley Preparatory High School 
Joseph Brown, Diretor de Programa
97 Peterborough Street, Boston 02215
617-635-9907
mckprep@bostonpublicschools.org

McKinley South End Academy 
Christine Stella, Diretora de Programa
90 Warren Avenue, Boston 02116
617-635-9976
mckseacad@bostonpublicschools.org

Middle School Academy 
Yvonne Vest, Diretora de Programa
215 Dorchester Street, South Boston 02127 
617-635-1534
middleacad@bostonpublicschools.org

Newcomers Academy 
Um programa da Escola de Segundo Grau Boston 
International 
Tony King, Diretor  
100 Maxwell Street, Dorchester 02124
617-635-7993
newcomers@bostonpublicschools.org 

Re-Engagement Center
Gail Forbes-Harris, Diretora
Madison Park Complex
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
617-635-2273

Escolas e Programas Especiais



Datas do Boletins de Notas 
Ano Escolar 2016-2017 

Jardim – 5ª Série s

Outono
1a–5a séries

Inverno
Jardim–5a série

Primavera
Jardim–5a série

Encerramento das Notas 2 dezembro 17 março 21 junho «

Distribuir Boletins de 
Notas

Semana de 
12 dezembro

Semana de 
27 março

Semana de 
19 junho «

s Inclui Jardim–5ª série em escolas Jardim–8ª série.
EXCEÇÕES: 

 Boston Teachers Union, King e Young Achievers Math & Science escolas primárias com três 
períodos de notas para todas as séries, Jardim-8ª série. 

	 As	Escolas	Mason	e	Mission	Hill	do	jardim-8ª	não	usam	o	sistema	de	classificação	BPS	para	registrar	
as notas no período. 

	 A	Lyndon	não	usa	o	sistema	de	classificação	BPS	para	registrar	as	notas	no	período	para	a	5ª	série.

	 Escola	Primária	Dever	tem	um	calendário	escolar	diferente,	mas	segue	o	calendário	BPS	de	notas

6ª–12ª Séries w

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre
4º Bimestre

 6ª–11ª séries
4º Bimestre

12ª série
Avisos	de	Progresso  11 outubro 16 dezembro  10 março  23 maio «

Encerramento das Notas  10 novembro  27 janeiro  13 abril  21 junho «  7 junho «

Distribuir Boletins de Notas  18 novembro 	6	fevereiro  1 maio Último dia de 
aula

Último dia de 
aula

w  Inclui  6ª–8ª séries em escolas jardim–8ª série, exceto BTU, King e Young Achievers. 

EXCEÇÕES: 

 Greater Egleston High School notas em três períodos de notas. 

	 Boston	Arts	Academy,	Boston	Latin	School	e	New	Mission	High	School:	datas	de	início	e	do	final	do	
termo	é	ligeiramente	diferente	do	cronograma	de	distrito.	

	 Boston	Day	&	Evening	Academy,	Margarita	Muñiz	High	e	UP	Academy	não	usam	o	sistema	de	notas	
BPS	para	registrar	as	notas	no	período.

H  O último bimestre será ajustado na primavera de 2017 depois que 
o	último	dia	de	aula	for	determinado.
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S. Boston

Eliot K-8
(5-8)

Higginson
(K-2)

Alighieri
Montessori

BATA

Boston Green
Academy

Hernández
K-8

Burke HS

Fenway
HS

Henningan K-8

CASH

Mission Hill K-8

Another
Course to

College

Allston-Brighton

W. Roxbury

E. Boston

Roxbury

Hyde Park

Roslindale

S. Dorchester
Mattapan

Jamaica
Plain

S. End

N. Dorchester

Fenway-Kenmore

Charlestown

Guild

PJ Kennedy

Otis

O'Donnell

East Boston HSUmana 
Academy

East Boston EEC

McKay K-8

Adams

Harvard/
Kent

Charlestown HS
Edwards

MS

Warren/
Prescott K-8

Eliot K-8
(K1-4)

Quincy
Upper
(6-12)

Quincy Lower (K-5)

Snowden
HS

McKinley S. End
Acad & K-5

Hurley K-8

Blackstone

Mason

Clap

Perkins
Excel HS

Tynan Perry
K-8

Russell

Orchard
Gardens K-8

UP Academy
Boston

BDEA

Carter
Center

Madison Park HS

O'Bryant
7-12Timilty 

MS

Hale
Higginson-Lewis

K-8 (2-8)

Haynes EECTrotter
K-8

Latin 
Academy

7-12
Ellis

Winthrop

King K-8
Frederick MS

UP Holland

Mather

UP Academy
of Dorchester

Henderson
Lower
(K0-3) Murphy

K-8

Kenny

Henderson
Upper (4-12)

Taylor

Newcomers 
Acad. / BIHS

Mildred
Ave K-8

TechBoston

Lee School
K-8

Lee Acad.
(K0 -3)

Holmes

Young
Achievers

K-8

Mattahunt

Chittick

Dorchester Academy

Philbrick

Haley K-8

BTU Pilot
School K-8

Roosevelt
K-8 (Upper)

Channing

Grew

Conley

Irving MS

Sumner

Community
Academy

English
HS

Mendell

JF Kennedy

West Zone ELC

Tobin
K-8

Boston Latin
School 7-12

Kennedy
HCA (11-12)

Boston Arts 
Academy

McKinley
Prep HS

McKinley MS

Curley K-8

Manning

Bates

Mozart

Kilmer K-8
(Upper)

Beethoven (K1-2)

Kilmer K-8
(Lower)

W. Roxbury Academy
Urban Science Academy Lyndon K-8

Edison
K-8

Lyon (K-8)

Lyon
(9-12)

Winship
Brighton HS

Baldwin ELPA

Jackson/Mann K-8
Horace Mann K-12

BCLA
New Mission HS

Gardner K-8

Ohrenberger (3-8)

Everett

P.A.
Shaw

S. Greenwood K-8

Dearborn MS

Dever

McCormack MS

Condon K-8

Roosevelt
K-8 (Lower)

Bradley

Ellison/Parks ELC

Greater
Egleston HS

Muñiz Academy

Dudley St 
NCS

Kennedy
HCA (9-10)

Medford Revere
Arlington

Everett

Somerville
Belmont

Chelsea

Cambridge

Watertown

Newton
Brookline

Quincy

Dedham Milton

Braintree

BPS Strategic Planning
Updated January 15, 2016

Boston Public Schools
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