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● Visão geral da Política Aprovada

● Análise Política do SY22-23 Política

● Avaliação da Política

● Actualização sobre a implementação do 
SY23-24



Visão geral da política
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Passo 1: Quem é elegível
Objetivo: Determinar a preparação do aluno

Ciclo de 

admissões

classificações Avaliação Indicadores de pobreza

elevada

SY22-23 100% 0% ● 15 pontos para 

estudantes que vivem 

em alojamentos BHA, 

que vivem sem-abrigo ou 

em cuidados DCF

OU

● 10 pontos para 

estudantes que 

frequentam uma escola 

onde 40% ou mais dos 

estudantes matriculados 

são de famílias 

economicamente 

desfavorecidas

● B média ou superior

● Os dois primeiros mandatos 

do 6º/8º ano: ELA, 

Matemática, Ciência e 

Estudos Sociais

Não é necessária qualquer 

avaliação devido à pandemia 

COVID-19 em curso

SY23-24 e 

além

70% 30%

● B média ou superior

● Duração final do 5º/7º ano: 

ELA e Matemática

● Os dois primeiros mandatos 

do 6º/8º ano: ELA, 

Matemática, Ciência e 

Estudos Sociais

Avaliação necessária em ELA e 

Matemática

Elegibilidade
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Passo 2: Quem é Convidado
Objetivo: Garantir o acesso a toda a cidade

O que é um escalão? 
Um escalão é um agrupamento de áreas geográficas da cidade com características 
socioeconómicas semelhantes. Isto cria uma pontuação baseada em cinco características: (1) 
Percentagem de pessoas abaixo da pobreza; (2) Percentagem de famílias ocupadas pelo 
proprietário; (3) Percentagem de famílias chefiadas por um único progenitor; (4) Percentagem de 
famílias em que se fala uma língua diferente do inglês; e (5) Nível de instrução.

Como é que funciona? 
Os estudantes são designados para um dos oito níveis com base no seu endereço de casa e só 
competirão com outros estudantes do seu nível. A cada escalão será atribuído aproximadamente 
o mesmo número de lugares. Os convites serão distribuídos em 10 escalões com 10% dos lugares 
disponíveis em cada escalão por escalão. O escalão com a pontuação socioeconómica mais 
baixa será o primeiro em cada ronda.

Nota: Aos estudantes são atribuídos pontos adicionais com base em factores no diapositivo 6 
em vez de serem colocados num nível separado.

Começando com o ciclo de admissões SY22-23, alocar 100% dos convites utilizando a classificação directa 

dentro de 8 níveis socioeconómicos. Cada escalão recebe aproximadamente o mesmo número de convites.

Distribuição de Convite



Análise de políticas : 
Implementação da SY22-23



● Alterações da política de classificação sob novas admissões :
○ Adição de notas de ciência e estudos sociais no cálculo do GPA 
○ As notas A+ são equivalentes à nota A

● A adição de Ciência e Estudos Sociais não teve impacto nas determinações de 

elegibilidade da maioria dos estudantes.
○ 2% dos alunos do 6º ano e 3% dos alunos do 8º ano teriam sido elegíveis sem a Ciência e os 

Estudos Sociais. 
○ 4% dos alunos do 6º ano e 7% dos alunos do 8º ano eram elegíveis com a adição de Ciências e 

Estudos Sociais, mas não teriam sido elegíveis sem estas disciplinas adicionais. 
● A maioria dos estudantes tanto do 6º como do 8º ano tinham o mesmo ou um GPA 

superior com a adição de Ciência e Estudos Sociais
○ Os estudantes economicamente desfavorecidos tinham maior probabilidade de beneficiar da 

adição de notas de Ciência e Estudos Sociais, com 47% dos estudantes economicamente 
desfavorecidos do 6º ano a terem um GPA mais elevado com notas de Ciência e Estudos 
Sociais, em comparação com 27% dos estudantes não desfavorecidos do ponto de vista 
económico.

7

GPA

Nota: A análise de GPA inclui apenas estudantes que classificaram as escolas de exame.



● Dos 2.267 estudantes elegíveis que entraram no 7º e 9º ano, 1.424 receberam convites.

● Globalmente, a nova política de admissão escolar do Distrito para exames aumentou a 

diversidade socioeconómica, geográfica e racial dos estudantes que foram convidados a 

frequentar as escolas de exames do distrito para o ano lectivo de 2022-2023.

● A população estudantil convidada para as escolas de exames reflecte com maior precisão 

a rica diversidade da nossa cidade e proporciona um maior acesso aos estudantes que não 

tiveram acesso às escolas de exames

8

Principais conclusões da análise precoce dos dados de elegibilidade e de 

admissão



Agrupamento de candidatos

Tipo de escola e 

classe

2020-21 2021-22 2022-23

Classe 7 2,833 1,666 1,283

BPS, Classe 7 2,133 1,287 953

Não-BPS, Classe 7 700 379 330

Classe 9 1,177 760 984

BPS, Classe 9 780 618 756

Não-BPS, Classe 9 397 142 228

Total 4,010 2,426 2,267
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O número de candidatos do 7º ano diminuiu em 383 estudantes para o SY22-23, e o número de candidatos do 9º ano 
aumentou em 224 estudantes.



7º Ano 9º Ano

Nome da Escola SY20-21 SY21-22 SY22-23 SY20-21 SY21-22 SY22-23

Boston Latin Academy 336 320 321 89 82 123

Boston Latin School 484 465 462 58 41 43

O’Bryant School 205 189 217 261 217 258

Total 1,025 974 1,000 408 340 424
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Número de Convites Distribuídos

O número de convites enviados no SY22-23 aumentou de SY21-22, com 26 convites adicionais de 7ª classe e 84 convites 
adicionais de 9ª classe.



Convites por Grupo de Estudantes
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Em comparação com os convites SY20-21, estudantes em grupos historicamente subrepresentados receberam 

percentagens mais elevadas de convites para SY22-23.



Convites por Raça
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Em comparação com os convites SY20-21, uma percentagem mais elevada de estudantes de cor recebeu convites para escolas de 
exame para SY22-23.



Distribuição

Geográfica

(7ª classe)

Código

Postal

Vizinhança Percentagem de crianças 

em idade escolar em toda 

a cidade

SY20-21 SY21-22 SY22-23

2108 Beacon Hill 0.4% 0.1% 0.6% 0.1%

2109 Downtown 0.1% 0.7% 0.2% 0.3%

2110 Downtown 0.3% 0.7% 0.1% 0.4%

2111 Chinatown 0.8% 2.3% 0.7% 2.2%

2113 North End 0.3% 0.7% 0.2% 0.1%

2114 Beacon Hill / West End 0.7% 1.9% 0.7% 0.7%

2115 Longwood/Fenway 1.4% 1.4% 1.0% 1.0%

2116 Back Bay 1.3% 2.6% 1.3% 1.5%

2118 South End 3.3% 3.5% 2.8% 4.5%

2119 Roxbury 6.1% 2.6% 5.1% 5.2%

2120 Roxbury 1.5% 1.6% 1.1% 1.8%

2121 Dorchester 8.2% 2.6% 6.9% 5.5%

2122 Dorchester 4.6% 6.1% 4.9% 8.0%

2124 Dorchester 12.4% 8.2% 11.2% 10.7%

2125 Dorchester 6.2% 4.6% 6.1% 6.1%

2126 Mattapan 6.3% 2.0% 5.2% 3.7%

2127 South Boston 4.2% 3.3% 3.6% 3.8%

2128 East Boston 9.0% 5.6% 7.7% 8.9%

2129 Charlestown 3.0% 5.5% 3.6% 4.1%

2130 Jamaica Plain 5.1% 7.5% 5.5% 5.7%

2131 Roslindale 6.4% 9.2% 6.9% 7.6%

2132 West Roxbury 4.7% 13.0% 7.1% 5.3%

2134 Allston 1.2% 1.7% 1.1% 1.6%

2135 Brighton 3.7% 5.1% 3.0% 3.8%

2136 Hyde Park 7.8% 6.5% 6.9% 5.9%

2163 Allston 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%

2199 Back Bay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2210 South Boston Waterfront 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%

2215 Fenway/Kenmore 0.5% 0.8% 0.2% 0.8%

2467 Chestnut Hill 0.5% 0.3% 0.4% 0.0%

9999 Homeless/DCF 5.4% 13

A percentagem de 
convites por código 
postal distribuídos em 
SY22-23 é mais 
proporcional à 
percentagem de crianças 
em idade escolar em 
toda a cidade do que os 
convites distribuídos em 
SY20-21.



Escalão Candidatos Convites BLA BLS O’Bryant Percentagem de pontos de 

recepção de convites*

1 116 115 36 59 20 88%

2 99 99 28 43 28 98%

3 110 110 40 48 22 94%

4 134 133 47 61 25 80%

5 115 114 32 60 22 81%

6 155 143 37 65 41 80%

7 234 143 49 65 29 77%

8 320 143 52 61 30 58%

All 1,283 1,000 321 462 217 81%
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Convites de 7ª classe por escalão

* Os pontos incluem os convidados que recebem 10 e 15 pontos
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Sumário dos convites

● Globalmente, a nova política de admissão escolar para exames do Distrito aumentou a 

diversidade socioeconómica, geográfica e racial dos estudantes convidados a frequentar as 

escolas de exame do Distrito para o SY 2022-2023. 

● Quando comparado com os convites de grau 7 enviados para o SY20-21, grupos historicamente 

sub-representados de estudantes receberam uma percentagem maior de convites: 

■ estudantes em situação de insegurança habitacional, aos cuidados do Departamento 

de Crianças e Famílias ou a viver em habitações propriedade da Boston Housing 

Authority (+6 pontos percentuais); 

■ estudantes economicamente desfavorecidos (+10 pontos percentuais); 

■ estudantes de inglês (+5 pontos percentuais); 

■ Estudantes com deficiência (+3 pontos percentuais). 

■ Aproximadamente 76% dos convites foram para estudantes de cor, um aumento de 

16 pontos percentuais em relação aos convites SY20-21.
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Impacto de pontos adicionais

● 10 Pontos: Os alunos que frequentaram uma escola com 40% ou mais de alunos 

economicamente desfavorecidos nos últimos cinco anos receberam 10 pontos 
adicionais na sua pontuação composta.

○ 83 Escolas BPS e 15 Escolas não BPS qualificaram-se para mais 10 pontos.
○ 63% dos candidatos do 7º ano receberam 10 pontos adicionais.
○ Na 7ª classe, todas as escolas das EPB que não se qualificaram para os 10 pontos 

adicionais tiveram alunos convidados para os exames SY22-23.  Dos alunos que se 
candidataram a exames de admissão a estas escolas, 38% a 80% receberam convites. 

● 15 Pontos: Os estudantes sem abrigo, ao cuidado do Departamento de Crianças e 

Famílias ou que vivem em alojamentos BHA receberam um adicional de 15 pontos 
na sua pontuação composta.
○ 6% of 7th grade applicants received an additional 15 points.
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Lista de espera

Linha do tempo de 

aceitação 

● Os estudantes convidados têm até 1 de Agosto de 2022 para 

responder

● O distrito está a acompanhar por telefone e e-mail todas as famílias 

não-RSVP 

● As chamadas em lista de espera começam em Agosto de 2022 e a lista 

de espera expira a 30 de Novembro de 2022

Impacto da Escolha da 

Escola na Lista de Espera

● Se for convidado para a 2ª escolha, apenas lista de espera para a 1ª 

escolha 

● Se for convidado para a 3ª escolha, aguarde na lista de 1ª e 2ª escolha

● Sem convite, lista de espera para 1ª, 2ª e 3ª escolhas

Elegibilidade para a lista 

de espera

● Cumprir os Critérios de Elegibilidade 

● Rank School como Uma das Escolhas

● Lista de espera com o limite de 100



Avaliação da Política



Desempenho actual nas escolas de exame

Entre 80-90% dos estudantes que frequentam escolas de exame nas séries 7, 8 e 9 obtiveram uma pontuação acima do percentil 60 na
Leitura de Crescimento do MAP, em comparação com 18-22% dos estudantes em escolas sem exame.



Desempenho actual nas escolas de exame

Entre 66-86% dos estudantes que frequentam escolas de exame nas séries 7, 8 e 9 obtiveram notas acima do percentil 60 em Matemática de 
Crescimento MAP, em comparação com 7-8% dos estudantes em escolas sem exame.



Publicar um relatório anual em Junho para incluir resultados desagregados dos 
estudantes e avaliação do programa, incluindo resultados desagregados dos inquéritos 
climáticos escolares e outros dados sobre os resultados dos estudantes relevantes para a 
implementação da política.

■ A BPS fará uma parceria com um investigador externo para nos ajudar a compreender 
melhor a experiência e os resultados dos estudantes nas escolas de exame.

■ O objectivo é informar o distrito sobre a melhor forma de as escolas de exames apoiarem 
os estudantes que são admitidos ao abrigo desta nova política.
○ Areas de estudo: 

■ Experiência de estudante: Clima, cultura, e sentimentos de preparação para os 
estudantes admitidos sob nova política.

■ Implementação de políticas: processo e experiência dos estudantes e 
administradores experimentou a implementação da nova política.

Planos de avaliação



Actualização sobre a 
implementação do SY23-24



Elegibilidade: GPA de B ou superior + pontuação no teste 

MAP

● GPA: 70%
○ Notas do ano anterior com ponderação 

de 50%
○ Classificações do ano corrente 

ponderadas em 50%
● Pontuação do teste MAP : 30%

○ Duas oportunidades para fazer a 
avaliação: 
■ Junho e Dezembro

○ Maior pontuação será incluída na 
pontuação composta

○ As famílias receberão relatórios de 
pontuação até ao início de Julho

Tipo de escola Número de Estudantes

Testados*

BPS 4,539

Não-BPS 598

*Número de estudantes testados a partir de 6/13 (Teste de maquilhagem disponível até 6/17)



Datas importantes para a admissão ao SY23-24

Outono de 2022 Sessões de informação familiar sobre o processo de candidatura

24 de Outubro - 18 de 

Novembro

Não-BPS os candidatos fornecem provas de residência e classificam as escolas

Início de Dezembro MAP Administração da Avaliação

4 de Janeiro - 3 de 

Fevereiro

Os candidatos às BPS fornecem escolhas escolares classificadas

10 de Fevereiro de 2023 Prazo para a entrega das notas

Março de 2023 Notificação de Elegibilidade

Final de Abril / Início de 

Maio de 2023

Notificação de Convite


