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O Escritório de Escolas Secundárias está 
solicitando que continuemos com a suspensão 
temporária da Política de Matrícula e Atribuição  
de Idade Máxima  (AMT-5)

• A pandemia da COVID-19 trouxe desafios 
imprevistos que afetaram muito nossas 
populações mais vulneráveis

• Todos os alunos que seriam obrigados a fazer a 
transição de sua escola em casa terão a 
oportunidade de continuar sua matrícula até o 
final do Ano letivo de  2021-22 ou até que 
cumpram os requisitos de graduação, o que 
ocorrer primeiro

A proposta

Boston Public Schools



384 alunos atualmente matriculados têm 
ou terão 21 anos ou mais em ou antes de 
31 de agosto de 2021
• 52 são alunos BDEA (seu contrato de charter 

com DESE permite a inscrição até seu 23º 
aniversário)

• 72 são alunos de Educação Especial que têm 
planos de transição para depois de seu 22º 
aniversário, de acordo com o IEP

260 alunos restantes que se beneficiarão 
da suspensão de um ano da apólice AMT-5
• 89 são da BATA (escola financiada por nível)
• 171 são de outras escolas (escolas WSF)

– Portanto, há mínimo ou nenhum 
impacto financeiro nas escolas
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Os DADOS
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Implicações para um “voto sim”
● Todos os alunos que completarão 21 anos em ou antes de 

31 de agosto de 2021, serão permitido permanecer 
matriculado até o final do ano letivo de 2021-2022 (30 de 
junho de 2022) ou até que os requisitos de graduação 
sejam atendidos, o que quer que ocorra primeiro.

Implicações para um “voto não”
● Alunos da BPS em escolas de segundo grau tradicionais e 

escolas de educação alternativa que farão 21 anos até 31 
de agosto de 2021 serão obrigados a sair (cancelar a 
inscrição e ser encaminhado para BCAHS ou outro 
programa de escola para adultos) no final do ano letivo 
2020-2021, não importa o quão perto ou longe eles 
estejam de cumprir os requisitos de graduação. 

Seu voto
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