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Boston Public Schools

Guia de Escolhas e de Inscrição de Escolas
Edição do Ano Letivo 2022-2023

Um recurso para as famílias atuais de BPS e as novas que estão
buscando uma nova escola, programa, ou colocação.

O caminho para a Inscrição
A sua aplicação, é então enviada a um
Especialista de colocação que fará a revisão
final. Depois, seu filho será designado um
assento numa das escola. Ao ser designado um
assento na escola, se ele for elegível a receber
transporte de autocarro, a inscrição para tal
acontecerá automaticamente, e seu aviso sobre
a inscrição será enviada à sua casa.

Reúne-se com um Especialista
de Inscrição que verificará os
documentos de residência e todos
os demais documentos necessários
para se inscrever na BPS; apôs a
verificação, o Especialista começará
o processo de inscrição.

Especialista
de Colocação

Centro de
Boas-Vindas
de BPS
INÍCIO

ESCOLA

TÉRMINO

NÃO

SIM
SIM
SIM

OUTRA
LÍNGUA?

NÃO

IEP?

SIM

Educação
Especial
Os estudantes acompanhados
pelos pais, farão uma
avaliação linguística na data
e hora marcada. Depois, o
avaliador fará recomendações
de escolas baseados no nível
de proficiência do estudante.

NACC: Centro de Avaliação &
Aconselhamento de
Recém-chegados

Se seu filho tem um Plano de
Educação Individualizado (IEP),
sua aplicação será enviada ao
Departamento de Educação Especial.
Ali, funcionários capacitados
farão uma revisão do seu IEP e
identificarão uma escola que melhor
serve as necessidades dele.

Para o horário mais recente das escolas, acesse:
www.bostonpublicschools.org/belltimes

Introdução
DATAS IMPORTANTES
Começo
do período
Prioritário
Inscrição

Fim do
período
Prioritário
Inscrição

Notificação de
colocações

Estudantes
começando
nas séries
K0, K1, 6, 7,
ou 9.

Janeiro

5

Janeiro

28

Março

31

Estudantes
de TODAS
AS OUTRAS
séries.

Fevereiro

Abril

Maio

7

1

31

As Escolas Publicas de Boston oferecem programas académicos, sócio
e emocionais, culturais e extracurriculares que atendem às diversas
necessidades de todas as famílias da cidade. Da creche ate o ensino
secundário, nossas escolas se empenham em desenvolver em cada
estudante o conhecimento, a habilidade e o carácter para que alcancem a
excelência no curso superior, na carreira e na vida.
BPS oferece:
{ “K2” garantido para o dia inteiro para todas as crianças de 5 anos,
mais de 3.000 assentos “K1” para crianças de 4 anos e um numero
limitado de programas “K0” de 3 anos; com programas que variam
de horários tradicionais a escolas com dias prolongados e um
programa Montessori;
{ Escolas com diferentes configurações de series, incluindo vários
programas K-6, K-8 e 7-12;
{ Uma gama de modelos de escolas, incluindo escolas tradicionais,
inovadoras, piloto e escolas charter no distrito;
{ Escolas com programas para alunos inteligentes e superdotados,
Aprendizes de inglês e alunos com deficiência.
À medida que explora a variedade de programas que oferecemos, entre
em contato com nossas escolas e fala com nossos diretores, professores,
alunos e pais. Sabemos que encontrará as melhores opções para sua
família dentro das Escolas Publicas de Boston!
Observe que devido ao COVID-19 e à interrupção do ano letivo anterior,
muitas das métricas que relatamos nesta publicação não foram atualizadas,
ou não publicadas quer pelo distrito ou pelo estado.
Devido à pandemia do COVID-19 e administração irregular do MCAS de
2021, não haverá classificações de responsabilidade estadual publicadas
para 2021. Os dados de responsabilidade de 2019 permanecerão em
vigor até o outono de 2022. Embora não será usado para propósitos
de responsabilidade, DESE publicou os resultados de 2021, taxas de
Graduação, e outros pontos de dados.
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ENGLISH: Discover Boston Public Schools is available in
English, Arabic, Cabo Verdean creole, Chinese, French,
Haitian creole, Portuguese, Somali, Spanish, and
Vietnamese. For a copy, or for assistance, please call or visit
any Welcome Center, listed on page 2.
ARABIC: اكتشف مدارس بوسطن العامة متاحة باللغة اإلنجليزية
والعربية والكريولية الرأس األخضر والصينية والفرنسية
.والكريولية الهايتية والبرتغالية والصومالية واإلسبانية والفيتنامية
 يرجى االتصال أو زيارة أي، أو للمساعدة،للحصول على نسخة
2  المدرجة في الصفحة،مركز الترحيب.
CABO VERDEAN: Diskubri Skolas Públiku di Boston sta
dispunivel na Inglês, kriolu di Kabu Verdi, Xinês, Kriolu di
Aiti, Portugês, Sumalianu, y Vietnamita. Pa obte un kópia
o asistensia, pur favor telefona o vizita kualker Sentru di
Boas-Vindas ki sta na pájina 2.
CHINESE: 波士頓公立學校探索有英文、
佛德角土語、中文、海地土語、葡萄
牙文、索馬里文、西班牙文及越南文
版本，索取或求助，請電或到訪列在第
2 頁的歡迎中心。
FRENCH: Découvrez Boston Public Schools est disponible
en anglasi, arabe, créole capverdien, chinois, francais,
créole haïtien, portugais, somali, espagnol et vietnamien.
Pour obtenir une copie, ou de l’aide, s’il vous plaît appeler
ou visiter un centre d’accueil, figurant à la page 2.
HAITIAN CREOLE: Dekouvri Lekòl Piblik Boston yo ekri an
Angle, an Kreyòl Kapvèdyen, an Chinwa, an Krèyol Ayisyen,
an Pòtigè, an Somalyen, an Panyòl ak an Vyetnamyen. Si
ou bezwen yon kopi, osnon pou tout lòt kesyon, telefone
oswa ale nan nenpòt Biwo Sant Dakèy yo, w ap jwenn yon
lis nan paj 2.
PORTUGUESE: Descubra as Escolas Públicas de Boston
está disponível em inglês, caboverdeano, chinês, haitiano,
português, somali, espanhol e vietnamita. Para uma cópia
ou para assistência, por favor telefone ou visite qualquer
Centro de Bem Vindos, listado na página 2.
SOMALI: Qoraalada barashada Dugsiyada Dadweynaha
Boston waxa la helayaa iyagoo ku qoran Ingiriisi, Kebfeerde koroyoole, Shiine, Hayshiyan koroyoole, Boortaqiis,
Soomaali, Isbaanish, iyo Fiyatnaamiis. Nuqul qoraalkaas
ah iyo wixii kaalmo ah, wac ama soo booqo mid ka mid ah
Xarumaha Soo-dhaweynta Waalidka ee ku qoran bogga 2.
SPANISH: Descubra las Escuelas Públicas de Boston está
disponible en inglés, caboverdiano criollo, chino, haitiano
criollo, portugués, somalí, español y vietnamita. Para
obtener una copia en cualquiera de estos idiomas o para
más información, por favor llame o visite cualquier Centro
de Bienvenida que se encuentran enumerados en la
página 2.
VIETNAMESE: Tập Khám Phá Trường Công Lập Boston được
ấn hành bằng Anh Ngữ, Cabo Verdean creole, Trung Hoa,
Haitian creole, Bồ Đào Nha, Somali, Tây Ban Nha, và tiếng
Việt Nam.  Nếu quý vị muốn có tập này, hoặc cần sự giúp
đỡ, vui lòng gọi điện thoại hoặc đến bất kỳ Trung Tâm Chào
Đón nào, được liệt kê ở trang 2.

bostonpublicschools.org/welcomeservices
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Breve Guia de Inscrição
QUEM deve-se inscrever para estudar?

Em Massachusetts, todas as crianças devem entrar na escola no mês de setembro do mesmo ano em que completam seis anos
de idade (Crianças que nasceram em 2016 frequentarão a escola no ano letivo de 2022-2023). Em Boston, as vagas no K2 para
o ano letivo 2022-2023 são garantidas para todos os alunos que completarem 5 anos em 1º setembro de 2022. Há ainda, vagas
limitadas para crianças de 3 e 4 anos, embora não são garantidas.

Entre QUAIS escolas posso escolher?

BPS disponibiliza uma lista de escolas personalizada para cada família, de acordo com o endereço residencial.
Consulta www.discoverbps.org para obter sua lista personalizada.

ONDE posso fazer a inscrição?

Contata qualquer Centro de Boas-Vindas. Aprenda mais no
www.bostonpublicschools.org/welcomeservices
{ Dorchester - 1216 Dorchester Ave., 617-635-8015
{ East Boston - 312 Border Street, 617-635-9597
{ Roslindale - 515 Hyde Park Ave., 617-635-8040
{ Roxbury - 2300 Washington Street, 2º andar, 617-635-9010

QUANDO devo fazer a inscrição?

Ano letivo 2021-2022: agora
Ano letivo 2022-2023 – para ter mais chances de conseguir sua
primeira escolha:
5-28 de janeiro creche (K0 & K1) e grades 6, 7, ou 9
7 de fevereiro a 1 de abril Jardim (K2), series 1-5,8,10-12
As vagas são garantidas para alunos do K2 ao 12º ano,
independentemente do momento da inscrição. Entretanto,
para ter mais chances de conseguir sua primeira escolha,
recomendamos que se inscreva durante o período correspondente
a sua prioridade.

Horário dos Centros de BoasVindas
Segunda-feira – Sexta-feira
9:00 – 17h00

Quartas-Feiras
Durante os meses de janeiro, fevereiro
e agosto ofereceremos uma extensão
de atendimento virtual das 17h às 19h,
apenas por marcação

COMO fazer a inscrição?

Contata um dos Centro de Boas-vindas. Pais ou responsáveis devem
comparecer ao Centro de Boas-vindas para fazer todas as inscrições,
pedidos de transferência e mudança de endereço. Para otimizar sua
visita, você pode fazer a pré-inscrição em sis.mybps.org e agendar seu
horário no site www.bostonpublicschools.org/appointment. Certifica
que tenha:
{ Documento de identificação do pai/mãe/responsável com foto
{ Certidão de nascimento original da criança (ou passaporte ou
formulário I-94, se necessário)
{ Dois comprovantes de residência da cidade de Boston (consulte a
página 4)
{ Caderneta de vacinação atualizada da criança (consulte a página
5)
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Quem Precisa Comparecer ao Welcome Center?
Depois

Se é/se está…
• Novo para as Escolas Publicas
de Boston
• Uma família que não conseguiu
uma vaga para o K0, K1 ou K2
no ano passado
• Interessado em mudar de
escola

Contata um Centro
de Boas-vindas com a
documentação apropriada
(ver a pagina 5)

• Em seu ultimo ano na escola
para aprendizes precoces (ELC/
EEC/EES)
• Em seu ultimo ano numa escola
K-5 ou K6
• Na 8ª serie e em seu ultimo ano
na sua escola.

Preenche seu formulário
de escolha distribuído na
sus escola atual.

Como posso saber mais sobre cada
escola?

Online: O site www.discoverbps.org é nossa ferramenta de
auxílio online que contém os diferentes programas, horários,
políticas de uniforme, instalações e desempenho académico
das escolas de sua lista.
O Escritório de Serviços de boas-vindas realiza Sessões
Informativas e Eventos de visualizar Escolas durante o
outono para ajudar as famílias a compreender melhor o
processo de inscrição, visitas às escolas, e suas opções de
escolhas. Este ano, devido ao Covid-19, esses eventos serão
realizados virtualmente.
Por favor visite bostonpublicschools.org/welcomeservices
para mais informação e uma programação desses eventos
assim que estiverem disponíveis.

bostonpublicschools.org/welcomeservices
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Como Inscrever seu Filho
Antes de contatar a um Centro de Boas-vindas
{
{
{
{

Obtenha sua lista de escolas no site www.discoverbps.org
Faça a pré-inscrição online em sis.mybps.org
Agenda uma reunião no bostonpublicschools.org/appointment
Certifica que tenha:
9 Certidão de nascimento original da criança, formulário I-94 ou passaporte
9 Caderneta de vacinação atualizada da criança
9 Documento de identificação do pai/mãe/responsável com foto
9 Comprovantes de residência: dois desses comprovantes impressos com o nome do pai/mãe/responsável do aluno e o
endereço atual:
{ Conta de serviços públicos (exceto conta de água ou telefone celular) emitida nos últimos 60 dias
{ Contrato de aluguel, comprovante de auxílio-moradia para famílias de baixa renda (Section 8) ou declaração de
residência juramentada pela BPS com emissão no último ano
{ Uma escritura, ou declaração da hipoteca datada dos últimos 60 dias, ou a conta do imposto da propriedade do
ano passado
{ Um formulário W2 datado no ano, ou folha de pagamentos datado dos últimos 60 dias
{ Uma carta de uma agência governamental aprovada, datada dos últimos 60 dias
{ Um extrato bancário ou de cartão de crédito, datado dos últimos 60 dias

Contata a um Centro de Boas-vindas

Assegura que tem os documentos indicados acima quando contata um dos nossos quatros Centros de Boas-vindas. (Olha para
a página 2).
{ Se inscreveu para este ano letivo de (2021-2022), contata a um Centro de Boas-vindas logo que possível.
{ Se está a se inscrever para o próximo ano letivo (2022-2023):

9 Os que vão começar a creche (K0), jardim (K1), 6ª, 7ª e 9ª serie: compareçam a qualquer Centro de Boas-vindas entre 5
de janeiro e 28 de fevereiro para ter mais chances de conseguir sua primeira escolha. Você receberá a notificação até
31 de março.

9 Os que vão começar o K2 ou qualquer outra serie, compareça em qualquer Centro de Boas-vindas entre 7 de fevereiro
e 1 de abril para ter mais chances de conseguir sua primeira escolha. Você receberá a notificação até 31 de maio.
9 As vagas são garantidas para alunos do K2 ao 12º ano, independentemente do momento da inscrição.

Ano de
nascimento
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Requisitos Etários para Matrícula
no Ano Letivo 2021-2022
Ano

Ano de
nascimento

K0
K1
K2
1

2007
2006
2005
2004

Idade em 1º de
setembro de 2022
Ensino Médio
14 anos de idade
15 anos de idade
16 anos de idade
17 anos de idade

2003
2002
2001
2000
1999

18 anos de idade
19 anos de idade
20 anos de idade
21 anos de idade
22 anos de idade

2018
2017
2016
2015

Idade em 1º de
setembro de 2022
Educação Infantil
3 anos de idade
4 anos de idade
5 anos de idade
6 anos de idade

2014
2013
2012
2011

Ensino Fundamental I
7 anos de idade
8 anos de idade
9 anos de idade
10 anos de idade

2
3
4
5

2010
2009
2008

Ensino Fundamental II
11 anos de idade
12 anos de idade
13 anos de idade

6
7
8
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Ano
9
10
11
12
Os alunos serão
alocados de
acordo com suas
necessidades
específicas
e com a
disponibilidade
do programa.

Como Inscrever seu Filho
Para ver um vídeo sobre a inscrição, acesse bostonpublicschools.org/register
Próximos Passos

{ Caso seu filho não seja um English Learner e não tenha deficiências: se a inscrição tiver sido feita para este ano letivo,
a criança será alocada dentro de alguns dias. Se a inscrição tiver sido feita para o próximo ano letivo, verifique as datas
listadas na contracapa.
{ Caso o idioma falado na residência do aluno seja diferente do inglês: é possível que sua família precise comparecer
ao Newcomer Assessment & Counseling Center (Centro de Aconselhamento e Avaliação para Novatos – NACC) para
testar a fluência no idioma.
{ Caso a criança tenha alguma deficiência: A lista com as escolas que você escolheu será enviada ao Office of Special
Education (Departamento de Educação Especial) para análise (e possível alocação).
{ Solicitações relacionadas a cursos técnicos fora do distrito: Os alunos que estejam considerando esta opção devem
entrar em contato com o Office of Career and Technical Education (Departamento de Educação Técnica e Profissional),
que poderá ajudá-los no processo (msylvaria@bostonpublicschools.org). A data limite para a solicitação é 1º de abril.
{ Caso a inscrição tenha sido feita para este e para o próximo ano letivo: a criança poderá ser alocada para uma escola
neste ano e outra no próximo ano. Embora o distrito faça todo o possível para manter os alunos na mesma instituição
durante dois anos seguidos, nem sempre existem vagas disponíveis. Para aumentar as chances de seu filho conseguir
uma vaga na mesma escola ao longo de dois anos letivos, faça a inscrição para o próximo ano com o máximo de
antecedência.

Vacinas Exigidas para Matrícula Escolar
(Obs.: requisitos são apenas para este ano).

K0/K1
(idades 3-4)

K2
(idades 4-5)

1ª–6ª
séries

7ª–12ª
séries

3 doses*

3 doses*

Hepatite B

3 doses*

3 doses*

DtaP/DTP/DT/Td

≥4 doses DtaP/DTP

5 doses DtaP/DTP

Tdap

-

-

-

1 dose

Pólio

≥3 doses

3-4 doses^

3-4 doses^

3-4 doses^

Hib

1-4 doses
1 dose*

2 doses *

2 doses *

2 doses *

Varicela
(catapora)

1 dose*

2 doses *

2 doses *

2 doses *

–

–

–

1 dose gr7 1 dose≥ 16 anos de
idade (reforço)

1 dose anualmente **

1 dose anualmente **

1 dose anualmente **

1 dose anualmente **

MMR

^^MenACWY
(Meningococcal conjugate)
Meningocócica
Influenza

-

≥4 doses DTaP/DTP ou ≥3 doses Td ≥4 doses DTaP/DTP ou ≥3 doses Td

-

-

* ou documentação oficial de doença / imunidade
** A vacina contra a gripe sazonal para a atual temporada de gripe (julho a junho) deve ser recebida anualmente para qualquer pessoa com 6 meses de idade ou mais
até 31 de dezembro. Os novos alunos que vão começar entre 1º de janeiro e 31 de março devem já ter recebido uma dose da vacina para a temporada de gripe atual.
^a última dose deve ser em ou após o 4º aniversário natalício e > 6 meses após a dose anterior, ou uma dose adicional é exigida
^^ A vacina Meningococcal Conjugate é necessária para entrar na 7ª serie e uma dose de reforço adicional a partir dos 16 anos.
Além disso, advertimos que seu filho faça uma Avaliação de Risco de Tuberculose durante seu exame físico anual.
Situações Especiais. Exceto em casos de emergência ou epidemia, os alunos podem começar a escola se os pais ou responsáveis apresentarem uma declaração por
escrito (1) dum médico de que seu filho não foi vacinado por razões médicas, ou (2) que o seu filho não foi vacinado devido as suas crenças religiosas.
Para mais informações, visite: www.mass.gov/service-details/school-immunizations.

Contate os Serviços de cuidados de saúde de BPS pelo telefone 617-635-6788 caso você tenha alguma dúvida.

bostonpublicschools.org/welcomeservices
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Política de Alocação Estudantil
BPS tem uma politica de designar estudantes para o K0 a 8ª serie baseado no endereço
residencial. Todos os ensinos secundários continuam sendo uma opção para todos os alunos.
O plano baseado no endereço residencial usa a moradia do aluno como ponto de partida.
BPS disponibiliza uma lista de escolas personalizada para garantir que todas as famílias tenham acesso a escolas de alta
qualidade, independentemente de onde residem. Cada família terá uma escolha de pelo menos seis escolas; a maioria terá
entre 10 e 14 escolhas. Aprendizes de Inglês e alunos na Educação Especial poderão ter modificações nas suas listas de
escolas dependendo das suas necessidades individuais. Consulta a página 12 para detalhes.

A lista inclui:
{ Todas as escolas que estão dentro de um raio
de 1,6 km (1 milha) de casa
{ Conforme necessário, nas proximidades
opções de alta qualidade que oferecem
{ Programas específicos para a serie do seu filho,
como um programa bilingue, um programa K0,
opções na cidade inteira, e outros programas
regionais
{ Escolas determinadas por politicas anteriores,
como uma escola que mudou de prédio.
Alunos que aplicaram durante o período de
prioridade de inscrição para suas series tem a
melhor chance de serem designadas para as suas
primeiras escolas. O plano baseado no enderenço
residencial usa um algoritmo, semelhante a uma
loteria, para determinar em que escola o aluno será
colocado com base num número aleatório e uma
série de prioridades (consulte a página 7 para obter
detalhes). Como resultado, não podemos garantir
que um candidato será designado para uma de suas
principais escolhas. Além disso, devido ao número
limitado de vagas, não podemos garantir atribuições
para alunos que vão se inscrever para K0 ou K1.

Alunos que estão desalojados

Legenda do Planejamento
com Base no Endereço Residencial

Exemplo de um aluno do jardim 2 cujo
endereço é
2300 Washington Street, Roxbury
 Escolas a 1 milha de distância
 Outras opções de alta qualidade
 Opções para residentes em qualquer
área da cidade
 Escolas de educação infantil mais
próximas (EEC/ELC)
 Outras

Rede de recurso de ensino dos desalojados 617-635-8037
Se mudou para um “shelter”, ou está vivendo com alguém (compartilhando a casa de outra pessoa porque perdeu sua moradia
ou está passando por dificuldades económicas), ou estiver vivendo em qualquer outra situação temporária, visita a qualquer
um dos Centro de Boas-Vindas e forneça seu novo endereço.
Os alunos que estão desalojados, têm o direito a permanecer na sua escola atual consoante a duração da sua situação, mesmo
se mudaram para outro distrito escolar. Transporte será fornecido se a viagem para os estudantes no K0-K2 é de 45 minutos ou
menos. Ou se a viagem para os estudantes na 1ª a 12ª é de 45 minutos ou menos. O aluno tem direito de permanecer na sua
escola atual, quer morem ou não com os seus pais. Os pais/responsável legal pode escolher matricular seu filho(a) numa escola
dentro da nova lista baseada no seu novo endereço, município, ou na cidade onde vivem temporariamente. Se um estudante
ficar desalojado durante o verão e tem que mudar, tal estudante pode voltar para a escola que frequentava. Transporte será
fornecido a menos que o novo endereço fica dentro de 1,6 km (1 milha) da escola do aluno. Se a família se mudar para uma
moradia permanente, o aluno poderá terminar o ano na mesma escola e serviços de transportação serão fornecidos.
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Política de Alocação Estudantil
O QUE são as “prioridades”?

Às vezes, uma escola não tem espaço para cada aluno que a
indicou como uma escolha. Quando isso acontece, os alunos
são designados baseados em prioridades que pode incluir:
1. Prioridade da escola atual
2. Prioridade de Irmão
3. Prioridade EEC/ELC
4. Residentes de East Boston/Residentes Fora de East Boston

Prioridade da escola atual

O aluno tem prioridade de ingresso num programa de
sua escola atual sobre outra criança que frequenta uma
instituição diferente. Por exemplo, um estudante que
atualmente está matriculado no programa SEI de 3ª série
na escola Hennigan receberá prioridade para uma vaga de
Educação Geral de 4ª série no Hennigan em vez de um aluno
de 3ª série que atualmente frequenta a Escola Mendell e que
selecionou o Hennigan em sua lista de escolha.

Prioridade de Irmão

As Escolas Publicas de Boston trabalham para manter as
famílias juntas na mesma escola, se essa for a preferência
dos pais. Para tornar isso possível, a política de designação
numa escola dá prioridade a irmãos, durante as fases de
designação de modo a aumentar as chances de ambos
frequentarem na mesma instituição. Entretanto, como nem
sempre há vagas para todos os irmãos que se inscrevem, não
garantimos a alocação na mesma escola.

Prioridade para alunos de escolas Early
Learners

As crianças que terminaram o 1º ano em Escolas de
Educação Infantil sem vinculações garantidas com outras
instituições têm maior prioridade de conseguir as vagas
disponíveis nas turmas do 2º ano e, assim, ficarão à frente de
alunos novos e transferidos que não têm irmãos estudando
nas respetivas escolas.

Residentes de East Boston/Residentes fora
de East Boston

Devido à peculiar geografia de Boston, os alunos que
residem em East Boston terão prioridade para conseguir
vagas na mesma região. Aqueles que moram fora de East
Boston terão prioridade nas escolas de suas regiões, a
menos que tenham outras preferências.
Favor observar: essas prioridades não substituem o
período de registro no qual você se inscreveu. Alunos que
se inscreverem durante o período de inscrição de primeira
prioridade para sua serie serão todos considerados antes
de quaisquer alunos que se inscreverem num período
de inscrição posterior. É por isso que é especialmente
importante que você se inscrever no primeiro período de
matrícula para a serie do seu filho, a fim de ter as melhores
chances de receber uma de suas principais escolhas.
Consulte a pagina 5 para ver o período de registro prioritário
para a serie de seu filho.

Listas e Espera

Se você não conseguir sua primeira escolha, o distrito tentará
alocar seu filho numa outra escola de sua lista de opções.
Além disso, a criança será colocada numa ou várias listas de
espera, de acordo com as regras abaixo.

Famílias que se inscrevem antes de 1 de abril de 2022:
{ Estarão em todas as listas de espera de escolas que
classificaram em sua lista de escolha acima da escola
designada até 15 de junho de 2022. Nesse período,
os alunos serão automaticamente alocados nas escolas
conforme as vagas se tornem disponíveis.

{ Após 15 de junho de 2022, os alunos serão colocados
automaticamente numa única lista de espera, ou seja,
naquela correspondente à escola mais bem classificada
de sua lista de opções, a menos que os pais entrem em
contato com o Centro de Boas-vindas e especifiquem o
contrário.

{ Quando surgir disponibilidade de vagas, os alunos serão
transferidos automaticamente para as listas de espera das
escolas mais bem classificadas de sua lista de opções.
Caso esteja satisfeito com a alocação e não queira que
seu filho seja transferido para uma das escolas mais bem
classificadas de sua lista de opções, por favor, retire o
aluno de todas as listas de espera.

Famílias que se inscrevem depois de 1 de abril de 2022:
{ Serão colocadas automaticamente na lista de espera da
escola mais bem classificada de sua lista de opções.

Observações sobre as Listas de Espera:

{ As listas de espera terão validade até 30 de novembro
para o 1º ao 12º ano e 31 de janeiro para a creche até o
jardim 2.

{ Se não receber uma vaga duma lista de espera antes que
ela expire, você deverá reaplicar para uma transferência
num Centro de Boas-vindas.

{ As listas de espera não são transferidas de ano para outro.
{ Devido a questões de capacidade, as Escolas Publicas de
Boston poderão alocar os alunos recém-inscritos, com
idade igual ou superior a 5 anos, antes daqueles que
estiverem nas listas de espera.
{ Se gostaria de colocar seu filho numa lista de espera que
havia eliminado antes, seu filho será colocado no fim
dessa lista.

Alocação de Alunos selecionados da
Lista de Espera
{ Depois de julho, se uma vaga se disponibilizar na sua
lista de espera, as escolas Publicas de Boston contatarão
as famílias por email ou telefone para confirmar se irão
aceitar a vaga. Por favor, ligue ou compareça no Centro
de Boas-vindas e verifique se seus dados para contato
estão atualizados.

bostonpublicschools.org/welcomeservices
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Política de Alocação Estudantil
Números aleatórios

O computador dá a cada solicitação um número
aleatório. Os números aleatórios são utilizados para
quebrar “vínculos” entre alunos que se inscreveram
durante o mesmo período e que têm as mesmas
prioridades para a escola.

Vias Garantidas

Para alunos na educação Geral, algumas das nossas escolas
primarias são vinculadas a escolas com series de 6-8 ou
K-8 como uma via garantida. Famílias que estão na ultima
serie numa escola que tem uma via garantida receberão
uma carta que nomeará sua escola de vinculação. Se
está satisfeito com sua opção de vinculação, seu filho será
automaticamente matriculado naquela escola para a próxima
serie. Caso queira escolher uma outra escola preenche
um formulário de escolha de escola durante o período de
inscrição correspondente a sua prioridade para ter mais
chances de conseguir uma vaga em sua escola preferida.

Mudança de Endereço

Se mudou de endereço após a inscrição, compareça
ao Centro de Boas-vindas e leve um documento de
identificação com foto e dois comprovantes de residência
da cidade de Boston para mudar seu endereço (consulte a
página 4).

Observe que não poderemos modificar o ponto do ónibus escolar
até que você muda o seu endereço.
Entra seu novo endereço no site www.discoverbps.org e
explore a lista de opções atualizada de sua família.

Se a escola atual do aluno fizer parte de sua nova lista elaborada
com base no endereço residencial:
{ Seu filho poderá permanecer na mesma instituição e
tornar-se elegível para receber transporte.
{ Ou você poderá escolher uma outra escola para sua
criança.

Se a escola atual do aluno NÃO faz parte de sua nova lista
elaborada com base no endereço residencial:

{ Seu filho poderá permanecer na mesma instituição,
porém, não será elegível para receber transporte.
{ Você poderá escolher uma outra escola de sua lista de
opções. Nesse caso, é possível que o aluno se torne
elegível para receber transporte.
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Transferência entre Escolas

No nosso distrito, a transferência ocorre quando o aluno
sai de uma Escola Publica de Boston e ingressa numa outra
Escola Publica de Boston. Se, atualmente, seu filho frequenta
uma escola fora da cidade de Boston, ou uma particular ou
paroquial, uma escola charter não vinculada a nosso distrito,
siga as instruções para inscrição da página 4.

Para enviar uma transferência, o pai/mãe/responsável deve
comparecer ao Centro de Boas-vindas com um documento de
identificação com foto.

{ Transferências para o ano letivo atual terminam em
30 de novembro de 2021, para as series 1-12 e 31 de
janeiro de 2022, para o K0-K2.
{ Pedidos de transferências para o ano letivo 20222023 começam em janeiro 2022. Por favor, consulte o
cronograma de inscrição na contracapa.

Por favor observa:

{ Em virtude da disponibilidade limitada de vagas, não
garantimos a transferência. O aluno será alocado na
escola mais bem classificada de sua lista de opções,
desde que haja vaga disponível.
{ As transferências substituirão todas as alocações,
ordens de preferência e listas de espera prévias. Isto
significa que, caso a transferência seja concedida para
o ano letivo atual, seu filho perderá a alocação anterior.
{ Da mesma forma, se a transferência for concedida
para o próximo ano letivo, a criança também perderá a
alocação prévia.
{ Para todos os pedidos de transferência: caso não haja
vagas disponíveis, seu filho ficará na lista de espera da
escola correspondente a sua primeira escolha até o fim
do período de validade.
{ Caso seu filho seja atribuído a um programa de
educação especial de alto nível (inclusão total ou
substancialmente separado), as solicitações de
transferência para o ano letivo 2022-2023 serão revistas
no final de julho/início de agosto de 2022 e novamente
em novembro de 2022.
Caso seu filho esteja num programa de educação
infantil, as solicitações serão revistas em janeiro de
2023.
Além de visitarem o Centro de Boas-vindas, os pais
também podem solicitar uma transferência por escrito
através do coordenador de Educação Especial da
escola.
Observa que a política de solicitação de transferência
de educação especial aplica-se a alunos que
participarão do mesmo programa numa escola
diferente e que não necessitam de uma escola
diferente/ou programa conforme determinado pela
Equipa de IEP.

Discover Boston Public Schools 2022-2023

Transporte
Transporte

Transporte alternativo

617- 635-9520

bostonpublicschools.org/transportation
Portal de Apoio: bostonpublicschoolshelp.freshdesk.
com/support/home

Esses alunos são elegíveis a receber transporte:

{ Alunos do jardim à 5ª série que frequentam uma escola
dentro da área onde residem e moram a 1,6 km (1
milha) ou mais de seu Centro de Educação Infantil,
Centro de Aprendizagem Infantil ou escola primária.
{ Alunos na 6ª série que frequentam uma escola dentro
da área de sua residência e moram a 2,4 km (1.5 milhas)
ou mais de sua escola de ensino básico obrigatório
formal.
{ Todos os alunos nas series 7-12 qualificam para um
passe M7 grátis de MBTA
A maioria dos alunos que pegam o ónibus da escola são
recolhidos e deixados numa parada perto de sua casa.
Alunos nas series 7-12 são dados um passe MBTA ou uma
combinação de um T passe e um ónibus escolar. Os alunos
da sexta série que são elegíveis a serviços no ónibus, podem
entrar em contato com o Departamento de Transporte e
optar por receber um passe MBTA.
Assim que seu filho for matriculado numa escola, você será
avisado se ele(a) tem direito a transporte. Para atribuições
para este ano letivo, você receberá sua informação por
correio dentro de duas semanas. Para atribuições para o
próximo ano letivo, você receberá informação sobre a parada
de ónibus de seu filho, o numero do ónibus e o programa
por correio em agosto.

Pode-se solicitar “Transporte alternativo”, para ou de um
ponto de ónibus diferente de sua parada de casa (como
para um programa após as aulas). Os alunos que não têm
direito ao transporte de ida e volta para casa também podem
solicitar este serviço. Sua solicitação está sujeita a estas
restrições:
{ A parada solicitada deve estar numa rota de ónibus
existente e não deve adicionar tempo à rota original.
{ Deve haver espaço no ónibus para novos alunos serem
designados para a rota do ónibus.
{ A parada alternativa deve ser solicitada para a semana
inteira, não apenas alguns dias.
{ BPS não fornece serviço alternativo de porta a porta, a
menos que seja exigido num IEP.

Optar para não receber transporte

Se não pretende usar o ónibus escolar como seu meio de
transporte, pedimos que nos avise, assim outro aluno poderá
usar o assento do ónibus. Se mais tarde no ano, você decidir
usar o serviço de transporte, informa-os da sua decisão e eles
irão restabelecer o transporte de ónibus. Basta fazer o aviso
com 2-3 semanas de antecedência para eles lhe fornecerem
uma atribuição de ónibus.

Entrar em contato com o Serviço de Transporte

Para mais informações e para enviar solicitações de
Transporte Alternativo, Desativação de Transporte e
outros, visite o Portal de Apoio de Transporte em www.
bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/home ou
ligue para o Departamento de Transporte em 617-635-9520.

Transporte para alunos com deficiências

Os alunos com deficiências podem receber serviço de
ponta a ponta, serviço da MBTA ou serviço de porta a porta,
conforme especificado em seu Programa de Educação
Individualizado (IEP). Por favor fale como a sua Equipa de
IEP, para discutir que serviços são mais apropriados para
seu filho. Para solicitar transporte medico, por favor entre
em contacto com a enfermeiro(a) da escola ou Serviços de
Saúde por 617-635-6788 durante o verão. Fique sabendo
que transporte medico não é renovado automaticamente
cada ano.

bostonpublicschools.org/welcomeservices
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Programas Oferecidos
Pre-K Boston

Jardim infantil (K2)

(Creche Universal - K0-K1)
bostonpublicschools.org/UPK

Pre-K Boston oferece pré-escola de alta qualidade para cada
criança de 4 anos que vivem em Boston, de graça para as
famílias.
Todos os alunos de Boston que tem 4 anos de idade em 1
de setembro de 2022 são elegíveis. O programa preschool
é de seis horas e meia de duração oferecido ou numa
escola Publicas de Boston ou num Centro Comunitário
de Aprendizagem precoce UPK, por 180 dias por ano.
Informações sobre o programa Universal Pre-K em Centros
comunitários de aprendizagem precoce podem ser
encontradas em bostonpublicschools.org/upk.
Um estudo feito, mostra que as crianças que participaram do
programa BPS Pre-K superam os alunos que não participam e
têm melhor desempenho académico de longo prazo.

O que significa pré-K de alta qualidade?

{ O programa das Escolas Publicas de Boston excede os
padrões nacionais.
{ Todos os professores do pre-k têm um diploma em
educação infantil e estão preparados para ensinar nas
salas de aulas para apoiar alunos de todas as origens e
necessidades.
{ Os professores recebem desenvolvimento profissional
contínuo ao longo do ano para aprimorar seu ensino.
{ Os treinadores especializados fornecem apoio contínuo
aos professores.
{ Os alunos aprendem com o Currículo Focus on K1
e Currículo Building Blocks das escolas Publicas de
Boston, que são modelos nacionais na educação
infantil.
{ Todos os ambientes de sala de aula são adequados à
idade e culturalmente apropriados.
{ Turmas pequenas de 20 alunos com 2 professores.
{ Nacionalmente credenciados pela Associação Nacional
para a Educação de Crianças (NAEYC, por suas siglas
em inglês).
{ Cada centro comunitário de aprendizagem precoce
tem um coordenador de envolvimento dos pais
disponível para fornecer apoio às famílias para atender
às suas necessidades individuais.
O Universal Pre-K Boston é financiado por $15 milhões de
dólares da cidade de Boston e do escritório do prefeito.
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As Escolas Publicas de Boston oferecem diversas
opções para que seus pequenos aprendizes iniciem os
estudos com sucesso:

{ Jardim infantil - o jardim infantil é um programa de seis
horas de duração (período integral) oferecido por todas
as escolas de educação primaria para alunos de 5 anos
de idade. As vagas são garantidas a todas as crianças
que se inscreverem para as turmas de período integral
K2. Entretanto, em virtude de limitações espaciais,
não é possível assegurar a alocação na escola de sua
preferência. Para fazer a inscrição no K2, o aluno deve
ter completado cinco anos de idade em ou antes de 1º
de setembro de 2022.
{ Escolas de Educação Infantil (EEC/ELC). Diversas
escolas publicas de Boston oferecem programas de
período integral para turmas do K0/K1 até o 1º ou 3º
ano. Tais instituições também têm atividades grátis para
antes e depois das aulas, das 7h30min às 16h35min.
Em virtude do número limitado de vagas, não é possível
garantir a alocação nesses programas; contudo,
incentivamos que as famílias façam a inscrição.

Observações Importantes sobre o Jardim Infantil

{ Em conformidade com as orientações de nosso plano
de alocação estudantil, todos os alunos das turmas
de ensino regular do jardim de infância têm vagas
garantidas até o último ano da escola em que estudam.
{ Se deseja saber para qual programa do jardim de
infância seu filho é elegível, consulte a tabela da página
4.
{ As leis estaduais exigem que todas as crianças
frequentem a escola a partir do mês de setembro do
mesmo ano em que completam seis anos de idade.
{ Caso precise de uma creche para seu filho de três
ou quatro anos, recomendamos que consulte os
programas Head Start, a associação Child Care Choices
of Boston (childcarechoicesofboston.org) e outras
instituições pré-escolares.

Countdown to Kindergarten é uma campanha de
preparação para a escola que ajuda as famílias a
participarem ativamente na educação de seus filhos
desde o principio, entender o valor do jardim infantil e
aprender como escolher escolas e, depois, se inscrever
nas Escolas Publicas de Boston.
Visita countdowntokindergarten.org para conhecer os
programas e ver o calendário de eventos próximos a
você.
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Programas Oferecidos
Programa Excellence For All
(do 4º ao 6º ano)

Carreira e Educação técnica (CTE)
(series 9-12)

bostonpublicschools.org/EFA

bostonpublicschools.org/cte

617- 635-9202

Excellence for All (EFA) é uma iniciativa de BPS que expande
o acesso a experiências de aprendizado exigentes e
enriquecedoras do século XXI do 3º ao 6º ano em 14 escolas.
A EFA fornece aos professores formação contínua e direta,
desenvolvimento profissional e apoio que se concentram na
proficiência cultural, alfabetização, Aprendizes do Inglês e
alunos com deficiências. Os alunos do 3º ao 6º ano recebem
enriquecimentos, incluindo o Programa STEM (cursos de
codificação, robótica e impressão 3D), o Programa Scholars
(preparação para exames ISEE e suporte à função executiva)
e cursos de idiomas do mundo (espanhol, mandarim e
francês). Cada ano, os alunos do 4º ao 6º ano participam do
Projeto EFA Capstone, onde pesquisam e propõem soluções
para questões globais e da comunidade. No final de cada
ano letivo, a EFA organiza a Conferência Capstone da EFA, na
qual os alunos as apresentam a seus colegas, professores e
parceiros da comunidade.

Escolas com Exame de Admissão
(do 7º ao 12º ano)
617- 635-9512

bostonpublicschools.org/exam

BPS tem três escolas com “exames de admissão” para as
series 7 a 12 que aceita alunos através de um processo de
admissão especial: Boston Latin Academy, Boston Latin
School e John D. O’Bryant School of Mathematics & Science.
Todas as três instituições aceitam novos alunos para o 7º e o
9º ano. Os alunos interessados em se inscrever para o ano
letivo de 2022-2023 devem atender aos critérios mínimos
de pontuação do MCAS para se qualificarem. Para o ano
letivo de 2022-2023, os alunos serão convidados apenas
com base no GPA. Não haverá uma administração de exame
de admissão separada para o processo de admissão para
este ano. Começando com o processo de admissão para o
ano letivo de 2023-2024, os alunos ainda devem atender ao
requisito mínimo do GPA; no entanto, se usará o GPA e os
resultados do exame de admissão para convidar os alunos.
Os alunos interessados em se inscrever para o ano letivo
de 2023-2024 terão duas oportunidades de fazer o exame
de admissão - uma na primavera de 2022 e a segunda no
outono de 2022.
Os alunos que não estão matriculados numa Escola Publica
de Boston atualmente precisam comparecer ao Centro
de Boas-vindas e comprovar sua residência na cidade de
Boston como parte do processo de aplicação. Alunos atuais
de BPS não precisam realizar o processo de verificação de
residência.

617- 635-9186

BPS desenvolveu uma grande variedade de oportunidades
de programas CTE para permitir que os alunos compitam
por carreiras gratificantes em mais de 25 campos. CTE
oferece aprendizado prático que aumenta o conhecimento
académico e técnico, habilidades para - resolver problemas,
habilidades gerais de empregabilidade e habilidades
específicas de carreira que levam ao credenciamento da
indústria. Nosso objetivo é para os estudantes do CTE terem
solidas habilidades académicas, técnicas e profissionais
após a graduação, a fim de obter oportunidades rigorosas
pós-secundárias, incluindo cursos universitários de dois e
quatro anos, certificação, programas de treinamento técnico
e estágios.
BPS oferece mais de 40 percursos académicos através de
dois tipos de programas de Carreira e Educação técnica:
{ Programas do Capítulo 74 oferecidos no Madison Park
Technical Vocational High School, no English High School,
na Boston Arts Academy e na Kennedy Academy para
carreiras em saúde. Estes programas atendem à definição
de educação técnica vocacional contida no Capítulo 74
da Lei Geral de Massachusetts e na Lei Perkins, e são
aprovados pelo Departamento de Educação Fundamental
e Secundário.
{ Os programas CTE que não pertencem ao Capítulo
74 são oferecidas nos liceus mais abrangentes de
Boston, incluindo a Boston International, a East Boston,
a Jeremiah E. Burke, a John D. O’Bryant, a New Mission
e a TechBoston Academy. Estes programas atendem à
definição de educação técnica vocacional contida na Lei
Perkins e são aprovados por BPS.
{ Innovation Pathway CTE Pathway oferecido na Dearborn
STEM Academy e no Excel High School são aprovados
pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária.
{ Early College Pathways oferecido no Charlestown High
School, Madison Park, e Dearborn STEM Academy

Pedidos de formação profissional fora do distrito

Alunos de Boston que querem estudar em programas técnicos
fora do distrito de Boston devem enviar seus pedidos por e-mail
ou por correio para o Diretor Executivo de Carreira e Educação
Técnica antes de 1º de abril de 2022, para serem considerados
para o próximo outono. Os alunos que estão a considerar esta
opção devem entrar em contato com o Escritório de Carreira e
Treinamento Técnico para obter ajuda com este processo.
Todos os indivíduos, incluindo aqueles que são membros
de uma população especial, são fornecidos acesso igual
a programas, serviços e atividades de educação técnica
profissional/vocacional e não são discriminados com base no
seu status de membros de uma população especial ou raça,
cor, sexo, origem nacional, deficiência, religião, orientação
sexual, identidade de género, ou proficiência em Inglês. Secção
de Perkins 122 & 134, Regulamentos de Educação Técnica
Profissional 603 CMR 4.03(4) (6) (7), M.G.L.c.76, Secção 5.

bostonpublicschools.org/welcomeservices
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Programas Oferecidos
Alunos com deficiências
617- 635-8599

O Departamento de Educação Especial oferece orientação e
assistência para que famílias e escolas apoiem o sucesso dos
alunos com deficiências.
Caso suspeite que seu filho, aluno de uma Escola Publica de
Boston, possa ter alguma deficiência, entre em contato com
o diretor da escola do aluno. Se a criança não frequenta uma
Escola Publica de Boston, entre em contato com o Escritório
de Educação Especial por meio do número listado acima.

Aprendizes de Inglês

617-635-9435 Informação
617- 635-1565 Teste e Colocação
(NACC - 2° andar do Edifício Bolling, Roxbury)
bostonpublicschools.org/EL

Os Aprendizes de inglês (English learners, ELs) são alunos
que falam um outro idioma alem do inglês e que ainda
não são proficientes o suficiente no inglês académico para
desempenhar trabalho académico em inglês nas salas de
aula sem apoio linguístico. Quase 15.000 alunos das Escolas
Publicas de Boston (30% de todos os estudantes do distrito)
são classificados como Aprendices del Inglés.
Se o inquérito de idioma falado em casa indicar um idioma
alem do inglês, o aluno deverá se inscrever para um teste de
avaliação linguística no Newcomer Assessment & Counseling
Center (Centro de Aconselhamento e Avaliação para Recémchegados NACC). Todos os testes no NACC são somente
com hora marcada.

Opções de Programas para ELs:

{ Inglês como uma Segunda Língua (ESL) na Educação
Geral ou Educação Especial- para as escolas que não
têm um programa de línguas, os aprendizes de inglês
são colocados em salas de aulas de educação geral,mas
recebem instrução para o desenvolvimento da língua
inglesa através de aulas de ESL. É importante notar que
os Aprendizes de Inglês que estão numa sala de aula de
ensino geral são obrigados a receber instrução por um
professor(s) qualificado.
{ Alfabetização em Dois Idiomas os que falam inglês
e os que falam uma língua diferente aprendem um
idioma parceiro e o conteúdo académico juntos. O
objetivo é que todos os alunos se tornem fluentes e
são alfabetizados nas duas línguas. BPS tem escolas
que atualmente oferecem programa na língua gestual
americana (ASL), crioulo Haitiano, Vietnamita e espanhol.
{ Programa de língua de Imersão Especializado em
Inglês (SEI) - os alunos que são Aprendizes de Inglês
(1) têm um nível de inglês de 1 a 3 e (2) são ensinados
por um professor qualificado para instrução de
conteúdo académico na (matemática, ciências, história,
alfabetização). Também recebem instrução ESL durante
o dia que é projetado para os ajudar a aprender a língua
duma forma mais rápida.
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Específico a um idioma - o idioma usado para a instrução
é uma combinação do inglês com o apoio da língua
nativa, conforme necessário. Atualmente oferecemos
instrução nos idiomas: Espanhol, Crioulo Haitiano,
vietnamita, Cabo-verdiano e chinês.
Multilíngue - A língua de instrução é o inglês.
{ Students with Limited Interrupted Formal Education
(Alunos com Educação Formal Limitada ou Interrompida
– SLIFE): o distrito recomenda este programa para alunos
com idade igual ou superior a 8 anos que chegaram
recentemente nos EUA, e cuja experiência escolar os
coloca pelo menos 2 anos académicos atrás dos seus
colegas estadunidenses. Neste programa, os estudantes
recebem aulas intensivas de leitura/redação, matemática,
ciências e estudos sociais, em seu idioma nativo, e são
colocadas em turmas com poucos alunos.

{ Pedidos de programas adicionais - se numa escola, existe
20 ou mais pais que preferem o uso de um diferente
modelo para ensinar uma língua, eles então, devem
enviar uma carta ao Escritório de Aprendizes de Inglês
com a descrição do seu pedido, e informações de
contato do grupo de pais que estão interessados nesta
oportunidade.

Comité Consultivo de
Aprendizes de Inglês do Distrito
(DELAC)

O Comitê Consultivo Distrital para os Aprendizes de
Inglês é um grupo de pais de Aprendizes de Inglês,
cuja finalidade é aconselhar o Escritório de Aprendizes
de Inglês sobre questões relacionadas aos Aprendizes
de Inglês. DELAC se reúne na segunda terça-feira de
cada mês.

Comité Consultivo de
Aprendizes de Inglês
(ELAC)

: existem sete comitês consultivos baseados em
idiomas que representam cada um dos seguintes
grupos de idiomas; árabe, cabo-verdiano, chinês,
haitiano, espanhol, somali e vietnamita. Igual ao
DELAC, cada um dos grupos do ELAC se reúnem uma
vez por mês e a reunião é realizada na língua nativa do
grupo.
Para mais informações sobre o DELAC ou ELCAs
baseado em idiomas, visite www.BostonDELAC.org.

Discover Boston Public Schools 2022-2023

Como As Escolas São Classificadas
Responsabilidades do estado

Para mais informações, visite www.doe.mass.edu/accountability
Todas as escolas de BPS (ano letivo 2018-2019*) foram classificadas pelo Estado de Massachusetts. Todas as escolas com
dados suficientes foram avaliadas e categorizadas com base em dados da avaliação estadual e outros indicadores.
* O Departamento de Educação Elementar e Secundária não realizará cálculos de responsabilidade no outono de 2020 ou
2021. Portanto, os resultados de responsabilidade mais recentes para qualquer distrito ou escola são do outono de 2019, e a
próxima vez que DESE publicar os resultados de responsabilidade atualizados será no outono de 2022.
Cada escola é classificada ou como: escolas de reconhecimento, escolas que atingiram ou excederam as metas, escolas com
progresso substancial em direção às metas, escolas com progresso moderado em direção às metas, escolas com progresso
limitado ou nenhum progresso em direção às metas, escolas com necessidade de suporte de foco/meta, ou escolas com
necessidade de amplo/considerável suporte.

Categorias específicas de escolas
Escolas não necessitando de assistência ou intervenção
(aproximadamente 85% das escolas de MA)
Escolas de
reconhecimento

Reconhecidas por
alto desempenho,
alto crescimento
ou superação de
metas

Escolas que
atingiram ou
excederam as
metas

Escolas com 75100% dos pontos
atingidos da meta

Escolas com
progresso
substancial em
direção às metas

Escolas com 5074% dos pontos
atingidos da meta

Escolas com
progresso
moderado em
direção às metas

Escolas com 2549% dos pontos
atingidos da meta

Escolas necessitando de assistência
ou intervenção
(aproximadamente 15%)
Escolas com
progresso
limitado ou
nenhum
progresso em
direção às metas

Escolas com
0-24% dos pontos
atingidos da meta

Escolas com
necessidade de
suporte de foco/
meta

• Percentis 1-10
• Baixo índice de
graduação
• Grupo(s)
de baixo
desempenho
• Baixa
participação no
teste

Escolas com
necessidade
de amplo/
considerável
suporte

• Escolas
com baixo
desempenho
• Escolas
com baixo
desempenho
crônico

Estrutura de Qualidade Escolar (SQF, por sua siglas em inglês)
Para mais informações, visite www.bostonpublicschools.org/schoolquality

BPS usa a Estrutura de Qualidade Escolar como uma forma para as famílias compararem o desempenho de uma escola
com outras Escolas Publicas de Boston. As pontuações são baseadas em critérios como desempenho do aluno, ensino de
qualidade, liderança e cultura escolar. Cada escola é designada um Nível de Qualidade Escolar de 1-4 sendo 1 o mais alto.
A Estrutura de Qualidade Escolar é um sistema de medição que redefine como a qualidade de uma escola é avaliada. BPS
acredita que a qualidade da escola é melhor determinada por analisar não apenas o desempenho dos alunos em testes
padronizados, mas também como eles progridem de ano em ano, juntamente com a analise de certas áreas-chave de uma
escola, como sua cultura. Esta estrutura fornece às famílias dados mais abrangentes sobre nossas escolas assim as famílias
podem fazer escolhas mais informadas e personalizadas.

MCAS (Sistema de Avaliação Abrangente de Massachusetts)
Para mais informações, visite: www.doe.mass.edu/mcas

Espera-se que os alunos da 3ª à 10ª serie façam a avaliação baseada em padrões estaduais, MCAS. As matérias no teste de
MCAS variam de serie para serie e incluem Língua e literatura inglesa (ELA), matemática, ciências e tecnologia/engenharia
(STE). Para cada avaliação, os alunos recebem um dos quatro níveis de desempenho (Excede as expectativas, Atende às
expectativas, Atende parcialmente às expectativas e Não atende às expectativas), com base em seu desempenho no teste, que
mostram onde os alunos estão em relação às expectativas do nível de serie.
Devido ao COVID-19, foram feitos ajustes à administração do MCAS em 2020-21. Os alunos da 3ª à 8ª serie fizeram apenas
uma sessão do MCAS e também foram autorizados a fazer o MCAS virtualmente. Os resultados desta administração devem ser
usados apenas para fins de diagnóstico. Portanto, as determinações de responsabilidade não foram feitas no outono de 2021 e
os resultados do MCAS para as escolas não estão incluídos neste guia.

bostonpublicschools.org/welcomeservices
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BuildBPS
BuildBPS é o plano diretor de 10 anos de educação e instalações para as Escolas Públicas
de Boston, refletindo um compromisso de $1 bilhão do Prefeito Martin J. Walsh.
BuildBPS tem como objetivo modernizar as escolas para
fornecer mais espaços que facilitem o aprendizado no
século 21, junto com a construção de novos edifícios
escolares, expansão de vagas em salas de aula em áreas da
cidade com maior necessidade, minimizando as transições
escolares para os alunos, por adotar duas configurações
preferenciais de series escolares (K-6/7-12 e K-8/9-12), e
garantir maior equidade na colocação do programa para
atender às necessidades dos Aprendizes de Inglês, alunos
com deficiências e outras populações.
Continuamos a desenvolver propostas específicas para
inúmeras escolas de BPS - com base nos princípios
orientadores do plano - com a intenção de envolver a
comunidade para receber sugestões (feedback) nos
próximos meses e anos.
Os princípios orientadores do Build BPS são:
{ Expandir acesso a ambientes de aprendizagem de
qualidade para mais alunos
{ Abordar os desafios de matrícula para atender às
necessidades dos alunos
{ Localização e ou expansão de edifícios novos em
bairros com alunos com alta necessidade e atualmente
com baixo acesso
{ Criar oportunidades mais equitativas de colocação
de programas e aprendizado para nossos alunos
com necessidades elevadas, incluindo alunos com
deficiência e alunos aprendizes do inglês.
{ Reduzir o numero de vezes que os alunos mudam de
escola durante a sua experiência pré-K-12 (Educação
Infantil ao 12º ano).
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Resumo de K-8
Fique à vontade para conhecer melhor todas as nossas escolas. Para saber quais instituições estarão na lista de opções de seu filho, acesse
www.DiscoverBPS.org e digite seu endereço, ou entre em contato/compareça a um Welcome Center. Como cada família tem sua própria
lista personalizada, conforme as regras do planejamento com base no endereço residencial (consulte a página 6), reunimos as informações
sobre todas as escolas nesta revista. Lembre-se de voltar sua atenção para as instituições de ensino constantes de sua lista personalizada.

Compreenda a Tabela com o Resumo das Escolas
Página Consulte esta página para obter mais
informações sobre a escola.

Programas para English Learners

Programas de Atividades Antes/Depois
das Aulas

SEI: Ensino Assistido de Inglês
SLIFE: Treinamento Linguístico Intensivo
DL: Bilíngue

K1°

Escola com disponibilidade de turma de
maternal para alunos com deficiêncial.

Política de uniforme

A escola tem uma política de
uniforme para seus alunos?

Nível do QQE
1 a 4, sendo 1 a classificação mais alta.
Leia mais sobre o Quadro de Qualidade
Escolar na página 13x.
ID = Dados insuficientes

Programas de Educação Especial
ABA		
Análise Aplicada de Comportamento
EC-INC Educação Infantil-Inclusão
EC-SS		
Educação Infantil-Sala de Aula à Parte
EI		
Deficiência Emocional
EI-INT		
Deficiência Emocional-Internalização
INC		
Inclusão com Alto Nível de Necessidade
LD		
Deficiência de Aprendizado
MD		
Deficiências Múltiplas
Mild-II		
Deficiência Intelectual Leve
Mod-II		
Deficiência Intelectual Moderada
Sev-II		
Deficiência Intelectual Severa
PI		
Deficiência Física

English Learners matriculados em todas as
Escolas Públicas de Boston têm direito a aulas
de inglês como segunda língua (English as a
second language – ESL) e ensino assistido. and
sheltered content instruction.

C Chinês
K Cabo-Verdiano
M Multilíngue
H Crioulo Haitiano
S Espanhol
V Vietnamita

Atende a todos os alunos que ingressaram por meio
de sorteio ou por processos de admissão especial

2021-2022
ALUNOS
ATRICULADOS

PROGRAMAS
DE ATIVIDADES
ANTES/DEPOIS
DAS AULAS

K1°-6

248

A

Sim

18

K0-6

105

A

Sim

Brighton

18

K0-1

142

B/A

Não

EC-INC, INC

ID

Roslindale

19

K1°-6

218

B/A

Não

EC-INC, INC

1

ESCOLA

LOCALIZAÇÃO

PÁGINA

Adams

East Boston

18

Alighieri Montessori

East Boston

Baldwin ELC
Bates

TURMAS EM
2022-23

POLÍTICA PROGRAMAS
DE
PARA ENGLISH
UNIFORME LEARNERS
SEI-S

PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
ABA, INC

NÍVEL DO
QQE
1
ID

Beethoven

West Roxbury

19

K1-2

260

B/A

Sim

SEI-M

EI

ID

Blackstone

South End

19

K0-6

462

B/A

Não

SEI-S, SLIFE-S

EC-INC, EC-SS, INC, MD

4

Boston Teachers Union

Jamaica Plain

20

K1°-8

292

A

Não

ABA, INC

2

Bradley

East Boston

20

K0-6

294

B

Sim

EC-INC, INC

1

Channing

Hyde Park

20

K1°-6

204

B/A

Sim

EC-SS, ABA

2

Chittick

Hyde Park

21

K1°-6

228

A

Sim

EC-INC, INC, ABA

3

Clap

Dorchester

21

K1°-6

121

B/A

Sim

EC-INC, INC

2

Condon

South Boston

21

K1°-8

675

B/A

Sim

EC-INC, EC-SS, INC, LD,
SEV-II

2

Conley

Roslindale

22

K1°-6

182

B/A

Sim

EC-INC, EC-SS, INC,
MOD-II

3

Curley

Jamaica Plain

22

K1°-8

915

B/A

Não

SEI-S, SLIFE-S

EC-INC, INC, ABA,
MILD-II

1

Dever

Dorchester

22

K1-6

372

Sim

SEI-S

INC (EI)

3

Dudley St. NCS

Roxbury

23

K1-5

288

A

Sim



4

East Boston EEC

East Boston

23

K0-1

187

B/A

Sim

SEI-M

EC-INC, INC

ID

Edison

Brighton

23

K1-8

500

B/A

Sim

SEI-M, SLIFE-M

INC, EI

3

SEI-M

As configurações de séries para o Ano letivo de 2022-2023 estão sujeitas a alterações por serem parte do Build BPS.
Acesse o site: www.bostonpublicschools.org/buildbps para obter informações atualizadas.

Para ver a lista completa dos órgãos que têm parceria com determinada escola, acesse partnerbps.org/locations 15

Resumo de K-8
2021-2022
ALUNOS
ATRICULADOS

PROGRAMAS
DE ATIVIDADES
ANTES/DEPOIS
DAS AULAS

K1°-8

800

A

Sim

24

K1-6

340

B/A

Sim

Mattapan

24

K0-3

173

B/A

Sim

Everett

Dorchester

25

K1°-6

272

B/A

Gardner

Allston

25

K1°-8

380

Greenwood

Dorchester

26

K1-8

Grew

Hyde Park

26

K1-6

Guild

East Boston

26

Hale

Roxbury

Haley

ESCOLA

LOCALIZAÇÃO

PÁGINA

Eliot

Nãorth End

24

Ellis

Roxbury

Ellison/Parks EES

TURMAS EM
2022-23

POLÍTICA PROGRAMAS
DE
PARA ENGLISH
UNIFORME LEARNERS

PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
EC-INC, INC, LD

1

SEI-S

EI

4

SEI-M

EC-INC, INC

ID

Sim

EC-INC, INC

1

B/A

Sim

EC-INC, INC

2

365

B/A

Sim

EI, LD

2

206

B/A

Sim

K1°-6

247

B/A

Sim

27

K1-6

175

B/A

Sim

Roslindale

27

K0°-8

361

B/A

Sim

Harvard/Kent

Charlestown

27

K1°-6

350

B/A

Sim

Haynes EEC

Roxbury

28

K0-1

183

B/A

Sim

Henderson

Dorchester

60

K0-12

936

B/A

Sim

Hennigan

Jamaica Plain

28

K2-8

517

B/A

Sim

SEI-M, SLIFE-S

Hernández

Roxbury

28

K1-8

430

A

Sim

DL-S

Higginson

Roxbury

29

K1°-2

119

B/A

Sim

SEI-S

Higginson/Lewis

Roxbury

29

3-8

189

B/A

Holmes

Dorchester

29

K1°-6

259

Hurley

South End

30

K1°-8

Kennedy, J. F.

Jamaica Plain

30

Kennedy, P. J.

East Boston

Kenny
Kilmer

DL-S

4
SEI-S

EC-INC, INC, LD

2
1

EC-INC, INC

2

SEI-C

EC-SS, INC, EI

2

SEI-M

EC-INC, INC

ID

EC-INC, INC

2

INC, LD

2
4

EC-INC, INC, ABA

ID

Sim

INC, ABA

4

B/A

Sim

EC-INC, INC

4

352

A

Sim

DL-S

EC-SS

1

K1°-6

334

A

Sim

SEI-S

EC-SS

1

30

K1°-6

264

B/A

Sim

SEI-S

EC-SS, INC

2

Dorchester

31

K1°-6

341

B/A

Sim

EC-SS, INC, LD

1

West Roxbury

31

K1°-8

405

B/A

Sim

INC, ABA

2

King

Dorchester

31

K1°-8

564

A

Sim

EC-INC, EC-SS, INC, ABA

2

Lee Academy

Dorchester

32

K0-3

179

B/A

Não

INC

ID

Lee K-8

Dorchester

32

K1°-8

550

A

Sim

EC-INC, INC, ABA

3

Lyndon

West Roxbury

32

K1-8

650

B/A

Sim

MILD-II

1

Lyon K-8

Brighton

33

K2-8

133

B/A

Não

INC (EI)

4

Manning

Jamaica Plain

33

K1°-6

161

B/A

Não

EC-INC, INC (EI)

1

Mason

Roxbury

33

K0-5

195

B/A

Sim

EC-INC, INC

4

Mather

Dorchester

34

K1-5

497

B/A

Sim

SEI-V, DL-V

LD

2

Mattahunt

Mattapan

34

K1°-6

453

Sim

DL-H

EC-INC, EC-SS, INC, ABA

ID

McKay

East Boston

34

K1-8

695

A

Sim

SEI-S

INC

3

Mendell

Roxbury

35

K1°-6

263

B/A

Sim

EC-INC, INC

1

Mildred Ave.

Mattapan

35

K1-8

649

A

Sim

INC, MILD-II, MOD-II

2

Mission Hill

Jamaica Plain

35

K0-8

224

B/A

Não

EC-INC, INC

1

SEI-M, SLIFE-S

As configurações de séries para o Ano letivo de 2022-2023 estão sujeitas a alterações por serem parte do Build BPS.
Acesse o site: www.bostonpublicschools.org/buildbps para obter informações atualizadas.
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Resumo de K-8
2021-2022
ALUNOS
ATRICULADOS

PROGRAMAS
DE ATIVIDADES
ANTES/DEPOIS
DAS AULAS

K1°-6

160

B/A

Sim

36

K1°-8

866

B/A

Sim

SEI-M

East Boston

36

K1-6

264

B/A

Sim

SEI-S

Ohrenberger

West Roxbury

37

3-8

489

B/A

Sim

SEI-M

EI, INC

2

Orchard Gardens

Roxbury

37

K1°-8

748

A

Sim

SEI-K, SLIFE-K

ABA

3

Otis

East Boston

37

K1°-6

408

B/A

Sim

SEI-M

INC

1

Perkins

South Boston

38

K2°-6

173

B

Sim

ABA

4

Perry

South Boston

38

K1°-6

191

B/A

Sim

EC-SS, MOD-II

3

Philbrick

Roslindale

38

K1°-6

98

B/A

Sim

EC-INC

4

Quincy

Chinatown

39

K1°-5

714

B/A

Não

EC-SS, INC, LD, MD

1

Roosevelt

Hyde Park

39

K1°-8

407

B/A

Não

EC-INC, INC

3

Russell

Dorchester

39

K1°-5

367

B/A

Sim

EC-SS

1

Shaw

Dorchester

40

K1°-3

158

B/A

EC-SS

ID

Sumner

Roslindale

40

K1-6

476

B/A

Sim

SEI-S

INC, LD

2

Taylor

Mattapan

40

K1°-6

313

B/A

Sim

SEI-H, SLIFE-H

EC-INC, INC, MOD-II

2

Tobin

Mission Hill

41

K1°-8

400

B/A

Sim

EC-INC, ABA

2

Trotter

Dorchester

41

K1°-8

368

A

Sim

EC-SS, ABA

3

Tynan

South Boston

41

K1°-6

213

B

Sim

EC-INC, ABA

3

Umana

East Boston

42

K1-8

670

B/A

Sim

ABA, MOD-II

2

UP Academy Dorchester Dorchester

42

K1-8

664

A

Sim



4

UP Academy Holland

Dorchester

43

K1-5

672

A

Sim

MILD-II

3

Warren/Prescott

Charlestown

43

K1°-8

521

B/A

Sim

West Zone ELC

Jamaica Plain

43

K0-1

84

B/A

opcional

Winship

Brighton

44

K1°-6

267

B/A

Sim

Winthrop

Dorchester

44

K1°-6

212

B/A

Sim

Young Achievers

Dorchester

44

K0-8

561

B/A

Sim

ESCOLA

LOCALIZAÇÃO

PÁGINA

Mozart

Roslindale

36

Murphy

Dorchester

O’Donnell

TURMAS EM
2022-23

POLÍTICA PROGRAMAS
DE
PARA ENGLISH
UNIFORME LEARNERS

SEI-C
SEI-S

SLIFE-S, DL-S

PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL

NÍVEL DO
QQE

INC (AUTISM)

1

EC-INC, INC, EI, MD

2
2

ABA

1

EC-INC, INC

ID

EC-SS

1
3

SEI-S

EC-INC, INC, EI

4

Escolas de Ensino Fundamental II
ESCOLA

LOCALIZAÇÃO

PÁGINA

Frederick

Dorchester

25

UP Academy Boston

South Boston

42

2021-2022
ALUNOS
ATRICULADOS

PROGRAMAS
DE ATIVIDADES
ANTES/DEPOIS
DAS AULAS

6-8

352

A

Sim

6–8

315

A

Sim

TURMAS EM
2022-23

POLÍTICA PROGRAMAS
DE
PARA ENGLISH
UNIFORME LEARNERS
SEI-M, SEI-S,
SLIFE-M, SLIFE-S

PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL

NÍVEL DO
QQE

INC, LD, MOD-II, PI

4



4

As configurações de séries para o Ano letivo de 2022-2023 estão sujeitas a alterações por serem parte do Build BPS.
Acesse o site: www.bostonpublicschools.org/buildbps para obter informações atualizadas.

Para ver a lista completa dos órgãos que têm parceria com determinada escola, acesse partnerbps.org/locations 17

Perfis de BPS: K-8
Adams Elementary School

Alighieri Montessori School

Jardim 1 ao 6º ano
Joanna McKeigue Cruz, Diretora
165 Webster St., East Boston 02128
617-635-8383

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 1
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

3.2%
1.6%
77%
16.5%
1.6%

A Adams Elementary oferece uma experiência de
aprendizagem dinâmica em um ambiente diversificado,
inclusivo, equitativo e acolhedor. Nós acreditamos que
juntos, todos conseguem. Os educadores da Adams
selecionam, desenvolvem e preparam propositalmente
experiências de aprendizagem alinhadas aos padrões,
nas quais todos os alunos usam o diálogo no ensino e a
escrita para expressar seu raciocínio.

Diferenciais:

• Atualmente em processo de Credenciamento de
NAEYC para o nosso Programa de Educação Infantil.
• Programas de enriquecimento curricular em Música
e Artes.
• Período especializado durante a programação para
atingir o crescimento individualizado do aluno.
• Coordenadores de integração familiar.
• Atividades para os pais, incluindo orientações sobre
a Educação Infantil, Eventos abertos ao público, Noite
de Matemática para a Família, oficinas para os pais
• Educação Física, Ciências, Artes e Teatro como
atividades especiais durante o dia para os alunos
• Equipe diversa de funcionários multilíngues
• Programação altamente eficaz para alunos
que precisam da Programação de Análise de
Comportamento Aplicada (ABA).
• Currículo de aprendizagem socioemocional ENGAGE
• Jardim

Política de uniforme:

• Camisa e suéter azul-marinho e calça/saia azulmarinho ou cáqui. Retalhos com o logotipo da
escola.

Atividades antes e depois das aulas:

• O programa após a escola vai até as 18h, é
conduzido pela YMCA (com tarifa). Clube de Teatro,
Clube de Corrida e Centro Náutico.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Espanhol
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial

• Sala de aula especializada com um professor que
presta serviços para nossos alunos com deficiências
de aprendizado leve.
• Atendimento educacional altamente especializado
em autismo para classes da Educação Física ao 6º
ano.

Baldwin Early Learning Pilot
Academy

Educação Infantil ao 6º ano
Jessica Gorham, Diretora
37 Gove St., East Boston, MA 02128
617-635-8529

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: Dados insuficientes
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

1.8%
3.6%
57.7%
28.8%
8.1%

A Alighieri Montessori School estabelece objetivos
pedagógicos individualizados para cada aluno. As
salas de aula são compostas por alunos de diferentes
idades, que trabalham lado a lado com os adultos.
Os materiais didáticos montessorianos incentivam a
concentração, a coordenação, a ordem e o respeito.

Diferenciais:

• O ensino de ESL é fornecido em nossa escola para
todos os alunos que estão aprendendo Inglês, 5
dias por semana.
• A Educação Especial é fornecida 4 dias por semana:
De terça-feira a sexta-feira.
• A Recuperação de Leitura está disponível como
uma intervenção para alunos do 1º ano que estão
aprendendo a ler.
• 3 Professores Certificados da Wilson estão
disponíveis para fornecer intervenções em leitura,
compreensão e resposta à alfabetização.

Política de uniforme:

• Calça/shorts/saia: Azul-escuro/azul-marinho, calça
cargo. Shorts/saias devem ser na altura do joelho.
Camisas: Camisa polo branca ou azul-claro, manga
comprida ou camiseta sem desenhos ou escrita na
frente ou nas costas.

Processo de Inscrição Especial:

• Os alunos interessados em fazer a inscrição deverão
enviar seus nomes à Alighieri School. A equipe
entrará em contato com as famílias, por ordem
aleatória, e determinará seu nível de experiência
com o programa Montessori. Em seguida, oferecerá
uma alocação para o aluno, se houver vaga
disponível.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Nós acreditamos que nossos alunos se beneficiam
de ritmo individual, atenção pessoal e lições
multissensoriais, além de observação consistente,
avaliações e feedback.

Educação Infantil ao 1º ano
Min-Jen Taylor, Diretora
121 Corey Rd., Brighton 02135
617-635-8409

Responsabilidades do estado: Dados
insuficientes
Nível do QQE: Dados insuficientes
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

A Baldwin Early Learning Pilot Academy dedica-se a ser
uma liderança inovadora na educação infantil. Nosso
compromisso é fornecer os elementos fundamentais
para a construção de uma base forte, que propicie o
sucesso futuro de cada criança por meio da valorização
da vida cultural e familiar, da promoção da justiça
social e do serviço comunitário.

Diferenciais:

• Programa de dia ampliado credenciado pela
NAEYC.
• Escola Piloto com dedicação de tempo
semanalmente para o desenvolvimento
profissional da equipe.
• Professores com dupla ou tripla habilitação em
Educação Infantil, Educação Especial e Inglês como
segunda língua
• Equipe diversa e multilíngue
• Mais de 90% de nossos alunos do 1º ano obtiveram
a nota de referência ou pontuação superior nas
avaliações de leitura
• Programa ativo de leitura em casa. Nossos mais de
170 alunos leem acima de 45.000 livros com suas
famílias todos os anos.
• O Jardim escolar foi planejado pela associação
CitySprouts e está integrado ao currículo de todas
as classes.
• Professores especializados em Artes, Computação,
Música, e Educação Física
• Programa BOX para todos os alunos. Aulas de
natação para alunos do 1º ano

Atividades antes e depois das aulas:

• O dia começa às 7h15 com BOKS e café da manhã
antes do início do dia letivo. Gratuito.
• Atividades de enriquecimento depois das aulas das
14h30 às 16h30, gratuitas.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:
• Educação inclusiva total.

Caminho da Educação Infantil ao 8º ano:

Alocação garantida no 2º ano da Edison K-8 School.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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23.1%
28.6%
23.8%
11.6%
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Perfis de BPS: K-8
Bates Elementary School

Beethoven Elementary School

Blackstone School

Responsabilidades do estado: progresso
substancial em direção às metas
Nível do QQE: 1

Responsabilidades do estado: Dados
insuficientes
Nível do QQE: Dados insuficientes

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 4

Jardim 1 ao 5º ano
Rodolfo Morales, Diretor
426 Beech St., Roslindale 02131
617-635-8064

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

29.4%
3.4%
29.8%
32.8%
4.6%

A Escola Bates oferece uma educação inclusiva de
qualidade que afirma as identidades de todos os
indivíduos. Nós desenvolvemos cidadãos e líderes
responsáveis e incutimos o amor pelo aprendizado
em uma atmosfera acolhedora que enfatiza o bemestar socioemocional dos alunos. Em parceria com as
famílias e comunidade, nós nos esforçamos para a
excelência acadêmica e celebramos as realizações.

Diferenciais:

• Sala sensorial com parede de escalada, balanço,
esteiras acolchoadas e cama elástica administrada
pelo nosso terapeuta ocupacional em tempo
integral.
• Feira anual do livro
• O Conselho Escolar e o Conselho de Pais trabalham
em conjunto com o máximo de cooperação
• Especialistas em inclusão e paraprofissionais
dedicados para cada série, que agem como um
segundo professor para os alunos
• Aulas semanais de Educação Física, Artes e Ciências
• Excursões semanais para todas as classes, alinhadas
com os currículos
• Área de recreação ampla, brinquedos e programas
da associação Playworks para promover um
ambiente lúdico seguro e saudável
• O coordenador do Programa City Connects,
da Boston College, oferece apoio às famílias
necessitadas nas áreas de comportamento, serviços
médicos, cuidados infantis e moradia.
• Analista de comportamento certificado pelo
conselho em tempo integral que apoia famílias,
alunos e professores
• Programa Excellence For All para o 3º ao 5º ano,
que fornece acesso a um currículo exigente e aulas
de Espanhol, Codificação, Robótica e Música do 3º
ao 5º ano
• Além de intervalos de movimento programados

Atividades antes e depois das aulas:

• Programa de atividades antes e depois das aulas
com o apoio da YMCA de West Roxbury

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Jardim 1 ao 2º ano
Edward Puliafico, Diretor
5125 Washington St., West Roxbury 02132
617-635-8149

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

22.9%
3.9%
25.8%
42.3%
5%

A Beethoven School é um ambiente educacional
amistoso e receptivo para os alunos e suas famílias.
Alfabetização e Matemática são o foco principal de
nosso currículo. Nosso Conselho de Pais é muito
ativo e patrocina eventos como um show de verão,
uma noite de cinema, uma feira de artesanato e uma
noite internacional. Nossas crianças e comunidade
se orgulham da aparência da nossa escola. Os
professores coletam informações relevantes sobre os
alunos.

Diferenciais:

• Programa de música instrumental Making Music
Matters.
• Programa de leitura em casa reconhecido
nacionalmente
• Fonoaudiologia, terapia ocupacional e
aconselhamento
• Mentores e alunos de licenciatura do Boston
College e de outras universidades
• Pais que participam muito ativamente como
voluntários
• Rede de apoio para alunos com dificuldades
• Voluntários da Greater Boston Jewish Literacy
Coalition
• Parceiros escolares: Boston College, Curry College
e West Roxbury Garden Club.
• Instalações iluminadas e limpas, com um pátio
lindamente ajardinado e uma ótima área de
recreação
• Colaboração com Rosie’s Place para apoiar as
famílias

Política de uniforme:

• Calça cáqui ou camisa azul-marinho

Atividades antes e depois das aulas:
• Antes, a partir das 7h: $6 por dia
• Depois das aulas, das 15h10 às 17h30
diariamente, $20 por dia.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Multilíngue.
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:
• Apoios de aconselhamento.

Caminho da Educação Infantil ao 8º ano:
Alocação garantida no 3º ano da Ohrenberger.

Educação Infantil ao 6º ano
Shammah Daniels, Diretor
380 Shawmut Ave., Boston 02118
617-635-8471

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

26.5%
2.3%
63.1%
6%
2.1%

Na Blackstone Innovation School, fortalecemos uns
aos outros para aprender, crescer, progredir e ser o
melhor cidadão que pudermos. Trabalhamos juntos
para promover nossos princípios fundamentais:
respeito, união e excelência.

Diferenciais:

• A Literation Inc. fornece apoio na sala de aula.
Temos uma parceria com a St. Stephens para nossas
aulas de mentores de pais. Temos uma aula SEI de
Espanhol em cada nível de ensino e o distrito SLIFE
de Espanhol para salas do 3º ao 5º ano.
• Salas de aula de múltiplas vertentes de deficiências
e de inclusão para todas as séries e vertente central
de Educação Infantil
• Programa de Primeira Infância Credenciado pela
NAEYC
• Uma grande variedade de aulas de especialidades:
Educação Física, Artes, Ciências, Música, Teatro e
Tecnologia e Natação
• Moderno posto médico dentro da escola: Dr. Gerald
Hass Center – vinculado ao South End Community
Health Center. Big Brother/Sister, almoço com
irmãos,
• Vários programas acadêmicos e de enriquecimento
depois das aulas
• Noites/oficinas familiares mensais com vários
temas: Noite de alfabetização, jantar multicultural,
noite de bem-estar, noite STEAM
• Aconselhamento, assistência odontológica, vacina
contra gripe e atendimento com clínico geral
para alunos e famílias por meio do posto médico
vinculado ao South End Community Health Center
• Visitas domiciliares para construção de
relacionamentos com famílias e alunos
• Inglês como segunda língua e aulas para manter os
pais envolvidos

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas, 7h15 às 8h15 ($5,00 por dia)
• Depois das aulas: IBA, Imajine That, St. Stephen’s,
Rosie’s Place

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Espanhol
• SLIFE-Espanhol
• ESL de Educação Geral.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Boston Teachers Union K-8 School
Jardim 1 ao 8º ano
Rebecca Gadd e Lauren Clarke-Mason,
Professoras líderes
25 Walk Hill St., Jamaica Plain 02130
617-635-7717

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 1
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

23.5%
1.8%
31.8%
36.5%
6.5%

A Boston Teachers Union School é uma escola
administrada por professores com duas professoreslíderes e o corpo docente trabalhando juntos para
tomar decisões importantes para a escola. Acreditamos
que liberar o potencial dos professores é a melhor
maneira de fornecer uma educação abrangente
e de alta qualidade para todos os nossos alunos.
Nós focamos em apoiar e maximizar o crescimento
acadêmico e socioemocional de cada aluno no
contexto de uma comunidade escolar atenciosa que
incorpora as diferenças e incentiva a criatividade e o
esforço.

Diferenciais:

Um dia letivo mais longo
Educação liberal exigente
Compromisso com a participação das famílias
Avaliação, intervenção e apoio contínuos
Aulas de Artes, Música e Educação Física/Saúde
para todos os alunos
• Aprendizado socioemocional que abrange o
programa Open Circle, da Wellesley College, a
aplicação da Justiça Restaurativa e uma parceria
com o grupo de teatro Urban Improv
• Dois médicos da associação The Home for Little
Wanderers ficam na escola que prestam serviços
de aconselhamento individual e para pequenos
grupos
•
•
•
•
•

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: Boks, 7h15 às 8h15. Gratuito
• Depois das aulas: Hyde Park YMCA, do Jardim
1 ao 6º ano. Outras atividades/clubes após as
aulas incluem aulas de Espanhol, Artes, Dança,
Ioga, Ginástica, Teatro, Futebol, Basquete,
Frisbee, Debate, Jornalismo, atividades de STEM,
preparação para o ISEE e aulas particulares.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Duas salas de aula substancialmente à parte para
prestar serviços aos alunos das classes de Educação
Especial.

Bradley Elementary School

Channing Elementary School

Responsabilidades do estado: Cumprindo
ou excedendo as metas
Nível do QQE: 1

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2

Educação Infantil ao 6º ano
Claire Carney, Diretora
10 Beachview Rd., East Boston 02128
617-635-8422

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

6.3%
7.6%
46.9%
36%
3.3%

A Bradley School oferece um ambiente de
aprendizagem seguro, motivador e voltado à pesquisa,
com expectativas altas para todas as crianças. Nossos
alunos frequentam 5 cursos de enriquecimento
curricular por semana, pelo menos. Todos os alunos
das classes do 4º e do 5º ano recebem aulas de língua
estrangeira.
Na Bradley, nosso foco é desenvolver jovens líderes,
confiantes e corajosos para nossa comunidade e para
o mundo. Trabalhamos para cultivar sua genialidade
por meio de Literatura, Ciências, Matemática e Ensino
cívico de alta qualidade. Enfatizamos a importância
do desenvolvimento da linguagem oral e escrita para
desenvolver habilidades de pensamento crítico e a
capacidade de expressar os pensamentos para um
público fora da sala de aula.

Diferenciais:

• Programa para alunos da Educação Infantil
• Para 5º e 6º ano.
• Aulas de Ciências e Tecnologia de 3 a 5 vezes por
semana de K-6 (Educação Infantil ao 6º ano)
• Aulas de educação física e movimento corporal para
alunos de K-6 (Educação Infantil ao 6º ano)
• Aulas ao ar livre para promover a participação e a
prática em pesquisa científica
• Todos têm acesso a um conteúdo acadêmico
exigente, inclusive alunos com deficiências e
Aprendizes de Inglês

Política de uniforme:

• Blusa azul (Carolina e azul-marinho) e branca, calça
azul-marinho e cáqui

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Jardim 1 ao 6º ano
Carline Pignato, Diretora
35 Sunnyside St., Hyde Park 02136
617-635-8722

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

A missão da Channing School é criar um ambiente
que valorize a criança por inteiro. Acreditamos que o
desenvolvimento infantil requer expectativas altas,
princípios fundamentais, currículo progressivo,
liderança forte, ensino criativo padronizado e
avaliações adequadas. Incentivamos a participação
e a colaboração dos pais e da comunidade. A
excelência é a única opção. Em nosso modelo de
inclusão, os alunos que precisam de assistência
adicional recebem o apoio acadêmico necessário. Os
profissionais trabalham nas salas de aula para atender
às necessidades acadêmicas e comportamentais
dos nossos alunos. As equipes se reúnem em aulas
semanais baseadas em padrões e revisam o progresso.
Nossas áreas de foco são Alfabetização e Matemática.

Diferenciais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa ELL Híbrido baseado na escola.
Programa de Música
Programa de Computação
Programa de ciências ambientais
Aprendizado experimental
Programa de Educação Física
Professores altamente qualificados
Professores de ESL para Aprendizes de Inglês
Parceiros escolares: Hyde Park Community Center,
YMCA de Hyde Park, Museum of Science e Kennedy
Library

Política de uniforme:

• As crianças usam calça/saia azul-marinho com
camisa polo/blusa azul-clara. Trajes de moletom
azul-marinho são aceitáveis para a ginástica.

Atividades antes e depois das aulas:
• Programa antes das aulas disponível
• Programa de atividades da YMCA

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Nós recebemos alunos de todos os históricos. As
crianças aprendem em altos níveis na mesma sala
juntas.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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1.9%
42.3%
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Perfis de BPS: K-8
Chittick Elementary School

Clap Elementary School

Condon K-8

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 3

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 2

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 2

Jardim 1 ao 5º ano
Michelle Burnett, Diretora
154 Ruskindale Rd., Hyde Park 02136
617-635-8652

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

61.8%
0.8%
28.9%
5.7%
2.8%

A Chittick School é uma escola pequena que oferece
um ambiente seguro, educativo e academicamente
desafiador. Incentivamos todas as nossas crianças a
acreditar e conquistar. Nossa escola tem uma vertente
autística altamente especializada para alunos com
espectro autista. Temos um período de Alfabetização
de 2 horas e um período de Matemática de 90
minutos.

Diferenciais:

• Escola pequena com uma atmosfera acolhedora
e estimulante que oferece um ambiente
academicamente desafiador - capacitando todas as
crianças a acreditar, alcançar e ter sucesso.
• Second Step, um programa que ajuda os alunos
a desenvolverem estratégias de resolução de
conflitos.
• Conselho de Pais sólido
• Boletins de notícias mensais e programações
estudantis para ajudar a manter os pais atualizados
sobre as atividades em sala de aula e em toda a
escola
• Aulas de Música com professor especializado, Artes
Cênicas, Artes Visuais, Educação Física e Espanhol.
• Programa da associação Playworks que incentiva
brincadeiras seguras e saudáveis.
• Novo Laboratório de Piano e aulas de piano.
• Parceiros escolares: BOKS, Celebrity Series of
Boston, Harvard University, Hyde Park YMCA,
MusiConnects, Read Boston, the Home for Little
Wanderers, Tufts University e Wheelock College.

Política de uniforme:

• O traje é calça azul-marinho, saia ou moletom e
camisa branca.

Atividades antes e depois das aulas:

• Administrado pelo Bird Street Community Center
das 14h30 às 18h, com ênfase no auxílio a lição
de casa.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Atendimento educacional altamente especializado
para alunos com transtorno do espectro autista.

Jardim 1 ao 6º ano
Emma Fialka-Feldman, Diretora
35 Harvest St., Dorchester 02125
617-635-8672

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

33.3%
8.1%
40.7%
15.4%
2.4%

A Roger Clap School é uma escola de inclusão plena.
Cada sala de aula tem vários adultos que permitem
maiores oportunidades de ensino individualizado e
em grupos pequenos. Oferecemos uma experiência
artística expansiva, em que as crianças também têm
acesso a programas de dança e música instrumental.
Construímos parcerias sólidas de família-escola por
meio de conferências familiares e oportunidades
para as famílias contribuírem com o aprendizado em
nossas salas de aula. Educamos os alunos para que
tenham uma participação cívica ativa na escola e na
comunidade local.
Nosso foco é construir uma cultura de práticas
inclusivas, antirracistas e de alta qualidade.

Diferenciais:

• Vários adultos em cada sala de aula para permitir
um ensino individualizado.
• Um ambiente escolar inclusivo que nutre
relacionamentos fortes
• Ciências, Música instrumental, Movimento/dança,
Artes visuais e Educação Física
• Audiências Públicas com os membros da
comunidade
• Ensino exigente para todos os alunos
• Boletim informativo semanal da escola enviado às
famílias
• Excursões alinhadas ao currículo

Política de uniforme:

• Blusa azul-marinho ou branca sem figuras e calça
ou saia azul-marinho. Os novos alunos recebem
uma camiseta do Roger Clap.

Atividades antes e depois das aulas:

• BOKS, nosso programa de condicionamento físico
antes das aulas.
• Winning Every Student. Aptidão física e\acadêmica
e melhoria do desempenho dos alunos.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Jardim 1 ao 8º ano
Robert Chisholm, Diretor
200 D St., South Boston 02127
617-635-8608

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

30.1%
6.9%
37.8%
20%
5.2%

O ambiente seguro, colaborativo e inclusivo da
Condon K-8 School está aberto a todos os alunos, que
poderão construir as habilidades, o conhecimento
e o caráter necessários para progredir na vida como
cidadãos ativos nas comunidades dentro e fora de
Boston.
A visão da Condon K-8 pode ser resumida em três
palavras: Comunidade, conteúdo e criatividade.
Somos uma escola de K-8 (Educação Infantil ao
8º ano) focada no STEAM, onde oportunidades
acadêmicas exigentes, aprendizado socioemocional
e oportunidades nas artes e STEM convergem para
apoiar todos os alunos.

Diferenciais:

• 17 carrinhos de notebook (mais de 450
dispositivos).
• Piscina
• Centro Comunitário
• Área de recreação/sala de aula externa
• Atividades extracurriculares antes e depois das
aulas
• Ginásio totalmente equipado
• Husky Block: um período de aprendizagem
socioemocional dedicado
• Aulas de dança, teatro, canto coral e instrumentos
musicais e Estúdio de Arte
• Inclusão
• 2 enfermeiras em período integral e uma em meio
período

Política de uniforme:

• Blusa e moletom com capuz: Azul-marinho ou
branco. Partes inferiores: Fundo cáqui ou azulmarinho. Jeans não é permitido. Tudo sem escrita,
exceto o logotipo da Condon.

Atividades antes e depois das aulas:

• K-2-6 (Jardim 2 ao 6º ano), 7h-8h15. O programa
oferece aulas particulares e atividades de
enriquecimento por baixo custo. Vagas limitadas.
• Depois das aulas: As informações estão disponíveis
em nosso site.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Multilíngue.
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:
• Vários programas para apoiar alunos com
deficiências.
*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Conley Elementary School

Curley K-8 School

Jardim 1 ao 6º ano
Jennifer Eddington, Diretora
450 Poplar St., Roslindale 02131
617-635-8099

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 3
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

35.9%
1.6%
38.5%
19.8%
4.1%

Temos uma área de recreação recém-reformada com
anfiteatro e sala de aula ao ar livre. Nossa equipe
trabalha em equipe para garantir que todos os
nossos alunos atendam ao seu potencial acadêmico
e socioemocional. Temos orgulho de manter um
ambiente escolar exigente, divertido e seguro que
leva ao aprendizado. Nós nos empenhamos para
desenvolver a “criança como um todo” por meio de
um programa de Artes sólido, diferentes programas
de saúde e bem-estar, apoio socioemocional e
acesso a diferentes tecnologias. Nosso objetivo como
educadores na Conley School é permitir que cada
aluno se torne um membro produtivo e responsável
da sociedade com os desejos, as habilidades e as
capacidades necessárias para o aprendizado ao longo
da vida ao estabelecer altos padrões.

Diferenciais:

• Escola pequena com uma atmosfera calorosa e
acolhedora.
• Ciências, Música e especialidades em Educação
Física
• Tecnologia: Todos os alunos do 2º ao 5º ano têm
seu próprio livro do Google Chrome.
• Tutores da Boston Partners in Education, parcerias
com BalletRox e Urban Improv.
• Todos os funcionários são treinados em Sala de
aula responsiva
• Serviços de aconselhamento disponíveis na escola
para todos os alunos
• Conselho de Pais da escola ativo, que abrange
uma grande variedade de atividades familiares e
arrecadação de fundos
• Ambiente de aprendizagem seguro e estimulante
• Nova sala de 6º ano.

Política de uniforme:

• Calça, saia e moletom azul-marinho com camisa
azul-clara, blusa e camiseta escolar. Camisas com
nosso símbolo e slogan da escola da Conley estão
disponíveis.

Atividades antes e depois das aulas:
• A YMCA oferece um programa após as aulas do
Jardim 2 ao 6º ano, das 15h10 às 18h.

Programas para Aprendizes de Inglês:

Dever Elementary School

Educação Infantil ao 8º ano
Katherine Grassa, Diretora
40 Pershing Rd. (Lower School)
493 Centre St. (Upper School),
Jamaica Plain 02130
617-635-8239

Jardim 1 ao 6º ano
Margaret Reardon, Diretora
325 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
617-635-8694

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 1
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

16.8%
2.5%
44.5%
29.1%
7.1%

Somos uma comunidade diversificada e acolhedora
que tem três expectativas comuns.
Nós nos IMPORTAMOS conosco.
Nós nos IMPORTAMOS uns com os outros.
Nós nos IMPORTAMOS com nossa escola.

Diferenciais:

• Foco na criança inteira da escola.
• Excellence For All
• Currículo de Círculo aberto usado de K-5 (Educação
Infantil ao 5º ano)
• Programa depois das aulas da Escola Curley (CASP)
para alunos de K-8 (Educação Infantil ao 8º ano)
• Série do Tenacity: 6º ao 8º ano
• Credenciamento NAEYC
• Playworks
• Imersão Assistida em Inglês (SEI) para Aprendizes
de Inglês
• Aulas de Dança, Artes Cênicas, Artes Visuais e
Educação Física
• Equipes de basquete, atletismo, futebol, beisebol,
tênis e vôlei
• Parceiros adicionais da escola: Family Service
Center of Greater Boston, Harbor Island Outdoor
Education, Spontaneous Celebrations, Wheelock
College e UMass Boston.

Atividades antes e depois das aulas:

• O programa antes das aulas acontece diariamente
das 7h às 8h15.
• O programa depois das aulas é das 15h10 às 18h.
A Tenacity oferece um programa depois das aulas
gratuito para alunos do 6º ao 8º ano que foca nas
habilidades de alfabetização e em como jogar tênis.
www.tenacity.org.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Espanhol (6º ao 8º ano)
• SLIFE-Espanhol (3º ao 5º ano)
• ESL de Educação Geral

Responsabilidades do estado: Necessita de
apoio amplo / abrangente
Nível do QQE: 3
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

A Paul Dever Elementary garante que cada aluno
tenha um excelente professor e um líder escolar
comprometido com seu sucesso; define padrões
claros e consistentes para o desempenho acadêmico
e estabelece um foco em toda a escola na preparação
de todos os alunos para a faculdade; maior tempo de
ensino; fornece tutoria e intervenção diária em grupos
pequenos para os alunos, conta com professores
altamente qualificados e bem treinados; e coleta
dados de avaliação e frequência para monitorar o
progresso acadêmico de cada aluno e adaptar o ensino
para atender às necessidades de todos os alunos.
A Dever School atende famílias com diferentes
históricos culturais, econômicos e linguísticos.
Acreditamos que todas as crianças merecem ter acesso
a uma educação de excelência, que permita o sucesso
na vida universitária, profissional e muito mais.

Diferenciais:

• Aulas de Língua Espanhola e Ciências.
• Integração de Artes
• Parceria com o Boys and Girls Club nas
proximidades para o programa depois das aulas
• Jornada letiva ampliada
• Serviços de enfermaria em período integral
• Parceria com diversos programas terapêuticos que
prestam serviços de aconselhamento em saúde
mental
• Conexões sólidas com a comunidade com o Harbor
Point Development
• Ambiente bilíngue e receptivo
• Programa universal de café da manhã, almoço e
lanche gratuitos
• Foco em práticas de sustentação cultural e
linguística

Política de uniforme:

• Camiseta azul-claro ou camisa polo com calça, saiaou shorts pretos (ambos na altura dos joelhos).

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Espanhol
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:
• Apoio de deficiência emocional.

• ESL de Educação Geral.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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24.6%
4.5%
60.2%
8.5%
2.3%

Discover Boston Public Schools 2022-2023 • bostonpublicschools.org/welcomeservices

Perfis de BPS: K-8
Dudley Street Neighborhood
Charter School

East Boston Early Education
Center

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 4

Responsabilidades do estado: Dados
insuficientes
Nível do QQE: Dados insuficientes

Jardim 1 ao 5º ano
Elijah Heckstall, Diretora
6 Shirley St., Roxbury 02119
617-635-8507

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Edison K-8 School

Jardim 1 ao 8º ano
Kimberly Williams, Diretora
60 Glenmont Rd., Brighton 02135
617-635-8436

Educação Infantil ao 1º ano
Rhiannon Varmette, Diretora
135 Gove St., East Boston 02128
617-635-6456

59.2%
0.7%
35%
2.7%
2.3%

Nossa missão: (1) oferecer um ensino de excelência
para todos os alunos; (2) preparar novos professores
altamente qualificados; e (3) atuar como parceira na
melhoria de todas as escolas da região de Dudley.

Diferenciais:

• Uma escola autônoma no distrito que foi
inaugurada em setembro de 2012.
• Fundada e administrada pelo programa Boston
Teacher Residency da Boston Plan for Excellence,
um órgão com histórico comprovado de sucesso
acadêmico, em parceria com a associação Dudley
Street Neighborhood Initiative
• Dia e ano letivo ampliados para proporcionar mais
tempo de ensino e aprendizado
• Grande apoio socioemocional por meio dos órgãos
parceiros
• Promoção ao próximo ano de acordo com a
competência: os alunos devem demonstrar que
atingiram os mais altos padrões acadêmicos
• Sólidas parcerias com associações comunitárias e
outras escolas da região de Dudley

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 3

5.9%
2.1%
63.1%
25.1%
3.7%

A East Boston EEC é uma comunidade diversificada
e acolhedora. Procuramos desenvolver os corações e
mentes dos nossos jovens alunos para que estejam
preparados para serem pensadores críticos e membros
da comunidade. Nossa equipe colabora estreitamente
uns com os outros e com as famílias para apoiar os
alunos.
Os educadores do EEC envolvem os alunos em
experiências de aprendizagem divertidas e ativas
que promovem a alfabetização e o desenvolvimento
da linguagem em todas as disciplinas. Os alunos
recebem EF regular, STEM e Música, juntamente com
Aprendizado socioemocional.

Diferenciais:

Programas para Aprendizes de Inglês:

• Credenciado pela National Association for the
Education of Young Children (Associação Nacional
para a Educação de Crianças Pequenas), a principal
organização de profissionais da Educação Infantil
do país
• Apoio para alunos em risco por meio da
intervenção em leitura Reading Recovery, de aulas
particulares na escola e de programas de leitura
computadorizados
• Aulas de Ciências e Engenharia para todos os
alunos
• Depois das aulas, o dia letivo continua com
atividades que abrangem projetos e temas
mensais, artes e artesanato, artes dramáticas,
música e culinária
• Parceria com o Museu de Belas Artes - Projeto
Visual Thinking Strategies
• Imersão Assistida em Inglês, multilíngue
• Programa de inclusão

Caminho da Educação Infantil ao 12º ano:

• O uniforme é azul-marinho ou calça/saia cáqui e
camisa ou polo branca, azul-marinho ou azul-claro.

Política de uniforme:

• Camisa polo azul-marinho com o logotipo Dudley
street, calça cáqui ou moletom Dudley street com o
logotipo. Os alunos devem usar sapatos fechados.

Processo de Inscrição Especial:

• Consulte o nosso site para obter mais informações:
www.bpe.org/dudley-street-neighborhood-charterschool/prospective-families/

Atividades antes e depois das aulas:

• O Boston Bridge to Excellence oferece programação
depois das aulas para os alunos até as 18h.
• ESL de Educação Geral.

Alocação garantida no 6º ano da Dearborn STEM
Academy.

Política de uniforme:

Atividades antes e depois das aulas:
• Creche gratuita, das 7h30 às 16h35

Programas para Aprendizes de Inglês:

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

16%
13.7%
53.3%
12.5%
4.7%

A Thomas Edison K-8 abraça à diversidade, está
comprometida com a inclusão e é uma escola
estimulante e apoiadora. Os alunos têm a
oportunidade de aprender um instrumento, participar
de um coral ou atuar em uma peça teatral. Os valores
essenciais de respeito, responsabilidade, capacidade,
igualdade e rigor são ensinados e celebrados em toda
a escola e durante o Ano letivo.

Diferenciais:

• Cursos com foco em Artes.
• Aulas de instrumentos musicais, teatro, dança e
artes visuais
• Parques infantis (2), espaços para basquete,
atletismo, vôlei e futebol
• Portfólio obrigatório para os formandos do 8º ano
• Cafeteria de serviço completo com café MyWay
• Programa Excellence for All com aulas de
programação, robótica, impressão 3D e francês para
classes do 3º ao 6º ano.
• Ênfase em práticas inclusivas para alunos com
deficiências
• Tecnologia nas salas de aula com dispositivo
individual para os alunos

Política de uniforme:

• Política voluntária de uniformes. Camisa azulmarinho ou camisa com o logotipo da Edison, calça
cáqui bege ou calça azul-escuro (calça, shorts, saia).

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: Boston Bridge to Excellence e BOK
• Depois das aulas: ensino acadêmico, clubes e
esportes

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Multilíngue.
• SLIFE-Multilíngue (3º ao 5º ano).
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Salas de inclusão e salas altamente especializadas
para deficiências emocionais para todas as séries.
• Foco na criação de uma escola em que todos se
sintam seguros e bem-vindos.

• SEI-Multilíngue.
• ESL de Educação Geral.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Eliot K-8 School

Jardim 1 ao 8º ano
Traci Walker, Diretora
K0-1, 16 Charter St., North End 02113,
617-635-8545
2º-4º ano, 173 Salem St., North End,
02109, 617-635-8388
5º-8º ano, 585 Commercial St., North End
02113, 617-635-8912
Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 1
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

5.9%
11%
15.9%
59.9%
7.4%

A Eliot K-8 Innovation School oferece Aprendizagem
experiencial baseada em brincadeiras, uma
abordagem baseada em pesquisa para ensino
acadêmico que fornece um ambiente alegre e
multifacetado que é vivenciado exclusivamente por
cada aluno. Nossa missão é fornecer uma educação
completa que ajude cada aluno a atingir a excelência
acadêmica, construir caráter, autoconfiança, liderança
e valores sólidos, e se tornar um contribuidor positivo
para suas comunidades.

Diferenciais:

• 2010, 2011, 2012 - Massachusetts Commendation
School.
• Apenas Boston K-8 Innovation School (2012)
• A escola mais antiga em funcionamento de Boston
(fundada em 1713)
• Corpo docente, alunos, famílias e comunidade
atenciosos, comprometidos e colaborativos
• Programa de Engenharia e Robótica de K-8
(Educação Infantil ao 8º ano)
• Programa de língua e cultura italiana
• S.T.E.A.M. Programas educacionais como aulas de
programação e de Ciência da Computação

Política de uniforme:

• K-4 (Educação Infantil ao 4º ano): Calça, saia ou
shorts azul-marinho; camisa branca/azul-marinho.
Do 5º ao 8º ano: calça/shorts cáqui e camisa branca/
azul-marinho.

Atividades antes e depois das aulas:

• Programa depois das aulas Champions das 15h30
às 18h para o Ano letivo de 2022-2023 para K-4
(Educação Infantil ao 4º ano).

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Ellis Elementary School

Ellison/Parks Early Education
School

Jardim 1 ao 6º ano
Lemuel Ivy, Diretora
302 Walnut Ave., Roxbury 02119
617-635-8257
Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 4
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

37.6%
0%
58.6%
2.2%
1.7%

Os alunos, funcionários, pais, líderes da comunidade,
agências e parceiros de negócios da David A. Ellis
promovem uma educação eficaz e enriquecida
em um ambiente seguro e de apoio focado no
desenvolvimento de habilidades sólidas e preparação
para a adesão produtiva e responsável na sociedade.
Cada aluno da Ellis atinge o sucesso ao dar o seu
melhor em um ambiente de aprendizagem seguro
e acolhedor. Os alunos defendem os valores:
Respeitar a si mesmo, respeitar os outros, e respeitar
a aprendizagem. Professores e pais trabalham de
forma colaborativa para garantir a criação de alunos
produtivos e responsáveis ao longo da vida.

Diferenciais:

• Parceria com o Museu Afro-americano que
proporciona oportunidades de enriquecimento do
nosso currículo de História e Estudos Sociais.
• Programa diferenciado para Aprendizes de Inglês,
Espanhol
• Sala de computação com IPad
• Laboratório de ciências experimental com aulas
ministradas por um professor licenciado em
ciências, além de experiências científicas práticas
• Parceria sólida com a Higher Ground Inc

Política de uniforme:

• Camisa/blusa azul ou branca clara e calça, saia,
shorts ou moletom azul-marinho.

Atividades antes e depois das aulas:

• Programa antes das aulas Bird Street, começa às 7h,
Atividades de Aprendizado baseado em projetos,
Programa “Raising Readers”, Desenvolvimento de
competências acadêmicas
• Programa depois das aulas Bird Street até às 18h,
• alunos do Jardim 1 ao 5º ano. Lição de casa/tutoria,
atividades de aprendizado baseado em projetos,
explorações de carreira, serviços envolventes.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Espanhol.
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:
• Atendimento educacional especializado –
deficiência emocional

Educação Infantil ao 3º ano
Benjamin Rockoff, Diretor
108 Babson St., Mattapan 02126
617-635-7680

Responsabilidades do estado: Progresso
moderado em direção às metas
Nível do QQE: Dados insuficientes
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

53.4%
1.1%
38.5%
4.6%
2.3%

A Dra. Catherine Ellison-Rosa Parks Early Education
School é uma escola de inclusão completa. Os
educadores garantem o discurso de aluno para aluno,
de modo que TODOS os alunos leiam no nível escolar
ou além.

Diferenciais:

• Salas de aula pequenas com educação inclusiva
• Currículo baseado em padrões e culturalmente
responsivo
• Uma equipe diversificada que reflete os alunos,
• Integração de Artes - parceria com VSA of
Massachusetts/COOL Schools que leva um artista
residente para dar aulas que integram
• Leitura com Amigos, clubes de livros em sala de
aula e distribuição diária gratuita de livros para
alunos e famílias
• Dança, Artes Visuais e Educação Física
• Especialistas em inclusão em tempo integral,
facilitador da equipe de avaliação de idioma
em tempo integral, professores de Inglês como
segunda língua (ESL) e instrutores de alfabetização
(1 em tempo integral e 1 em tempo parcial),
coordenador do City Connects em tempo integral,
enfermeiro em tempo integral
• Recuperação de leitura, intervenção de
alfabetização nivelada, recursos de F&P para apoiar
nossos leitores em desenvolvimento

Política de uniforme:

• Camisa da escola ou uma blusa branca e calça
azul-marinho. Não é necessário uniforme às sextasfeiras.

Atividades antes e depois das aulas:
• Programação Surround Care antes e depois das
aulas

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Multilíngue.
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• classes integradas com alunos da Educação Geral e
da Educação Especial em todas as séries.
• Especialista em Inclusão em tempo integral.

Caminho da Educação Infantil ao 8º ano:

Alocação garantida no 4º ano da Mildred Avenue
K-8 School.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Everett Elementary School

Frederick Middle School

Gardner Pilot Academy

Responsabilidades do estado: Cumprindo
ou excedendo as metas
Nível do QQE: 1

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 4

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2

Jardim 1 ao 6º ano
Karen Cahill, Diretora
71 Pleasant St., Dorchester 02125
617-635-8779

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

41.8%
15.1%
33.7%
5.3%
4.3%

A Everett tem o compromisso de fornecer ensino
acadêmico sólido, ao mesmo tempo em que atende às
necessidades de saúde física e emocional dos alunos.
As necessidades sociais dos alunos são atendidas
por meio de nosso currículo de competência social
em toda a escola, além do currículo de saúde. Nosso
especialista em Ciências trabalha com as classes de
K-6 (Educação Infantil ao 6º ano). O ensino de Música/
coral, Artes visuais, Tecnologia e Educação Física são
fornecidos aos alunos semanalmente em todas as
séries. Parcerias com programas como Escoteiros,
Boys and Girls Club e YMCA oferecem inúmeras
oportunidades de aprendizado extracurricular para
nossos alunos.

Diferenciais:

• Instrutores de alfabetização primária, tempo de
aprendizado ampliado para funcionários e alunos,
programas de tutoria antes e depois das aulas.
• Equipe diversificada multilíngue, inclusão total em
todos os níveis de ensino, programas educacionais
• Programa de bem-estar com aulas de Educação
Física e Saúde
• Boletim informativo semanal para manter os pais
informados, EQT ativo, SPC, Clube do livro do aluno
• Equipe de apoio para alunos com dificuldades,
composta por um orientador, um fonoaudiólogo e
um terapeuta ocupacional
• Serviços de inclusão e sala de reforço acadêmico
especializada para alunos de todas as séries
• Pátio e sala de aula ao ar livre premiados
• Parceiros: YMCA, New York Metropolitan Opera
Guild, Greater Boston Jewish Coalition for Literacy,
Open Circle e Horace Mann Insurance Company

Política de uniforme:

• Calça, saia, blusa ou shorts azul-marinho ou
bege - camisa de colarinho branco, azul-claro ou
azul-marinho - calça ou saia cáqui (somente do 4º
ao 5º ano).

Atividades antes e depois das aulas:

• A tutoria é oferecida antes e depois das aulas
• The Boys and Girls oferece um programa depois das
aulas às18h

6º ao 8º ano
Pauline Lugira, Diretora
270 Columbia Rd., Dorchester 02121
617-635-1650

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

40.2%
10.5%
45.1%
1.8%
2.4%

Na Frederick, oferecemos uma experiência acadêmica
sólida em um ambiente educativo para os alunos.
Com altas expectativas acadêmicas e uma forte cultura
escolar, nossos alunos e funcionários têm ORGULHO
de fazerem parte da Frederick: Responsabilidade
pessoal, respeito, integridade, determinação e
empatia.

Diferenciais:

• Uma escola que atende toda a criança; mente,
corpo e espírito
• Ensino baseado em dados para apoiar resultados
sólidos para a aprendizagem do aluno.
• Currículo acadêmico exigente aprimorado por
investigação, exploração, experiência e aprendizado
prático
• Serviços de aconselhamento disponíveis na escola
para todos os alunos
• Basquetebol, tênis, luta livre, futebol e basebol
• Notebooks com acesso sem fio à Internet para
todos os alunos
• Nossas instalações são modernas, contam com
ginásio, estúdio de cerâmica, estúdio de dança, sala
de coral e música instrumental e laboratórios de
Ciências e Tecnologia

Política de uniforme:

• Camisa polo azul-claro ou azul royal com o logotipo
da escola. Calça ou saia cáqui.

Atividades antes e depois das aulas:

• Aulas particulares, esportes, clubes, aulas de
artes, teatro e instrumentos musicais, ciências,
matemática, mídia.
• Aulas particulares e atividades de reforço gratuitas
aos sábados.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Espanhol.
• SEI-Multilíngue.
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Grupos de habilidades sociais, aconselhamento,
apoio comportamental, ensino de habilidades de
rotina essenciais, experiências da comunidade e
experiências pré-vocacionais na escola, saúde e
serviços de bem-estar, áreas sensoriais

Jardim 1 ao 8º ano
Erica Herman, Diretora
30 Athol St., Allston 02134
617-635-8365

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

10.2%
5.6%
65.7%
13.4%
5.1%

A Gardner Pilot Academy educa a mente e desenvolve
o caráter dos alunos em parceria com as famílias e a
comunidade, com o objetivo de garantir que todas
as crianças se tornem socialmente responsáveis e
conquistem a excelência acadêmica.

Diferenciais:

• Status da Pilot: Voz dos pais e da comunidade no
conselho administrativo para informar as decisões
orçamentárias.
• Serviços ampliados: Programação antes das aulas,
depois das aulas e educação para adultos
• Oportunidades de Artes: O Programa Friday Arts
oferece oportunidades artísticas profissionais para
TODOS os alunos às sextas-feiras pela manhã
• Saúde e bem-estar: Programa da associação
Playworks para todos os alunos, enfermeira escolar
em período integral, posto médico dentro da
escola, orientador escolar em período integral e um
coordenador do Programa City Connects, da Boston
College, em período integral.
• Participação da família: 5 eventos escolares
anuais para aproximar as famílias do processo de
aprendizagem do aluno
• As Parcerias com universidades e com a
comunidade fornecem serviços em todas as áreas saúde, socioemocional, acadêmica e artística.

Política de uniforme:

• Camisa de colarinho marrom com o logotipo da
escola e calça azul-marinho.

Atividades antes e depois das aulas:

• Atividades gratuitas antes das aulas para todos os
alunos, com início às 7h30.
• Atividades depois das aulas em colaboração com a
YMCA da Grande Boston até às 18h.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Educação inclusiva total para alunos de todas as
séries.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Sarah Greenwood K-8 School

Grew Elementary School

Guild Elementary School

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 2

Responsabilidades do estado: Necessita de
apoio amplo / abrangente
Nível do QQE: 4

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2

Jardim 1 ao 8º ano
Camila Hernandez de Obi-Tabot, Diretora
189 Glenway St., Dorchester 02121
617-635-8710

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

15.5%
0.3%
80.7%
1.5%
2%

Temos um programa de linguagem dupla e serviços
especializados de apoio ao aluno em nosso Centro
de Aprendizagem Terapêutica. Usamos a Justiça
Restaurativa como nossa filosofia orientadora para o
apoio ao aluno e à comunidade. Nossos professores
especializados proporcionam enriquecimento
para nossos alunos através de Música, Educação
Física, Makerspace, Tecnologia e Artes. Temos
aconselhamento no local e serviços de apoio ao aluno
pelo Franciscan Hospital. Os alunos se envolvem em
tarefas centradas no aluno culturalmente responsivas
e cognitivamente exigentes que serão baseadas por
práticas de Justiça Restaurativa.

Diferenciais:

Os alunos podem aprender em Espanhol e Inglês.
Centro de Aprendizagem Terapêutica
Estudos Étnicos
STEAM
Aprendizagem baseada em projetos
Biblioteca bilíngue
Makerspace
Aulas de música para todos os alunos em uma
nova sala
• Parcerias: 3-Point Foundation, Strong Women,
Strong Girls, Sportsman Tennis, America SCORES,
YW Girls Health e Discovering Justice.
• Aconselhamento no local e serviços de apoio ao
aluno e serviços para a família por meio do Hospital
Franciscan, City Connects e Rosie’s Place.
•
•
•
•
•
•
•
•

Política de uniforme:

• Calça polo branca ou azul, azul-marinho. Sem
exigência de uniforme nas sextas-feiras.

Processo de Inscrição Especial:

• Como uma Escola de Língua Dupla, exigimos que
os alunos do 3º ao 8º ano sejam entrevistados para
determinar a elegibilidade para admissão com
base no nível de Espanhol.

Jardim 1 ao 6º ano
Karen McCarthy, Diretora
195 Leyden St., East Boston 02128
617-635-8523

Jardim 1 ao 5º ano
Michelle Simon, Diretora
40 Gordon Ave., Hyde Park 02136
617-635-8715

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

39.6%
0%
40.1%
11.5%
8.8%

A Grew Elementary School promove a mentalidade
de crescimento e liderança compartilhada para
todos os funcionários, alunos, famílias e parceiros
da comunidade. Somos acolhedores e envolventes,
adotamos valores como empatia, curiosidade,
colaboração e perseverança. Nós desenvolvemos
nossas crianças por inteiro e reconhecemos as virtudes
de cada uma.

Diferenciais:

• Corpo docente diversificado, dedicado e altamente
qualificado, que se dedica a 100 horas de
desenvolvimento profissional por ano.
• Dia ampliado de aprendizado
• 8 City Year Corps. Membros que apoiam a melhoria
de toda a escola, além de apoio focado do 3º ao
5º ano
• Um instrutor e intervencionista para apoiar a
melhoria contínua no ensino e intervenções
focadas nos alunos
• Melhoria da tecnologia para fornecer aos alunos
oportunidades frequentes de se envolverem com o
aprendizado por meio da tecnologia
• Parceria com a associação Hale Reservation
para construção de uma comunidade escolar e
aprimoramento do aprendizado científico
• A Eliot School of Fine & Applied Arts garante aulas
de artes para nossos alunos
• A Excellence For All School oferece trabalho
avançado a todos os alunos. também oferece
oportunidades de enriquecimento de Espanhol,
Codificação e Robótica para alunos do 4º e 5º ano.

Política de uniforme:

• Blusa ou camisa branca, azul-claro ou azul-marinho
e calça, blusa ou saia azul ou cáqui.

Atividades antes e depois das aulas:

• Programa gratuito antes das aulas a partir das 7h
da FiveStar

• Programa BOKS antes das aulas de atividades
físicas
• America SCORES New England Soccer Program,
Imajine That, YMCA/City Year Starfish Program
Science club, um programa de ELL depois das aulas.

• Bilíngue-Espanhol.

• ESL de Educação Geral.

Atividades antes e depois das aulas:

Programas para Aprendizes de Inglês:

Programas para Aprendizes de Inglês:

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

A Guild School foca em ser uma comunidade de
aprendizagem exemplar por meio de relacionamentos
significativos e aprendizagem relevante e envolvente.
Somos uma escola inclusiva que valoriza a
diversidade, celebra nossa comunidade e aprofunda o
aprendizado com alegria e descoberta.

Diferenciais:

• Uma escola pequena com um ambiente seguro,
acolhedor e exigente.
• Todos os alunos participam do Programa Excellence
for All (Trabalho Avançado Inclusivo)
• Programas certificados para Jardim 1 e 2 da NAEYC
• 18ª escola do país a receber o Selo de Excelência
em Boas-Vindas às Escolas por práticas inclusivas
de LGBTQ.
• Nossa equipe recebeu vários prêmios: temos
finalistas do prêmio Educator of the Year (Educador
do Ano) e funcionários certificados nacionalmente
• Grande envolvimento dos pais com um Conselho
de Pais Escolares ativo e acolhedor e muitos
eventos focados na construção da comunidade,
ensino acadêmico e artes

Política de uniforme:

• Camisa obrigatória verde-escura “Jacarés” com
calça azul-marinho ou cáqui, shorts, saia ou calça de
moletom verde-escuras “Jacarés”.

Programas para Aprendizes de Inglês:

• SEI-Espanhol.
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Atendimento educacional especializado para
alunos com deficiências que abrange salas de aula
de inclusão.

Atividades antes e depois das aulas:

• Vasto programa de atividades depois das aulas
disponíveis para alunos de todas as séries.
• Antes das aulas, a partir das 7h10: auxílio para
deveres de casa e aulas de Movimento corporal/
Educação Física.
• Depois das aulas, até às 18h00: parceria com a
YMCA.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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2%
1.2%
80.1%
16.4%
0.4%
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Perfis de BPS: K-8
Hale Elementary School

Haley Pilot School

Harvard-Kent Elementary School

Responsabilidades do estado: Escola de
reconhecimento: alto crescimentoNível do
QQE: 1

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2

Responsabilidades do estado: Cumprindo
ou excedendo as metas
Nível do QQE: 2

Jardim 1 ao 6º ano
Candice Whitmore, Diretora
51 Cedar St., Roxbury 02119
617-635-8205

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

51.5%
7%
30.4%
7.6%
3.5%

Nossa família escolar está comprometida com um
ensino eficaz e as melhores práticas preparatórias
para que todos os alunos possam progredir. A Hale
continua a trabalhar arduamente para manter um
excelente progresso anual com base nos Padrões de
Massachusetts, além das habilidades do século XXI.
O foco da nossa escola é preparar os alunos para
a excelência acadêmica e promover o amor e o
compromisso com o Ensino Superior. Nós nos
esforçamos para construir o caráter de nossos alunos
e torná-los membros contribuintes e produtivos de
nossa comunidade de aprendizagem.

Diferenciais:

• Escola comunitária pequena e segura.
• Pátio de última geração e mural premiado
• Technology Goes Home, laboratório de computação
de última geração
• Projetos de aprendizagem de serviço comunitário;
Programas Junior Achievement
• Expectativas altas quanto à vida acadêmica e ao
comportamento dos alunos
• Anuário
• Escolhido pela Boston Magazine como um dos
melhores de Boston: As 100 melhores escolas em
2005
• Conselho de Bem-Estar e assistente social na escola
• Compromisso com o ensino eficaz e com as
MELHORES práticas
• Parcerias com os times do Boston Celtics, Red Sox
e NE Patriots
• Prêmios nacionais para os funcionários e a diretora,
Medalha de Bronze Nacional em Saúde

Política de uniforme:

• Vista-se para o sucesso! O traje é calça azulmarinho, saia e camisa branca de botão com o
logotipo da Hale. Os meninos podem usar gravata,
se quiserem.

Atividades antes e depois das aulas:

• O BOKS começa às 7h15
• O programa depois das aulas da comunidade da
Bird Street vai até as 19h

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Educação Infantil ao 8º ano
Kathleen Mendes Sullivan, Diretora
570 American Legion Highway, Roslindale
02131

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

36.1%
0.8%
35.4%
21.6%
6.1%

EXCELÊNCIA: Nosso ensino apoia os alunos
em alcançar o seu maior potencial acadêmico,
proporcionando uma compreensão comum
de excelência acadêmica para todos os alunos.
EQUIDADE: Nosso ensino é inclusivo e individualizado,
acessível a todos e com base nos diversos pontos
fortes e necessidades dos alunos e celebra a
identidade cultural de nossos alunos. INCLUSÃO: As
crianças e suas famílias são afirmadas e celebradas
como partes valiosas da comunidade escolar.
Somos uma escola de Educação Infantil ao 8º ano
totalmente inclusiva que oferece educação aos alunos
por meio de oportunidades de aprendizagem prática
baseadas em temas.

Diferenciais:

• Escola com foco na comunidade e no meio
ambiente.
• Parceria com o Boston Nature Center, construção de
barcos comunitários, Urban Improv e BYSO
• Seguimos o Comprehensive Behavioral Health
Model (Modelo Compreensivo de Saúde
Comportamental – CBHM)
• Programa depois das aulas da YMCA
• Pátio, sala de aula externa e Jardins muito bonitos
• Muitas oportunidades para participação dos pais
• Inclusão completa de Educação Infantil ao 8º ano

Política de uniforme:

• Calça cáqui obrigatória do uniforme da Escola
Haley e camisa azul-marinho.

Atividades antes e depois das aulas:

• Programa antes das aulas mediante pagamento de
tarifa (K-5 - Educação Infantil ao 5º ano)
• O programa depois das aulas Haley/YMCA funciona
todos os dias das 14h45 às 18h.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Oferecemos educação inclusiva total. Alunos com
e sem deficiências aprendem juntos em todas
as classes, de todas as séries, e recebem aulas
de reforço que atendem às necessidades de
aprendizado individuais.

Jardim 1 ao 6º ano
Jason Gallagher, Diretor
50 Bunker Hill Street, Charlestown 02129
617-635-8358

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

21.9%
19.6%
31.4%
22.7%
4.4%

Nós amamos a nossa escola! Nossa missão é ser uma
escola academicamente excelente e produtiva que
apoia os alunos. Nós nos esforçamos para ajudar
todos os alunos a se desenvolverem como cidadãos
e alunos. Nós focamos no ensino acadêmica, saúde,
bem-estar e caráter. Nossos valores essenciais
garantem que os alunos tenham ORGULHO da escola:
“Nosso objetivo é sermos indivíduos responsáveis,
determinados a nos envolver na aprendizagem”

Diferenciais:

• Uma escola EFA que colabora com os parceiros
da comunidade para levar oportunidades de
aprendizagem únicas aos nossos alunos.
• O programa Harvard/Kent Leadership Scholarship,
oferece bolsas universitárias de $1000 para 8
líderes estudantis a cada ano letivo.
• Os alunos podem fazer aulas de mandarim.
• Apoio familiar sólido e envolvimento das famílias
apoiado pela Associação de Pais de HK.
• Vencedores da Edvestors School on the Move de
2019!
• Um “Catie’s Closet (Armário da Catie)” recéminaugurado para atender às necessidades dos
alunos e famílias.
• Atingiu ou excedeu as nossas metas de MCAS em
Língua e Literatura Inglesa (ELA) e Matemática a
cada ano.
• Orientação e aconselhamento escolar na própria
escola para os alunos

Política de uniforme:

• Harvard-Kent P.R.I.D.E. Camiseta ou camisa polo

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: começa às 7h45. $25 por semana.
O programa inclui: Programa BOKS, trabalho
tutorial leve e atividades de preparação para a
escola. Ensino especializado em leitura; do
Jardim 2 ao 5º ano, sessões de 8 semanas para
alunos com dificuldade de leitura
• Depois das aulas: Programa de Matemática do 3º
ao 5º ano, começa em janeiro, Enriquecimento
acadêmico e apoio para o Jardim 1 e 2, Programa
depois das aulas de $20 por semana

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.

Para ver a lista completa dos órgãos que têm parceria com determinada escola, acesse partnerbps.org/locations 27

Perfis de BPS: K-8
Haynes Early Education Center

Hennigan K-8 School

Hernández K-8 School

Responsabilidades do estado: Dados
insuficientes
Nível do QQE: Dados insuficientes

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 2

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 4

Educação Infantil ao 1º ano
Donette Wilson-Wood, Diretora
263 Blue Hill Ave., Roxbury 02119
617-635-6446

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

40.7%
2.9%
44.8%
4.1%
7.6%

Oferecemos classes reduzidas, dia letivo ampliado e
equipes pedagógicas em sala de aula para permitir
a participação total dos alunos em seu próprio
processo de aprendizagem. A exibição Countdown
to Kindergarten do Museu das Crianças segue o
modelo da sala de aula da Educação Infantil. Nosso
Programa de Cuidados com o Meio Ambiente oferece
oportunidades para várias atividades, como natação,
tênis, caratê, dança, basquete, clube de corrida.

Diferenciais:

• Classes pequenas de 20 alunos com 2 professores
durante o período acadêmico
• Dia de premiação anual para homenagear as
realizações dos alunos em toda a escola
• Matérias optativas: dança, ciências, música, tênis,
robótica, marcenaria e natação
• Uma instalação construída para crianças pequenas
• Antes e depois das aulas, receba cuidados sem
nenhum custo. Programa de café da manhã,
almoço e lanche da tarde gratuito
• Parcerias envolventes com a comunidade: The
BASE, The Eliot School of the Arts, City Sprouts,
Boston Latin Academy Tutoring Support, Catie’s
Closet, YMCA, Greater Love Tabernacle Church, 12th
Baptist Church.

Política de uniforme:

• Meninas: calça ou saia azul-marinho. Meninos:
calça azul-marinho ou cáqui. Blusa ou camisa
branca completam o nosso uniforme. Camisa azulmarinho, saia ou calça cáqui, tênis ou sapatos com
sola de borracha.

Atividades antes e depois das aulas:

• Oportunidades escolares: Programa de atividade
física Boks.
• Opções após as aulas: Arte, marcenaria, coro,
ensino de instrumentos musicais, beisebol, clube
do livro e dança.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Multilíngue.
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:
• Salas de aula com educação inclusiva total.

Jardim 2 ao 8º ano
Tanya Woodard, Diretora
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
617-635-8264

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Jardim 1 ao 8º ano
Carolina Brito, Diretora
61 School St., Roxbury 02119
617-635-8187

28.7%
2.6%
63.9%
3.9%
0.9%

Todos os nossos alunos aprendem em um ambiente
sensível a cada cultura, que conta com educadores
qualificados para atender às diversas necessidades
de aprendizado. Como uma escola pública centrada
no aluno, preparamos cada aluno para o sucesso,
oferecemos uma educação equitativa, exigente e
completa, baseada nos pontos fortes do aluno.

Diferenciais:

• Natação, Artes Cênicas, Música (novo laboratório
de teclado), Ciências, Artes/Artes Visuais, Educação
Física, Atenção Plena, Espanhol, Japonês,
Alfabetização Financeira e Saúde e Bem-Estar.
• Projetos governamentais e de serviços
comunitários para alunos do Ensino Fundamental II
• Idiomas falados pela equipe: Espanhol, Somali,
Crioulo haitiano, Árabe e Crioulo cabo-verdiano
• Nossa equipe de apoio ao aluno coordena serviços
educacionais, recursos, aconselhamento, defesa e
consultoria.
• Padrões de SEL e aulas curriculares socioemocionais
do Second STEP quinzenais em todas as salas de
aula
• Apoio de aconselhamento individual e em grupos
pequenos do The Home for Little Wanderers e do
Arbor Hospital

Política de uniforme:

• Calça azul e camisa vermelha de K-5 (Educação
Infantil ao 5º ano) e calça cáqui e camisa azulmarinho para as classes do 6º ao 8º ano.

Atividades antes e depois das aulas:

• O programa BOKS antes das aulas começa às 7h
• Boston SCORES N.E. Programa de redação +
Futebol; o Programa The Community Center’s
Friendship é da ACEDONE; Programa depois das
aulas para ELs. Hennigan Hawks.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Multilíngue.
• SLIFE-Espanhol
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• desenvolvimento socioemocional, inclusão e
deficiências específicas de aprendizagem.

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Somos uma escola bilíngue (inglês/espanhol). Todos
os alunos recebem aulas em Inglês e Espanhol,
independentemente de seu idioma nativo. Os alunos
são envolvidos em estudos temáticos, que variam de
acordo com a série e os Padrões Estaduais do Núcleo
Comum. A equipe é experiente, inovadora e exige
excelência de si e de seus alunos. Também temos uma
baixa rotatividade de funcionários, algo que fornece
estabilidade no planejamento de metas curriculares
de longo prazo. As Artes são integradas ao longo do
currículo por especialistas em música/movimento e
professores de sala de aula em colaboração mútua.
A comunidade da Hernández faz parceria com as
famílias para que as necessidades de cada criança
sejam atendidas.
O foco da nossa escola é a aprendizagem baseada em
projetos de dois idiomas, centrada nas artes.

Diferenciais:

• Ensino bilíngue em Inglês e Espanhol.
• Aprendizagem baseada em projetos
• Currículo de artes integrado e parcerias com
museus da região
• O Programa depois das aulas funciona das 15h às
18h

Política de uniforme:

• Calça/saia azul-marinho e camisa/blusa azul
bebê com o logotipo roxo da escola. Uniforme de
Educação Física: moletom azul-marinho e camiseta
com logotipo da escola.

Atividades antes e depois das aulas:

• Depois das aulas, até às 18h: lição de casa, artes
e artesanato, artes marciais, teatro, artes visuais,
ioga, dança e percussão africana, programa de
corrida Sole Train da Trinity Boston Foundation,
programas da associação Strong Women Strong
Girls, programa de liderança para alunos do Ensino
Fundamental II; $300 por mês, bolsas parciais
disponíveis.

Programas para Aprendizes de Inglês:

• Bilíngue-Espanhol.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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0%
85.6%
7.9%
2.9%

Discover Boston Public Schools 2022-2023 • bostonpublicschools.org/welcomeservices

Perfis de BPS: K-8
Higginson Elementary School

Higginson-Lewis K-8 School

Holmes Elementary School

Responsabilidades do estado: Dados
insuficientes
Nível do QQE: Dados insuficientes

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 4

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 4

Jardim 1 ao 2º ano
Karla Jenkins, Diretora
160 Harrishof Street, Roxbury 02119
617-635-8618

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

3º ao 8º ano
Darlene Ratliff, Diretora
131 Walnut Ave., Roxbury 02119
617-635-8137

41%
0.7%
56%
0.7%
1.4%

Nossa missão é ajudar nossos alunos a atingir
o máximo de seu potencial acadêmico e
socioemocional. Oferecemos uma comunidade de
aprendizagem segura e positiva que é apropriada
em termos de desenvolvimento para as necessidades
especiais dos alunos. A cultura da nossa escola se
orgulha do sucesso na criação de um lugar próspero e
de apoio para o aprendizado de nossos alunos.

Diferenciais:

• Somos uma escola de inclusão plena com
programas acadêmicos especializados:
• Temos um programa ABA .4 recém-criado
• Nossas salas de aula são conduzidas por
um professor duplo ou tri-certificado e um
paraprofissional.
• Especialistas em Educação Física, Artes Visuais e
Ciências
• Temos uma área de recreação totalmente nova,
criada para atender a todas as necessidades dos
alunos.
• Saúde comportamental abrangente com as Escolas
Públicas de Boston e com o Children’s Hospital,
Children’s Services de Roxbury, Higher Ground,
Programa Odontológico Tufts
• Equipe diversificada que fala inglês, espanhol,
crioulo cabo-verdiano, crioulo haitiano e vietnamita
• Equipe altamente qualificada e comprometida com
vários certificados e licenças de ensino

Política de uniforme:

• Camisa de colarinho marrom com o logotipo da
Higginson e calça, moletom ou saia azul-marinho.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Espanhol.
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:
• Inclusão total de alunos de Educação Geral,
Educação Especial e Aprendizes de Inglês.

Caminho da Educação Infantil ao 8º ano:

Alocação garantida para a Escola Higginson/Lewis
K-8.

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Jardim 1 ao 6º ano
Edverette Brewster, Diretor
40 School Street, Dorchester 02124
617-635-8681

43.4%
1.4%
47.9%
2.3%
5%

Nossa escola comunitária é voltada para as famílias,
presta todos os tipos de serviços aos alunos e tem
um forte foco acadêmico. Nosso prédio modernizado
inclui ginásio, refeitório e auditório. O foco de nossa
escola é melhorar a vida acadêmica e socioemocional
dos nossos alunos por meio de ensino aprimorado.
Contamos com muitos parceiros da comunidade para
fornecer apoio acadêmico e social à nossa comunidade
escolar.

Diferenciais:

• Escola de inclusão total do 3º ao 8º ano com uma
vertente de ABA.
• Prédio modernizado com ginásio e refeitório
• Programa antes e depois das aulas
• Educação Artística
• Programa de Educação Física com escolinha de
remo comunitária, programa de atividades físicas
BOKS, atividades extracurriculares
• Ampla variedade de parcerias que oferecem auxílio
comunitário
• Parcerias educacionais com a Northeastern
University, Wheelock College, Boston University

Política de uniforme:

• Camisa: azul, branca, preta, amarela. Calça: cáqui,
preta azul, moletom nessas cores e jeans.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: Bird St. Community Center • Depois das aulas: Bird St. Community Center
e City Year no Ensino Fundamental I. Atletismo
interescolar para a nossa escola de Ensino Médio,
que inclui vôlei, basquete, atletismo.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Extensão da inclusão com a crença de que o acesso
a todos beneficia todos.

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

54%
2.6%
36.1%
2.9%
4.4%

Todos os alunos participam da justiça social e
de unidades temáticas de estudos baseados em
projetos. Todos os alunos têm acesso a Artes, Ciências,
Codificação, Robótica, Espanhol, Educação Física e
Música. Também temos um coral e uma banda com
inclusão total. Os alunos da Holmes são corajosos,
resilientes e curiosos sobre seu lugar no mundo.
Eles desafiam a injustiça social! Juntos, assumimos
total responsabilidade por todos os nossos alunos ao
fornecer caminhos de aprendizagem personalizados e
oportunidades sólidas.

Diferenciais:

• Escola de inclusão de modelo do século XXI que
inclui totalmente alunos com deficiências nas salas
de inclusão.
• Classes pequenas de 15 alunos em K0-K1 e de 20
alunos em salas de aula de inclusão K2-5º ano
• Programas NAEYC de Jardim de Infância
credenciados
• Sólido programa de música com banda e coral, que
recebe subsídios da Fundação “Save the Music”
da VH1
• Correspondência de dispositivo de tecnologia
individual
• Concessão da ASTOS para apoiar atividades criativas
para alunos com e sem deficiências
• Parceria com Expeditionary Learning (EL)
• Parcerias adicionais: UMASS Boston, Wheelock
College, Americorps e City Year
• Programa Achieve de enriquecimento antes e
depois das aulas
• Parceria da City Connects com o Boston College
• UVA Partnership School

Política de uniforme:

• Saia, calça, blusa com camisa branca ou azul-claro,
azul-escuro ou cáqui, blusa ou camisa polo com o
logotipo da Holmes.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: 7h às 9h
• Depois das aulas: Achieve: 16H20 às 18h, ensino
acadêmico e enriquecimento.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Hurley K-8 School

J. F. Kennedy Elementary School

P. J. Kennedy Elementary School

Responsabilidades do estado: Cumprindo
ou excedendo as metas
Nível do QQE: 1

Responsabilidades do estado: Cumprindo
ou excedendo as metas
Nível do QQE: 1

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2

Jardim 1 ao 8º ano
Bethy Verano, Diretora
70 Worcester St., Boston 02118
617-635-8489

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

4.5%
2.2%
71.1%
18.8%
3.4%

Todos os alunos aprendem em Espanhol e Inglês. Este
tipo de programa é um programa de enriquecimento
e os alunos se beneficiam muito ao aprender outro
idioma. Devido a riqueza deste programa, os alunos
têm um desempenho de alto nível nas avaliações
estaduais.

Diferenciais:

• Comprometida com a graduação de alunos que
atuam em níveis acadêmicos proficientes ou
avançados em dois idiomas
• Grande foco nas artes, inclui parceria com Urban
Voices, Urbanity, The New England Conservatory,
Museu de Belas Artes
• Aulas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e
Matemática (STEM)
• Campo de futebol
• Parque infantil
• Eventos como noites de cinema, noites para a
família e o evento anual dia no campo
• Programa depois das aulas.
• Parceiros escolares: Museu de Belas Artes, Pais
da vizinhança para Hurley, Strong Women/Strong
Girls, Playworks
• Biblioteca escolar bilíngue e totalmente
informatizada

Política de uniforme:

• Calça/saia cáqui ou azul-marinho, camisa/blusa/
suéter/camiseta branca ou azul-marinho.

Processo de Inscrição Especial:

• Isso se aplica a alunos que entram no Hurley
apenas no 3º ano e em séries acima. É necessário
agendar um teste de idiomas de Inglês e Espanhol
com a escola assim que determinarmos que há
vaga na série solicitada. Apenas os alunos que
atenderem aos nossos critérios de idioma serão
admitidos.

Atividades antes e depois das aulas:

• Depois das aulas: YMCA oferece “Bodega de Arte.”
Os alunos têm a oportunidade de experienciar o
Museu de Belas Artes, Robótica, Playworks etc.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• Bilíngue-Espanhol.

Jardim 1 ao 6º ano
Christine Copeland, Diretora
7 Bolster St., Jamaica Plain 02130
617-635-8127

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

18.2%
1.7%
64.3%
13.3%
2.6%

A John F. Kennedy School prepara seus alunos para
atender às altas demandas impostas pelo século
XXI. A teoria educacional de mudança da John
F. Kennedy School envolve a integração de três
estratégias principais: uso consistente de dados para
orientar a tomada de decisões, melhoria contínua e
envolvimento no ensino e aprendizagem e promoção
de uma cultura escolar que permite que todos os
alunos prosperem.

Diferenciais:

• Ambiente seguro, acolhedor e centrado na criança,
com uma equipe excepcional que está envolvida
em todos os aspectos do aprendizado do aluno.
• Lousa inteligente em todas as salas de aula para
que os professores possam registrar suas aulas
e enviar o conteúdo para revisão dos alunos
posteriormente.
• O Open Circle é um programa de aprendizado
socioemocional abrangente e diferenciado para
alunos de K-5 (Educação Infantil ao 5º ano)
• Professores de Artes, Música, Educação Física e
Ciências em período integral
• Programas fundamentais que objetivam aumentar
a quantidade e a qualidade de leitura dos alunos
• Alunos de licenciatura da Wheelock College e
estagiários
• Ginásio e auditório espaçosos

Política de uniforme:

• Calça/saia azul-marinho com blusa ou camisa polo
branca.

Atividades antes e depois das aulas:

• Programa BOKS antes das aulas, YMCA antes/
depois das aulas
• Simmons College (America Learns), tutoria do 1º e
2º ano; America SCORES, futebol e redação do 3º
ao 5º ano. City Year, 3º ao 5º ano; Enriquecimento
depois das aulas em Robótica, Engenharia e
Ciências

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Espanhol.
• ESL de Educação Geral.

Jardim 1 ao 6º ano
Kristen Gonçalves, Diretora
343 Saratoga St., East Boston 02128
617-635-8466

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Nossa missão é educar por meio de um ambiente
seguro, saudável e familiar. Nosso foco de ensino:
Trabalharemos para criar pontos de entrada
apropriados e acessibilidade em nossos currículos
CCSS alinhados, de modo que todos os alunos com
proficiência e habilidade no idioma possam realizar
tarefas cognitivamente exigentes.

Diferenciais:

• Séries do programa de inclusão: Jardim 2 ao 6º
ano.
• Programa de SEI-Espanhol do Jardim 2 ao 4ºano
• Equipes acadêmicas de pais e professores
• Horta da American Heart Association para cultivar
legumes e verduras
• Cozinha de serviço completo no refeitório que
serve almoços quentes completamente frescos
diariamente através do projeto Hub and Spoke
• Oferecemos disciplinas eletivas diariamente como
EF, Artes, Música e Teatro
• FoodCorps - um programa Americorps que ensina
os alunos sobre a importância da nutrição e da
saúde. Inclui testes de sabor e aulas de nutrição
• Diariamente, temos um horário reservado
para “Kids’ Choice” de disciplinas eletivas
muito interessantes, as quais unem os padrões
acadêmicos ao aprendizado prático, baseado em
projetos
• Programa diário depois das aulas para todas as
crianças

Política de uniforme:

• Camisa ou moletom marrom com crista PJK, calça
cáqui ou calça de moletom marrom PJK

Atividades antes e depois das aulas:

• Programa BOKS, Programa de futebol da America
SCORES
• Refeição após as aulas, auxílio com a lição de casa,
esportes e atividades

Programas para Aprendizes de Inglês:

• SEI-Espanhol.
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Uma classe de Educação Infantil integrada para
maternal e Jardim 1 e classes de inclusão do
Jardim 2 ao 5º ano.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Kenny Elementary School

Jardim 1 ao 6º ano
Daniel Mckoy, Diretor interino
19 Oakton Avenue, Dorchester 02122
617-635-8789

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 1
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

35.4%
11.5%
22.4%
26%
4.7%

Oferecemos disciplinas acadêmicas exigentes e
aulas de Artes de alta qualidade, Música, Ciências e
Tecnologia, em um ambiente seguro e de apoio. A
Kenny School prepara os alunos para o sucesso de
longo prazo por meio de currículos e práticas que
afirmam suas identidades diversas e os capacitam com
o conhecimento e as ferramentas para se tornarem
líderes em suas comunidades e carreiras.

Diferenciais:

• Programas antes e depois das aulas com
classificação exemplar que incluem liderança
estudantil, Artes,educação ao ar livre, STEM e
Robótica, auxílio com a lição de casa e programação
esportiva. Programa NAEYC de Jardim de Infância
credenciado.
• Foco em STEM com aulas de Ciências para K0-6
(Educação Infantil ao 6º ano) que incluem animais
vivos, experimentos de aprendizagem práticos
e tecnologia. Desempenho que excedeu as
expectativas e crescimento na Avaliação de Ciências
do 5º ano de 2019 (MCAS).
• Parques infantis, campos de futebol e parcerias
baseadas em esportes
• Jardim ao ar livre e espaço em sala de aula,
programação nutricional, aulas de culinária.
• Notebooks e tecnologia de sala de aula para todos
os alunos; notebooks individuais para alunos do
6º ano; software de ensino adaptável, Google
Classroom e câmeras de documentos.
• Programação de Educação Especial que inclui
Educação Geral, inclusão e salas de aula
substancialmente separadas para atender às
necessidades de todos os alunos. Modelo de
inclusão crescente de K-5 (Educação Infantil ao 5º
ano).

Política de uniforme:

• Camisa polo azul-escuro ou branca ou moletom
sem capuz, saia ou moletom com o patch Kenny
passado a ferro no peito esquerdo. As camisetas da
escola também estão disponíveis para compra.

Atividades antes e depois das aulas:

• Programa matinal Cubs antes das aulas, apoio
acadêmico, enriquecimento artístico e preparação
física estruturada
• Clubes depois das aulas incluem Kenny Cats e
Kenny Clubs, além de muitos outros.

Kilmer K-8 School

Jardim 1 ao 8º ano
Joseph Foley, Diretor
35 Baker St. (do Jardim ao 3º ano); 140
Russett Rd. (do 4º ao 8º ano)
West Roxbury 02132
617-635-8060

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

16.1%
7.7%
21%
50%
5.1%

A Kilmer School K-8 é uma escola academicamente
exigente composta por uma equipe experiente,
atenciosa e pais participativos. Valorizamos Ciências,
Educação Física, Artes, linguagem e aprendizagem
socioemocional.
A Kilmer K-8 faz uso de ensino orientado a dados e
práticas inclusivas para garantir que todos os alunos
tenham acesso e sucesso no aprendizado baseado em
padrões e sejam apoiados socioemocionalmente pelos
apoios sólidos de aprendizagem socioemocional.

Diferenciais:

• Equipe experiente e atenciosa.
• Foco no ensino acadêmico
• Escola K-8 presente em dois locais com uma
vertente especializada de K-8 (Educação Infantil ao
8º ano) para alunos com autismo
• Famílias e comunidade envolvidas
• Foco no crescimento de cada criança
• Currículo em Círculo Aberto de K-5 (Educação
Infantil ao 5º ano)
• Currículo de Justiça Restaurativa do 6º ao 8º ano
• Programa de Recesso da Playworks TeamUp
• Programa de atividade física BOKS de K-8
(Educação Infantil ao 8º ano)
• YMCA antes e depois da aula
• Clube de Corrida – 4º-8º ano

Política de uniforme:

• K-5 (Educação Infantil ao 5º ano): calça lisa ou
azul-marinho Kilmer, calça bege cáqui ou moletom
cinza; 6º ao 8º ano: calça lisa ou cinza Kilmer e
calça preta

Atividades antes e depois das aulas:

• A Kilmer oferece atendimento antes e depois
das aulas em parceria com a YMCA para todos os
alunos.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral

Programas de Educação Especial:

• Atendimento educacional especializado em
autismo para classes K-8 (Educação Infantil ao 8º
ano).

M. L. King Jr. K-8 School

Jardim 1 ao 8º ano
Grace Coleman Burnes, Diretora
77 Lawrence Ave., Dorchester 02121
617-635-8212

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 2
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

56.5%
1.6%
36.2%
2.2%
3.5%

A nossa missão é trabalhar rumo ao objetivo comum
de preparar os alunos para o sucesso em uma
sociedade que está sempre em transformação. Nosso
currículo acadêmico é exigente e voltado à liderança,
de modo a munir nossos alunos com o conhecimento
e as habilidades necessárias para o desenvolvimento
da autoconsciência, da responsabilidade com a família
e a comunidade e a motivação para progredir.
Os alunos deixam nossa escola com o conhecimento
e as habilidades para terem sucesso no Ensino Médio,
Ensino Superior, emprego e como membros da
sociedade.

Diferenciais:

• Foco na construção do caráter ao ensinar aos alunos
responsabilidade e produtividade, e serviço à
escola e à comunidade para o bem comum.
• Enriquecimento de Matemática e Leitura a cada
semana para classes do 1º ao 8º ano
• Parceria entre escola-comunidade valorizada
• Artes, Música, Canto coral, Artes Cênicas e Educação
Física
• Conselho Estudantil; Debate
• Strong Women, Strong Girls; Girl Scouts
• Aulas de robótica e apoio do National Society of
Black Engineers Club (Clube da Sociedade Nacional
de Engenheiros Negros)
• Parceria com a Thompson Island, com o objetivo de
ampliar o acesso dos alunos à educação científica
do “mundo real”
• A associação The Home for Little Wanderers oferece
serviços de aconselhamento na própria escola para
alunos com necessidades

Política de uniforme:

• K-5 (Educação Infantil ao 5º ano): Camisa polo com
botão cinza-claro ou branca. Calça/saia preta. 6º ao
8º ano: calça/saia cáqui.

Atividades antes e depois das aulas:

• BOKS
• A YMCA oferece um programa no local até às 18h

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Lee Academy Pilot School

Lee K-8 School

Responsabilidades do estado: Progresso
limitado ou nenhum progresso em direção
às metas
Nível do QQE: Dados insuficientes

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 3

Educação Infantil ao 3º ano
Alexander Chery, Diretor
25 Dunbar Ave., Dorchester 02124
617-635-8618

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Lyndon K-8 School

Jardim 1 ao 8º ano
Kimberly Crowley, Diretora
155 Talbot Ave., Dorchester 02124
617-635-8687

45.8%
7.3%
34.4%
6.3%
6.3%

A Lee Academy Pilot School é uma escola autônoma
de educação inclusiva total, construída em parceria
com famílias, educadores e membros da comunidade.
Promovemos a criatividade e a curiosidade, cultivamos
o gênio que vive em cada criança e celebramos a
alegria de aprender. Os alunos encontram alegria
em aprender por meio de diversas experiências.
Academicamente, usamos um sistema de apoio em
níveis para atender às necessidades acadêmicas
e comportamentais de cada aluno. Monitoramos
continuamente o progresso acadêmico dos alunos
e planejamos cuidadosamente de acordo com esses
dados.

Diferenciais:

• Uma escola piloto que oferece um programa
abrangente com ensino e apoio de alta qualidade
• Comunidade inclusiva de alunos
• Os diferenciais semanais incluem Taekwondo,
Dança, Arte, Educação Física, Música e Ciências.
• Professores em sala de aula e paraprofissionais que
oferecem visitas domiciliares no início do Ano letivo
para estabelecer fortes conexões casa-escola
• Parceria com Children’s Services de Roxbury para
aconselhamento em escolas
• Parceria com a Playworks para ajudar as crianças
a se manterem ativas e desenvolver habilidades
valiosas para a vida por meio de jogos
• Sala de aula externa e canteiros de jardinagem
usados durante todo o ano

Atividades antes e depois das aulas:
• Atividades antes e depois das aulas disponíveis

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Classes com educação inclusiva total em todas
as séries (alunos da Educação Geral, da Educação
Especial e Aprendizes de Inglês integrados na
mesma sala de aula).

Caminho da Educação Infantil ao 8º ano:

Alocação garantida no 4º ano da Young Achievers
School.

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

53.8%
4.5%
30.2%
5.2%
6.2%

Nossa comunidade escolar de K-8 (Educação Infantil
ao 8º ano) trabalha continuamente para criar um
ambiente inclusivo onde existam altos padrões
de desempenho e expectativas para todos os
alunos. Acreditamos que este modelo incentiva a
organização, a preparação para a faculdade, além de
um maior potencial acadêmico. A nossa escola foca na
promoção da responsabilidade dos alunos e estamos
comprometidos em ajudar cada aluno a alcançar seu
potencial acadêmico e socioemocional.

Diferenciais:

Jardim 1 ao 8º ano
Kathleen Tunney (K-3 - Educação Infantil ao
3º ano) e
Andre Ward (4º ao 8º ano), Equipe de
gestão
20 Mt. Vernon St., West Roxbury 02132
Jardim ao 3º ano, 617-635-6824
Do 4º ao 8º ano, 617-635-6336

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 1
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

A comunidade Lyndon nutre a criança como um todo,
proporcionando um ambiente colaborativo e inclusivo.
Por meio de conteúdo acadêmico desafiador, uma
cultura de inovação e apoios socioemocionais, os
alunos obtêm caminhos para atingir seu potencial.

Diferenciais:

• Atendimento para K0-8 (Educação Infantil ao 8º
ano) depois das aulas até às 17h15

• Especialistas em Ciências, Linguagem, Tecnologia
e Leitura
• Currículo de artes completo, com aulas de artes
visuais, música geral, canto coral e um programa
instrumental.
• Biblioteca de empréstimo apoiada e mantida por
pais voluntários
• Os professores são treinados em sala de aula
responsiva, segundo passo e justiça restaurativa,
currículos socioemocionais que desenvolveram
uma comunidade sólida de aprendizagem.
• Participação da família, incluindo Associação de
Pais e Mestres, programa Amigos da Lyndon e
Conselho Escolar.
• Especialista em Leitura, professor de ESL,
professores de Educação Especial
• Parcerias com o Children’s Hospital e a associação
The Home for Little Wanderers que fornecem apoio
e orientação para nossos alunos.
• Todos os alunos têm Chromebooks.
• Os alunos participam de atividades e planos de
estudo em Ciências, Tecnologia, Engenharia e
Matemática (STEM).

• ESL de Educação Geral.

• Camisa marrom ou branca; calça cáqui

• 17 salas de aula substancialmente separadas para
alunos com TEA. Os alunos participam de nado livre
para o desenvolvimento de habilidades motoras
grossas do Jardim 2 ao 8º ano. Nós também
aumentamos nossa capacidade de inclusão.

• Antes e depois das aulas: Parkway Community
YMCA.

• Escola vencedora do prêmio School on the Move.
• Recebedora da Comenda do Estado de
Massachusetts por desempenho acadêmico
• Programação especializada para alunos com
transtornos do espectro autista
• Programas e sistemas para promover a inclusão de
todos os alunos
• Programa de Artes, Ciências, STEM, Tecnologia,
Educação Física,
• Estagiários da UMASS Boston, Harvard University,
Simmons College e Wheelock University
• Parcerias com City Connects, Harlem Lacrosse,
Home for Little Wanderers, Boston Plan for
Excellence e Perkins Community Center

Política de uniforme:

• K0-5 (do Jardim ao 5º ano): Calça azul-escuro ou
bege, shorts, saia com camisa azul-claro.
• 6º ao 8º ano: Calça azul-escuro ou bege, shorts, saia
com camisa azul-escuro. Moletom etc. azul-escuro
sem logotipo.

Atividades antes e depois das aulas:

Programas para Aprendizes de Inglês:
Programas de Educação Especial:

Política de uniforme:

Atividades antes e depois das aulas:
Programas para Aprendizes de Inglês:

• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Quatro classes para alunos com deficiências
intelectuais leves: 2º, 3º e 4º ano, 4º, 5º e 6º ano,
6º, 7º e 8º ano e 7º e 8º ano.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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9.3%
3.4%
24.1%
57.8%
5.5%
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Perfis de BPS: K-8
Lyon K-8 School

Manning Elementary School

Mason Elementary School

Responsabilidades do estado: Progresso
moderado em direção às metas
Nível do QQE: 4

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 1

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 4

Jardim 2 ao 8º ano
Dr. Hervé Anoh, Diretor
50 and 95 Beechcroft St., Brighton 02135
617-635-7945

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

25.8%
8.9%
33.1%
23.4%
8.9%

A Mary Lyon K-8 School acredita que todos os alunos
podem aprender e têm direito à educação de alta
qualidade. Nosso compromisso é ser uma escola
inclusiva e receptiva, que não mede esforços para
promover o crescimento acadêmico e socioemocional.
A partir de um pensamento inovador, reflexões
contínuas sobre nossas práticas e dedicação,
para garantir que todos os alunos tenham acesso
ao currículo, procuramos criar experiências de
aprendizado ricas, que desenvolvam a criança por
inteiro.
Cada aluno terá acesso a um ensino de alfabetização
equitativa e alinhado com os padrões que afirma e
cultiva suas identidades culturais e permite que sejam
participantes críticos em seu aprendizado.

Diferenciais:

Modelo de inclusão total.
Programa antes das aulas
Sala de aula com número menor de alunos
Equipe altamente qualificada: Todos os professores
possuem mestrado e todos são duplamente
certificados em educação regular e especial
• Professores especializados em Música, Artes e
Educação Física
• Conselho Escolar e Conselho de Pais participativos
•
•
•
•

Atividades antes e depois das aulas:

• Programa antes das aulas que começa às 7h30
(com tarifa).
• Oferecemos o programa de atividades físicas BOKS
no outono e na primavera.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Programa de inclusão total criado para atender
as necessidades de alunos com deficiências
emocionais.

Caminho da Educação Infantil ao 12º ano:

Alocação garantida no 9º ano da Lyon High School.

Jardim 1 ao 6º ano
Lori Clements, Diretora
130 Louders Lane, Jamaica Plain 02130
617-635-8102

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

12.6%
5.7%
24%
46.3%
11.5%

Nossa missão é criar uma escola na qual cada aluno
se sinta seguro, bem-vindo e apreciado, uma escola
na qual uma educação de excelência seja possível e
esperada. Para conseguir isso, trabalhamos para criar
um ambiente no qual os alunos sejam capazes de dar
o melhor de si, onde tenham autonomia para navegar
pelo impacto da narrativa dominante e, assim, criar
uma contra-narrativa para si mesmos que possam usar
para terem sucesso acadêmico, para que sejam social
e emocionalmente saudáveis e capazes de contribuir
positivamente para nossas comunidades agora e no
futuro.

Diferenciais:

• Foco do ensino em habilidades de pensamento de
ordem superior.
• Programa de inclusão para apoiar todos os alunos
• Cultura escolar positiva alimentada pela estrutura
CASEL
• Artes, Música e Movimento, Ioga, Educação Física,
Ciências e Biblioteca
• Terapia de discurso e ocupacional
• Participação ativa dos pais como voluntários,
arrecadadores de fundos e membros do Conselho
de Pais e do Conselho Escolar
• Conferências individuais com os pais

Atividades antes e depois das aulas:

• O programa antes das aulas com pagamento de
tarifa começa às 8h e inclui artes e artesanato, clube
de xadrez e lego e atividades ao ar livre.
• Programa depois das aulas com tarifa administrado
pela YMCA. As atividades incluem artes e
artesanato, clube de xadrez e lego e atividades ao
ar livre.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• classes de educação infantil integradas no maternal
e no Jardim 1; classes de inclusão do Jardim 2 ao
5º ano com reforço acadêmico.

Educação Infantil ao 5º ano
Carolyn Allston, Diretora
150 Norfolk Ave., Roxbury 02119
617-635-8405

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

55.2%
1.8%
30.8%
5%
7.2%

A Mason School é uma comunidade unida e dedicada
a fornecer experiências de aprendizagem equitativas
e exigentes que garantem o domínio das principais
habilidades acadêmicas e constroem as ferramentas
necessárias para promover pensadores críticos, tomar
riscos e para formar grandes líderes. Os professores
têm dupla certificação e desenvolvimento profissional
relacionado a Educação Especial, ensino de ESL e áreas
de conteúdo.

Diferenciais:

• Modelo de inclusão. Integração total de alunos com
deficiências e alunos de ensino regular.
• Representante das famílias em tempo integral
• National Association for the Education of Young
Children (Associação Nacional de Educação Infantil
– NAEYC)
• A Partners Home for Little Wanderers oferece
aconselhamento no local para os alunos
• Oferecemos aulas de Artes, Música, Dança,
Educação Física, Tecnologia e Natação
• Aprendizado de Ciências ampliado em nossa
comunidade.
• Bolsa READ Boston que fornece livros
gratuitamente
• Steppingstone College Success Academy, Strong
Women and Strong Girls Mentors do Simmons
College
• Recuperação da leitura: uma intervenção de
alfabetização baseada em pesquisa para alunos
com dificuldades no 1º ano.

Política de uniforme:

• Camisa marrom ou branca com calça, saia,
shorts ou moletom bege ou cáqui. Moletons são
permitidos em dias de natação.

Atividades antes e depois das aulas:
• Depois das aulas: Das 14h30 às 17h30 por
Winning Every Student.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Duas classes de inclusão por série, do maternal/
Jardim 1 ao 5º ano.

Caminho da Educação Infantil ao 12º ano:
Matrícula garantida no 6º ano da Dearborn STEM
Academy.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Mather Elementary School

Mattahunt Elementary School

McKay K-8 School

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 2

Responsabilidades do estado: Dados
insuficientes
Nível do QQE: Dados insuficientes

Responsabilidades do estado: Progresso
moderado em direção às metas
Nível do QQE: 3

Jardim 1 ao 5º ano
Hai Son, Diretor
One Parish St., Dorchester 02122
617-635-8757

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Educação Infantil ao 6º ano
Walter Henderson, Diretor
100 Hebron St., Mattapan 02126
617-635-8792

38.4%
31.2%
19.2%
4.8%
6.4%

Nossa missão é educar e incentivar todas as
crianças a atingir seu máximo potencial por meio
de experiências enriquecedoras, acadêmica e
socialmente. O foco da escola é fornecer um ambiente
de aprendizagem alegre e acolhedor, no qual todas as
crianças possam se desenvolver.

Diferenciais:

• 2 salas de aula ao ar livre e 3 áreas de recreação
• Parceiros incluem e-Inc, BalletRox, Arbor, Home for
Little Wanderers, Boston Bikes, Boston Skating Club
• Adultos voluntários semanalmente nas salas de
aula
• Achievement Network School, Literacy Collaborative
• Conselho Escolar e Conselho de Pais ativos
• Programas de nutrição através da Northeastern
University para as séries primárias e UMASS para as
séries superiores

Política de uniforme:

• Calça azul-marinho ou cáqui, camisa polo lisa,
camisa oxford lisa, suéter liso, qualquer logotipo da
Mather (incluindo camiseta e moletom da Mather
para a academia) ou roupas com o logotipo da
faculdade. Jeans e camisetas não são permitidos.

Atividades antes e depois das aulas:

• Oportunidades depois das aulas gratuitas e pagas
que vão até às 17h30. Isso inclui assistência com
lições de casa e oportunidades de enriquecimento
curricular

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Vietnamita.
• Bilíngue-Vietnamita
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Classe exclusiva para alunos com deficiências de
aprendizado do 1º ao 5º ano.

Caminho da Educação Infantil ao 8º ano:
Alocação garantida para o 6º ano na Frederick
Middle School.

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

67.4%
0.7%
24.5%
2.9%
4.3%

A Mattahunt Elementary School/Toussaint L’Ouverture
Academy serve um modelo de excelência de Educação
Infantil, especializando-se no fornecimento de práticas
de enfrentamento de traumas-sensibilidades e inclui
programas de Educação Geral e de Educação Especial
para alunos com autismo em um ambiente inclusivo.
A Mattahunt/Toussaint L’Ouverture Academy oferece
programas culturais e linguísticos para todos os
alunos, incluindo uma opção de programa bilíngue
de inglês e crioulo-haitiano, além de um programa de
Imersão Assistida em Inglês.

Diferenciais:

• Dia letivo ampliado
• Ano letivo ampliado
• Práticas sensíveis ao trauma

Política de uniforme:

• Camisa de colarinho azul-marinho e calça cáqui,
saia, shorts.

Atividades antes e depois das aulas:
• A YMCA fornece a programação

Programas para Aprendizes de Inglês:
• Bilíngue - crioulo-haitiano
• SEI-Crioulo-haitiano
• ESL de Educação Geral

Programas de Educação Especial:
• Programas para alunos com autismo em um
ambiente inclusivo

Jardim 1 ao 8º ano
Jordan Weymer, Diretor
122 Cottage St., East Boston 02128
617-635-8510

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

2%
0.5%
87.6%
8%
1.9%

A Donald McKay K-8 School é uma comunidade
receptiva que abraça a personalidade única de cada
criança. Incentivamos os alunos a fazerem o melhor,
estabelecemos expectativas altas, envolvemos as
famílias ativamente e promovemos nossos princípios
fundamentais de generosidade, respeito, esforço e
responsabilidade.

Diferenciais:

• Uma Equipe de Apoio ao Aluno desenvolvida para
atender às necessidades de toda criança
• Médicos bilíngues no local
• Programa eletivo que oferece aos alunos escolha
das disciplinas eletivas acadêmicas e atividades
extracurriculares do clube
• Totalmente inclusivo, salas de aula coministradas
do 2º ao 8º ano
• Parceria com Doc Wayne projetada para atender
às necessidades de aprendizagem socioemocional
dos alunos.
• Programa de frutas e vegetais frescos para K-8
(Educação Infantil ao 8º ano) para fornecimento de
lanches saudáveis a todos os alunos
• Steppingstone College Success Academy para
alunos do 5º ao 8º ano
• Programa sólido de liderança de professores que
incentiva as vozes dos professores na tomada de
decisões educacionais
• Flying Cloud e programa de reconhecimento de
alunos do Aluno da semana

Política de uniforme:

• K-5 (Educação Infantil ao 5º ano): Calça/saia azulmarinho ou preta e camisa branca/azul-claro. 6º ao
8º ano: Calça/saia azul-marinho, preta ou cáqui e
camisa branca ou preta

Atividades antes e depois das aulas:

• YMCA para todos os alunos; Harlem Lacrosse,
Boston Scores, Steppingstone College Success
Academy, programas de STEM, musical escolar.
Aulas particulares depois do dia letivo com
professores qualificados

Programas para Aprendizes de Inglês:

• SEI-Espanhol.
• ESL de Educação Geral.
• Aulas de Inglês como segunda língua depois do dia
letivo e programas de alfabetização para a família.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Mendell Elementary School

Mildred Avenue K-8 School

Mission Hill K-8 School

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 1

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 1

Jardim 1 ao 6º ano
Julia Bott, Diretora
164 School St., Roxbury 02119
617-635-8234

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Jardim 1 ao 8º ano
Andrew Rollins, Diretor
5 Mildred Ave., Mattapan 02126
617-635-1642

27.9%
2.2%
27.5%
34.2%
8.2%

Na Mendell, somos verdadeiramente comprometidos
com o ensino de alta qualidade e com o aprendizado
para todos os alunos.

Diferenciais:

• Música, Artes visuais e cênicas, Educação Física,
Ciências e especialidades Playworks
• Valores Essenciais de Excelência, Inclusividade e
Agência
• Programa antes da aula fornecido pela equipe de
Mendell a partir das 7h30 com entrega progressiva.
• Muitas atividades familiares, incluindo oficinas
sobre como preparar as crianças para o MCAS,
alfabetização familiar e matemática, e atividades
divertidas como o Magical Mendell Day
• Conselho Familiar Ativo e Equipes de Envolvimento
Familiar que apoiam a captação de recursos,
marketing, ensino e aprendizagem
• Sala de aula externa
• Programa de Primeira Infância credenciado pela
NAEYC

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Atividades antes e depois das aulas:

• Atividades antes das aulas com início às 7h30:
modelo de clubes para o enriquecimento curricular
(os valores variam de acordo com a situação
econômica de cada família).
• O atendimento depois das aulas termina às 18h
• Programa da YMCA na própria escola, com
atividades extracurriculares.
• Programa de atividades depois das aulas
conduzidos por professores e funcionários da
Mendell para o Jardim 1.

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Educação Infantil ao 8º ano
Valerie Lowe-Barehmi, Diretora interina
20 Child St., Jamaica Plain 02130
617-635-6384

63.1%
1.6%
28.4%
2.5%
4.3%

Na Mildred Avenue, focamos no desenvolvimento
total de cada aluno. Estabelecemos parcerias com
as famílias para apoiar os alunos na sala de aula e
na vida. Fornecemos aulas de Música (canto), Artes
Visuais, Educação física, Natação, Teatro e Dança.

Diferenciais:

• Recebeu o Prêmio de Escola Municipal em
Movimento de 2017-2018.
• Primeira escola a ganhar o status de Nível 1 em
Mattapan
• Reconhecida como a Boston Partners Celebration
School em 2018-2019
• Uma instalação de última geração com um estúdio
de dança, teatro, piscina, laboratórios de ciência e
computação, estúdio de arte, biblioteca, campos de
atletismo e área de recreação.
• Menor relação adulto-aluno em matemática e ELA
(Língua e Literatura Inglesa) (múltiplos adultos na
maioria das salas de aula)
• Excursões frequentes e oportunidades de
aprendizado experiencial
• Conexão direta com o Mildred Avenue Community
Center, que oferece oportunidades adicionais após
a aula e aos sábados

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Multilíngue (6º ao 8º ano), SLIFE-espanhol (3º
ao 5º ano), ESL em Educação Geral

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

26.8%
1.8%
31.1%
33.3%
7%

A Mission Hill enfatiza um currículo colaborativo, e as
artes em um ambiente inclusivo. As aulas são multiidade com dois adultos em cada sala de aula.

Diferenciais:

• Ênfase em Artes ao longo de boa parte do dia letivo.
• Enfoque em três temas escolares por ano: um tema
de Ciências; um tema de civilização antiga e um
tema de justiça social
• Graduação baseada na defesa do portfólio.
• Foco em Hábitos da Mente e Hábitos do Trabalho.
• Prêmio de Realização Extraordinária de Escolas
Educadas por Professores de 2016

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Educação inclusiva total para alunos do Educação
Geral e Educação Especial.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas para todos os alunos, das 8h às
9h15.
• Depois das aulas para os alunos do Jardim ao 6º
ano, das 15h30 às 18h.
• As crianças do maternal somente podem participar
de um dos programas, antes OU depois das aulas,
e não de ambos.

Programas de Educação Especial:

• Salas de aula com número menor de alunos e
funcionários adicionais na classe, serviços de
monitoria e de itinerários disponíveis no local,
oportunidades de inclusão
• Programas depois das aulas:
• Programas até às 17h. Programação para Educação
Infantil fornecida pelo Mildred Avenue Community
Center e PACE (de segunda-feira a sexta-feira).
• A associação City Year oferece programas para
classes do Ensino Fundamental I (de segunda-feira
a quinta-feira).
• Os programas para as classes do Ensino
Fundamental II são conduzidos por professores da
Mildred e contam com a participação de muitos
parceiros da comunidade. (Segunda-feira a quintafeira).

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Mozart Elementary School

Murphy K-8 School

O’Donnell Elementary School

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 1

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2

Jardim 1 ao 5º ano
Michael Baulier, Diretor
236 Beech St., Roslindale 02131
617-635-8082

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Jardim 1 ao 8º ano
Courtney Sheppeck, Diretora
1 Worrell Street, Dorchester 02122
617-635-8781

26.8%
2.4%
20.8%
41.7%
8.3%

Todos os alunos da Mozart são estrelas: são crianças
Bondosas, Abertas, Respeitosas e Cooperativas.
Somos uma escola pequena e receptiva e temos um
programa para alunos autistas. Todos os dias, criamos
oportunidades para que crianças com e sem autismo
interajam entre si e aprendam juntas.

Diferenciais:

• Tecnologia do 1º ao 5º ano
• Programa altamente eficaz para alunos com
autismo.
• Tecnologia de ensino incorporada em salas de aula
do Jardim 2 ao 5º anoç
• Conselho Familiar Escolar Ativo e diversificado e
Comitê de Raça e Etnia
• Instalações bonitas incluem uma sala de aula ao
ar livre para aulas de Ciências, área de recreação
renovada e anfiteatro ao ar livre
• Oportunidades de enriquecimento através de
parcerias com BOKS, YMCA, 10 Boys Initiative e
Isabella Stewart Gardner Museum
• Funcionários experientes e dedicados com baixa
rotatividade

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Programa para alunos autistas do Jardim ao 5º ano.

Atividades antes e depois das aulas:

• Programa de atividades antes e depois das aulas
conduzido pela YCMA na própria escola para alunos
do Jardim 1 ao 5º ano
• Antes das aulas: Com tarifas, os valores variam.
Programa gratuito de atividades físicas BOKS,
patrocinado pela Reebok.
• Depois das aulas, das 15h30 às 18h: programa
da YMCA de West Roxbury para classes do Jardim
2 do 5º ano; a equipe da Mozart School realiza
atividades para o Jardim 1.

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Jardim 1 ao 6º ano
Emily Berman, Diretora
33 Trenton St., East Boston 02128
617-635-8454

18.7%
50.4%
16.9%
9.8%
4.1%

A Murphy é uma escola grande, com uma população
estudantil diversificada. Acreditamos que a
aprendizagem vitalícia começa na Murphy, e que
todos os alunos podem obter altos níveis de sucesso.
Abraçamos a #murphymindset, o que significa que
adotamos uma “Mentalidade de Crescimento”, uma
crença de que aprendemos a partir de nossos erros.
Incentivamos os esforços positivos para que possamos
conquistar nossos sonhos e objetivos por toda a vida.

Diferenciais:

• Natação, Música, Artes, Tecnologia, Educação Física,
Ciências, Computação, Saúde e Mandarim.
• Programa de preparação universitária da associação
Advancement Via Individual Determination - AVID.
• Três novos laboratórios com computadores
portáteis.
• Participação sólida dos pais em comitês ativos.
• Parcerias com muitas empresas, universidades e
associações culturais.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Multilíngue
• ESL de Educação Geral

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas, das 7h30 às 8h15, além do
programa de atividades físicas BOKS Kidz, da
Reebok, às segundas-feiras, quartas-feiras e sextasfeiras, das 7h às 8h.
• Depois das aulas, de segunda-feira a sexta-feira, até
às 18h15: auxílio com os deveres de casa, Artes,
Música, xadrez, História, energia renovável, teatro,
programas da associação Destination Imagination,
aulas de instrumentos musicais e programas de
Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

0.4%
2.6%
88.6%
8.1%
0.4%

Na O’Donnell, nosso objetivo é capacitar uns aos
outros para nos tornarmos o melhor de nós mesmos
a cada dia. Nossos Valores Fundamentais HERO,
Humanidade, Empatia, Respeito e Oportunidade
guiam como interagimos uns com os outros e com a
nossa comunidade. Nossa equipe dedicada trabalha
incansavelmente em parceria com as famílias e
a comunidade para garantir que nossos alunos
tenham oportunidades acadêmicas, sociais e de
enriquecimento.

Diferenciais:

• A Aprendizagem socioemocional está integrada em
toda a escola.
• Aumento no número de vezes que os alunos têm
acesso às artes, através da Alfabetização, Artes e
Dança com o Centro de Música Comunitária.
• Participação de pais e famílias, educação e
envolvimento de programas que incluem Tech
Goes Home, oficinas realizadas por nossa equipe,
incluindo alfabetização financeira e saúde/bemestar.
• Programa de Primeira Infância credenciado pela
NAEYC
• Playworks no local para apoiar as nossas
prioridades socioemocionais através do uso do
Tempo de Jogos em Classe e maior capacidade
de proporcionar recreios divertidos, organizados e
seguros para os alunos.
• Pontuações de Boston - no outono e primavera,
os alunos do 3º-5º ano participam de futebol e
enriquecimento de poesia.

Programas para Aprendizes de Inglês:

• SEI-Espanhol
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Nós usamos um modelo de ensino equilibrado
para garantir que nossos alunos sejam ensinados
em um ambiente o menos restritivo possível.

Programas depois das aulas:

• Depois das aulas: ALERTA para classes do 3º ao 5º
ano, às quartas-feiras e quintas-feiras, das 15h30
às 17h

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Ohrenberger School

3º ao 8º ano
John Travis, Diretor
175 West Boundary Rd., West Roxbury
02132
617-635-8157
Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

29.3%
3%
37.2%
26.5%
4.1%

Nós nos comprometemos a preparar nossos alunos
e deixá-los prontos para a faculdade e a carreira.
Nossa equipe de pais, educadores e membros da
comunidade esforçam-se para criar um ambiente
favorável, interativo e colaborativo de aprendizagem
para todos os alunos. Acreditamos que todos os
alunos podem atingir os mais altos níveis, pensar de
forma crítica e tornarem-se líderes responsáveis da
comunidade.

Diferenciais:

• Oportunidades esportivas extracurriculares para
alunos do 6º ao 8º ano.
• Aulas de Advanced Work do 4º ao 6º ano
• Artes, Computação, Dança, Música, Educação Física
e Ciências
• Programa de música instrumental do 3º ao 8º ano
• Sala de aula externa
• Programa Technology Goes Home

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Multilíngue.
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Apoios da sala de recursos; Programa de
aprendizagem e comportamento adaptativo (L/AB)
para alunos com deficiência emocional.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: a partir das 7h, $6 por dia
• Depois das aulas: programas de enriquecimento
curricular em parceria com o Ohrenberger
Community Center, uma ou duas tardes por
semana; valor total de $35 para cada 10 sessões;
creche das 14h30min às 17h30min para alunos do
3º ao 5º ano, no valor de $20 por dia.

Orchard Gardens K-8 School

Otis Elementary School

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 3

Responsabilidades do estado: Cumprindo
ou excedendo as metas
Nível do QQE: 1

Jardim 1 ao 8º ano
Lauren Murdock, Diretora
906 Albany St., Roxbury 02119
617-635-1660

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

51.7%
1%
41.8%
1.8%
3.7%

A Orchard Gardens K-8 School é uma escola piloto
que garante uma experiência acadêmica exigente
para todos os alunos, oferecida em um ambiente
que valoriza e celebra os fortes laços entre alunos,
funcionários, famílias e comunidade. Todas as crianças
devem acreditar em sua capacidade de progredir e
recebem uma ampla variedade de oportunidades
de enriquecimento curricular, de modo que estejam
totalmente preparadas para o sucesso no Ensino
Superior e na vida profissional.

Diferenciais:

• Uma escola piloto inovadora da Educação Infantil
ao 8º ano
• Programas de Música, Artes, Teatro, Dança e
biblioteca de mídia.
• Diversos programas de ampliação do dia letivo
como acadêmicos, clubes e programas de
aperfeiçoamento.
• Orientador Educacional e Coordenador de Apoio
ao Aluno.
• Sólidas parcerias com as famílias por meio de
relatórios de progresso mensais.
• Instalações bonitas e modernas.
• Clubes e esportes para alunos do 3º ao 8º ano.

Aprendizes de Inglês:
•
•
•
•

SEI-Crioulo cabo-verdiano
SLIFE-Crioulo cabo-verdiano
ESL de Educação Geral.
Programa especializado para alunos com educação
formal interrompida.

Programas de Educação Especial:

Jardim 1 ao 6º ano
Paula Cerqueira-Gonçalves, Diretora
218 Marion St., East Boston 02128
617-635-8372

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

4.4%
2.4%
70.7%
20.2%
2.2%

A James Otis se esforça para atender às necessidades
individuais de todos os seus alunos. O Foco de ensino
da James Otis continua sendo apoiar os alunos a
produzir textos culminando em todas as áreas de
conteúdo e gêneros.

Diferenciais:

• Uma grande parte dos pais frequenta o Programa
Parent University (Universidade dos Pais).
• Professores especializados em Artes, Música, Dança,
Ciências e Informática.
• Sala de aula externa.
• Jornada letiva ampliada.
• Quadro branco interativo da Polyvision na maioria
das salas de aula.
• Conselho de Pais ativo com representantes em
nosso Conselho Escolar.
• Desempenho anual do aluno de 5º ano

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Multilíngue
• ESL de Educação Geral.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: Programa de atividades físicas
BOKS das 7h15 às 8h15, clube da lição de casa e
aulas particulares.
• Depois das aulas: de segunda-feira a quinta-feira,
programa para filhos de pais matriculados no
curso de Inglês como segunda língua da escola,
aulas particulares oferecidas por professores da
Otis School para alunos selecionados; programa
da YMCA.

• Atendimento educacional especializado para
alunos com deficiências.
• Professores de intervenção capacitados, que
oferecem reforço especializado.

Programas depois das aulas:

• Muitos programas depois das aulas como Boys
and Girls Club of Boston e da associação City
Year; programa de atividades extracurriculares da
associação Citizen Schools (obrigatório para classes
do 6º ao 8º ano); programas de futebol e redação
da associação America SCORES Boston; esportes e
clubes (elegibilidade com base na frequência e nas
notas do aluno).

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Perkins Elementary School

Perry K-6 School

Philbrick Elementary School

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 4

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 3

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 4

Jardim 2 ao 6º ano
Heela Roshan, Diretora
50 Rev. Burke St., South Boston 02127
617-635-8601

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

39.8%
8.4%
32.5%
15.1%
4.2%

A Perkins Elementary oferece uma experiência
de ensino inigualável aos alunos, que ampliará a
capacidade de pensar, resolver problemas e de ser
um agente de mudança. Por meio de um sólido
método de ensino e aprendizagem, aprimoraremos a
criatividade, a paixão e o otimismo que cada criança
leva para a escola. Nosso objetivo é educar, fortalecer
e elevar os alunos ao sucesso, como aprendizes e
cidadãos do mundo.

Diferenciais:

• Sala de aula externa que inspira a criatividade do
talento artístico, de escrita, leitura e ciências.
• Nossa Equipe de Sucesso Estudantil atende às
necessidades sociais e emocionais dos alunos.
• Brothers of Distinction, nosso programa para
meninos
• Wonderfully Made, nosso grupo de meninas
• Programa de Embaixadores do Orgulho Estudantil
da Michael J. Perkins Elementary School
• Uma Noite de Literatura Internacional no estilo de
“festa americana”.
• Clubes de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e
Matemática (STEAM).

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas antes das aulas:

• Programa de atividades físicas BOKS.

Jardim 1 ao 6º ano
Michael Macchi, Diretor
745 East 7th St., South Boston 02127
617-635-8840

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

15.8%
3.4%
18.7%
58.1%
3.9%

A comunidade da Perry K-6 School trabalha
unida na preparação de nossos alunos para um
futuro bem-sucedido. Desenvolvemos sólidos
relacionamentos com famílias e crianças, de modo
a fornecer diariamente o melhor ensino para cada
aluno. Nosso foco é fazer com que nossos alunos
progridam nas áreas acadêmicas e sociais por meio de
experiências inovadoras, desenvolvidas para promover
positivamente o processo de aprendizagem da criança
por inteiro.

Diferenciais:

• Sala de aula externa com vista para o mar,
projetada pela Schoolyard Initiative, uma forçatarefa pública e privada.
• Grupos mensais em que os alunos são
reconhecidos por seus êxitos, progressos
acadêmicos e cidadania positiva
• Programa de bem-estar, com aulas de Educação
Física e Saúde
• Currículo de Ciências baseado em pesquisas
• Aulas de instrumentos de corda, canto coral e
música
• Os alunos têm acesso à tecnologia: Todos os
professores têm projetores. Os alunos do 3º ao 8º
ano têm um Chromebook e nossas salas de aula do
Jardim 1 ao 2º ano têm acesso a IPad.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Programas de atendimento educacional altamente
especializados para alunos com deficiência
intelectual.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: 7h30 - 9h15, segunda-feira a
sexta-feira.
• Programa de atividades físicas Shark Squad às
terças-feiras e quartas-feiras.
• Depois das aulas: Programa conduzido pela equipe
da Perry School para alunos do Jardim 1 ao 5º ano
das 15h30 às 17h30.

Jardim 1 ao 5º ano
Danladi Bobbitt, Diretor
40 Philbrick St., Roslindale 02131
617-635-8069

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

O tamanho reduzido da Philbrick permite que os
professores dediquem uma atenção individual a cada
criança e cria um ambiente educativo e intimista.
Utilizamos uma abordagem prática nas aulas de
Leitura, Redação e Matemática. Também oferecemos
disciplinas extracurriculares, como Ciências, Música,
Educação Física e Artes, e formamos várias parcerias
empresariais, comunitárias e familiares.

Diferenciais:

• Notebooks e iPads com acesso à internet sem
fio para os alunos. As classes do 4º e do 5º ano
têm aulas de programação e robótica como parte
de nosso programa de Ciências, Tecnologia,
Engenharia e Matemática.
• Monitoria individual ou em grupos pequenos para
alunos com dificuldades.
• Programa Excellence For All para 4º e 5º anos.
• Reuniões deliberativas mensais entre escola e
comunidade.
• Aulas de instrumentos musicais para grupos
reduzidos, formados por alunos do 4º e do 5º ano.
• Pátio e área de recreação reformados recentemente.
• Anualmente, os alunos do 5º ano viajam até a Ferry
Beach, no Estado de Maine, para um acampamento
com foco em Ciências.
• Noites para a Família com base no currículo.
• Subsídios para Ciências e Alfabetização.
• Oficinas para os pais.

Programas para Aprendizes de Inglês:

• ESL de Educação Geral.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: Conduzidas por funcionários das
8h às 9h15min, no valor de $35 por semana; inclui
o programa de atividades físicas BOKS.
• Depois das aulas: um programa estruturado e
conduzido por pais de alunos da Philbrick School;
os valores variam de acordo com a situação
econômica de cada família. Também oferecemos
atividades como culinária, artes e artesanato e
aulas de mandarim com tarifa.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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43.2%
2.7%
36%
13.5%
4.5%

Discover Boston Public Schools 2022-2023 • bostonpublicschools.org/welcomeservices

Perfis de BPS: K-8
Quincy Elementary School

Roosevelt K-8 School

Jardim 1 ao 5º ano
Cynthia Soo Hoo, Diretora
885 Washington St., Boston 02111
617-635-8497
Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 1
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

12.1%
62.5%
8.6%
11.6%
5.1%

A Escola Primária Josiah Quincy está buscando
autorização como Escola Mundial IB. Nossa missão é
proporcionar um programa acadêmico desafiador que
fornece a todos os alunos os meios para se ter sucesso.
Estamos consistentemente classificados entre as
melhores escolas públicas em Massachusetts.

Diferenciais:

• Ensino da Língua Mandarim para todos os alunos
• Piscina interna com aulas de natação certificadas do
1º ao 4º ano.
• Paraprofissional a tempo integral em cada sala de
aula de Jardim 2 e classes pequenas no 1º e 2º ano.
• Codificação e Modelo do programa do Senado
Estudantil da ONU para o 4º e 5º ano.
• Programa da Orquestra Josiah Quincy do Jardim 1
ao 6º ano.
• Local para jogos e espaço de aprendizagem ao ar
livre.
• Café semanal/hora de chá para os pais.
• As instalações incluem biblioteca da escola,
auditório e ginásio esportivo.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Mandarim
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Nós fazemos parte do Modelo Saudável Ampliado
de Comportamento do distrito e implementamos
intervenções comportamentais positivas e
programas de apoio em toda a escola.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: Atividades gratuitas três manhãs
por semana; Bairro Walking Club, BOKS fitness.
• Depois das aulas: Programas de enriquecimento
curricular: grupo da associação Strong Women,
Strong Girls, esportes, artesanato, Lego,
programação de computadores, banda, coral.

Caminho da Educação Infantil ao 12º ano:
Alocação garantida no 6º ano da Josiah Quincy
Upper School.

Jardim 1 ao 8º ano
Bannet Steele, Diretora
30 Millstone Rd. (K1-1 - Jardim 1 ao 1º
ano);
95 Needham Rd. (2-8 - 2º ao 8º ano)
Hyde Park 02136
617-635-8676

Responsabilidades do estado: Progresso
moderado em direção às metas
Nível do QQE: 3
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

35.6%
4%
38.1%
14.6%
7.6%

A Franklin D. Roosevelt K-8 School é uma escola
com dois campus que foi reformada recentemente.
Proporcionamos um ambiente de aprendizagem
seguro e educativo para nossos alunos. Valorizamos
a individualidade de cada criança e não medimos
esforços para ensinar habilidades de raciocínio crítico
e criativo a todos os alunos. Nossa equipe prega os
hábitos de aprendizagem vitalícia, respeito pelas
pessoas e responsabilidade cidadã. Nosso objetivo é
disseminá-los entre todos os nossos alunos.

Diferenciais:

• Ensino de ciências especializado do 2º ao 5º ano.
• Serviços de aconselhamento prestados na própria
escola.
• Programa Technology Goes Home.
• 6º ao 8º ano: Matemática, Língua e Literatura
Inglesa (ELA), Ciências, Estudos Sociais e Educação
Física/Saúde ou Artes cênicas todos os dias.
• Ensino Fundamental I: futebol, clube de robótica,
programa de teatro (2º ao 8º ano).

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Programa de inclusão total da Educação Infantil (3
anos) ao 8º ano. Classes de dois professores com
professor de inclusão e paraprofissional em cada
série.

Atividades antes e depois das aulas:

• Programa BOKS antes das aulas, das 7h30 às 8h15.
• Depois das aulas: Creche Little Voices para alunos
do Jardim 1 ao 5º ano, diariamente; clube de
robótica para classes do Ensino Fundamental I;
programa de teatro Strong Drama para classes
do 2º ao 8º ano; clube de debates para alunos do
Ensino Fundamental II.
• Esportes depois das aulas: America SCORES Boston
para classes do 3º ao 5º ano; esportes internos de
acordo com a estação do ano (basquete, double
dutch, vôlei, cross country) para classes do 6º ao
8º ano.

Russell Elementary School

Jardim 1 ao 5º ano
Derrick Ciesla, Diretor
750 Columbia Rd., Dorchester 02125
617-635-8803

Responsabilidades do estado: Cumprindo
ou excedendo as metas
Nível do QQE: 1
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

27.7%
8.2%
57.3%
2.7%
4.1%

O foco da Russell School é o seguinte:
1. Rigor acadêmico
2. Apoio ao Aluno
3. Participação na comunidade

Diferenciais:

• Programa nas áreas de saúde e bem-estar.
• Excursões para locais como Hale Reservation,
Parque Harbor Island, Museum of Science,
Wakefield Estate, Plymouth Plantation e New
England Aquarium.
• Aulas de Educação Física, Ciências, Artes e Música.
• Noites de jogos de Matemática para envolver os
pais.
• Tecnologia em sala de aula com lousas inteligentes,
iPads, computadores e câmeras flip.
• Conselho de bem-estar estudantil, programa de
intervenção 10 Boys Initiative e programa de
liderança Junior Coaches.
• Parque reformado, sala de aula externa e Jardim
comunitário.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• SEI-Espanhol.
• ESL de Educação Geral

Programas de Educação Especial:

• Para atender melhor às necessidades dos nossos
alunos oferecemos aprendizado personalizado e
individualizado.

Programas depois das aulas:

• Depois das aulas: Programa de empoderamento
da associação Girls LEAP para meninas do 4º e do
5º ano; programa de Atletismo Russell Runs para
classes do Jardim ao 5º ano; aulas de Robótica
para classes do 3º ao 5º ano; programa Girls in
Science para meninas do 4º e do 5º ano; programa
Tech Goes Home, que oferece treinamento para as
famílias sobre o uso da tecnologia na educação;
programa de atividades físicas BOKS, da Reebok;
e outros programas do Bird Street Community
Center.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
P.A. Shaw Elementary School

Sumner Elementary School

Taylor Elementary School

Responsabilidades do estado: Progresso
limitado ou nenhum progresso em direção
às metas
Nível do QQE: Dados insuficientes

Responsabilidades do estado: Cumprindo
ou excedendo as metas
Nível do QQE: 2

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2

Jardim 1 ao 3º ano
Ashley Davis, Diretora
429 Norfolk St., Dorchester 02124
617-635-8777

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Jardim 1 ao 6º ano
Meghan Welch, Diretora
15 Basile St., Roslindale 02131
617-635-8131

68.5%
0.6%
26.5%
1.2%
3.1%

Nós, da P.A. Shaw School, acreditamos na educação
como um todo. Focamos no fornecimento de um
ensino de qualidade nas áreas principais de Leitura,
Escrita, Matemática e Ciências.

Diferenciais:

• Programa de visitas domiciliares.
• Classes integradas no maternal e no Jardim 1.
• Programa de alfabetização da associação Raising a
Reader para o Jardim 1.
• Tempo de aprendizagem ampliado: foco na
aprendizagem socioemocional.
• Aulas especializadas: Biblioteca, Música, Educação
Física e Artes.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Sala de aula baseada no centro K0/K1 (Educação
Infantil) para crianças com deficiências.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas, das 7h15 às 9h15, na YMCA de
Dorchester.
• Depois das aulas na própria escola, das 15h30 às
18h. As atividades também são conduzidas pela
YMCA de Dorchester.

Caminho da Educação Infantil ao 8º ano:

Alocação garantida no 4º ano da Mildred Avenue
School.

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

16.7%
1.2%
56.7%
20.3%
5.1%

A Sumner School tem o compromisso de desenvolver
e cultivar os talentos e capacidades de cada criança em
um ambiente seguro e academicamente desafiador.
Todos os alunos estudam Artes Visuais, Teatro, Música,
Tecnologia e participam de aulas de Codificação e
Robótica nas séries maiores. Nossos alunos do 4º e 5º
anos realizam um projeto de pesquisa independente
exigente (Capstone) na primavera para propor
soluções para os desafios da comunidade ou do
mundo.

Diferenciais:

• Excellence for All School: projetos estudantis
independentes exigentes e treinamento de
professores.
• Ciências, Educação Física, Computação, Teatro,
Codificação e Robótica.
• Equipe de Apoio ao Aluno para apoiar todos os
alunos
• Atividades antes e depois das aulas: Sumner inhouse e Clube dos meninos e das meninas.
• Comunidade diversificada.
• Eventos familiares, de encontros a oficinas
acadêmicas.
• Nova área de recreação de $1 milhão de dólares.

Jardim 1 ao 6º ano
Jennifer Marks, Diretora
1060 Morton St., Mattapan 02126
617-635-8731

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

A Charles H. Taylor School oferece acesso e
oportunidades de aprendizado para todos os alunos,
em um ambiente que abraça e respeita todas as
culturas. Nossa equipe trabalha arduamente para
criar uma comunidade escolar alegre, onde os alunos
e as famílias se sintam bem-vindos. Acreditamos na
manutenção de expectativas altas e no fornecimento
de grandes níveis de assistência para garantir que
todos os alunos atinjam o máximo de seu potencial.

Diferenciais:

• Ênfase em Alfabetização, Matemática, Ciências,
Tecnologia e Educação Física.
• Teatro, aulas de francês e conselho de alunos (séries
maiores).
• Programa de aprendizagem socioemocional Open
Circle.
• Aulas de língua japonesa para alunos do programa
de Aulas avançadas.
• Supervisão de lição de casa depois das aulas.
• Equipe de funcionários etnicamente diversa

Programas para Aprendizes de Inglês:
SEI-Crioulo-haitiano
SLIFE - crioulo-haitiano
SLIFE-multilíngue
ESL de Educação Geral.

Programas para Aprendizes de Inglês:

•
•
•
•

Programas de Educação Especial:

• Apoio de Educação Especial para alunos com
deficiências intelectuais moderadas.

• SEI-Espanhol.
• ESL de Educação Geral.

• Salas de Educação Especial do 1º ao 5º ano.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: atividades de Alfabetização e
Matemática para classes do Jardim 1 ao 5º ano; os
valores variam de acordo com a situação econômica
de cada família e há disponibilidade de auxílio
financeiro.
• Depois das aulas: o Boys and Girls Club of Boston
oferece programas para classes do 1º ao 5º ano;
programa de reforço acadêmico, atividades de
enriquecimento curricular e recreação para o
Jardim 1 e 2.

Programas de Educação Especial:

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: Aulas particulares e programa de
enriquecimento curricular das 7h às 9h, no valor
de $40 por semana; programa de atividades físicas
BOKS, 5 dias por semana.
• Depois das aulas: Programa de enriquecimento
curricular, auxílio com a lição de casa e aulas
particulares das 15h30 às 17h45, no valor de $65
por semana.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Tobin K–8 School

Trotter K-8 School

Tynan Elementary School

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 2

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 3

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 3

Jardim 1 ao 8º ano
Natasha Halfkenny, Diretora
40 Smith St., Mission Hill, Roxbury 02120
617-635-8393

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

28.9%
1.7%
62.3%
4.9%
2.2%

Nossa missão é implementar um programa acadêmico
exigente, com oportunidades de expressão artística
e expectativas claras, em um ambiente seguro,
educativo, respeitoso e inspirador.

Diferenciais:

• Um laboratório de computação moderno e oito
carrinhos com Chromebook para classes do 3º ao
8º ano.
• Foco em Artes.
• Oportunidades de Música e Dança.
• Emprego temporário durante as férias de verão no
Brigham and Women’s Hospital para os formandos
do 8º ano.
• Mercado disponível com alimentos gratuitos para
as famílias da Tobin School.
• Conselho de Pais e Conselho Escolar ativos.
• Programa Tutors for All, que oferece aulas
particulares para alunos do 7º e do 8º ano.
• Temos ganhadores do prêmio Boston Educator of
the Year (Educador do Ano) em nossa equipe.
• Os alunos do 5º ao 8º ano participam de
laboratórios de ciências por meio de uma parceria
da escola com o Brigham and Women’s Hospital.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes e depois das aulas: O programa Boston’s
Bridge to Excellence de Educação Infantil ao 2º ano
ocorre das 8h às 9h30 e das 16h10 às 17h30.
• Depois das aulas: a equipe leva os alunos do 1º ao
5º ano até a esquina do Tobin Community Center,
das 16h10 às 17h30 (com tarifa).

Jardim 1 ao 8º ano
Sarita Thomas, Diretora
135 Humboldt Ave., Dorchester 02121
617-635-8225

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

54.5%
1.3%
38.4%
1.1%
4.8%

A Trotter School prepara os alunos para o sucesso
acadêmico por meio de ensino de alta qualidade na
sala de aula.

Diferenciais:

• Aulas particulares e programas de mentoria
oferecidos pela Boston University.
• Uma biblioteca nova, bonita e bem abastecida,
patrocinada pela Target.
• Sala de aula externa para aulas de Ciências,
Matemática e Redação.
• Programa Tech Goes Home em nosso novo
laboratório de computação: os pais e seus filhos
participam de aulas de Computação juntos e
podem comprar um novo computador a preços
reduzidos.
• Atividades antes e depois do dia letivo: aulas
particulares, esportes e enriquecimento curricular
por meio de clubes e programas de mentoria.
• Programa de intervenção 10 Girls Initiative,
Playworks, America Scores Boston e Clubes de
Escotismo.
• Programa municipal Boston Bikes, programa
Dance with Books da Academy of Dance and
Choreography, programa da associação Big
Brothers Big Sisters em colaboração com a Boston
Latin Academy e programa da associação Strong
Women, Strong Girls em colaboração com a
Simmons College.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas depois das aulas:

• Administrado pelo Imajine That das 14h às 18h:
Auxílio com a lição de casa, aulas particulares,
esportes e enriquecimento por meio de clubes
como dança, marcenaria e basquete (com tarifa).
• Muitas oportunidades gratuitas como os programas
da associação City Year, aulas particulares e o
programa da associação Big Brothers Big Sisters.
Entretanto, estas opções não são adequadas
para famílias que precisam de cuidados infantis
consistentes após as aulas.

Jardim 1 ao 6º ano
Leslie Gant, Diretora
650 East 4th St., South Boston 02127
617-635-8641

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

40.6%
6.4%
26.9%
20.5%
5.6%

Preparamos nossos alunos para o sucesso acadêmico
e social. Trabalhamos arduamente para ajudá-los
a tornarem-se cidadãos globais, capazes de ler e
escrever usando informações baseadas em evidências
em todas as disciplinas. Nosso compromisso é celebrar
os dons que cada criança oferece a nossa comunidade.
A capacidade de comunicar por escrito é essencial para
o sucesso de todos os alunos.

Diferenciais:

• Blocos de intervenção diária que incluem
yoga, centros de linguagem, além de apoio em
Matemática e Língua e Literatura Inglesa (ELA).
• Programas de ciências da Mass Water Resources
Authority (Companhia de Recursos Hídricos de
Massachusetts – MWRA).
• Um programa de orquestra de cordas para alunos
do 3º ao 5º ano.
• O programa Technology Goes Home oferece aulas
de Computação para as famílias.
• Programas de mentoria para classes da Educação
Infantil ao 3º ano.
• Professor especializado em Ciências e professor
de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática
(STEM).
• População escolar culturalmente diversificada.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Abordagem baseada em ABA de Educação Infantil
ao 5º ano.
• Nós incentivamos oportunidades de inclusão
durante aulas de conteúdo e especializadas, além
do horário de almoço e de recesso para todos os
alunos.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: BOX fitness da Reebok.
• Depois das aulas: Tynan Community Center; trajeto
de ônibus até o South Boston Neighborhood House
e o South Boston Boys & Girls Club.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
Mario Umana Academy

Jardim 1 ao 8º ano
Christina Michel, Diretora
312 Border St., East Boston 02128
617-635-8481
Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 2
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

1.7%
2%
88.8%
6.6%
0.9%

A visão da Mario Umana Academy é a de educar e
incentivar nossos alunos a pensar de maneira crítica,
conquistar a excelência acadêmica, contribuir como
cidadãos globais e obter sucesso em um mundo
cultural e linguisticamente diverso. A jornada letiva
ampliada proporciona mais tempo de reforço
acadêmico e enriquecimento curricular.

Diferenciais:

• Celebrações acadêmicas, sociais e comportamentais
do êxito dos alunos no fim do período de cada
marco.
• Escola piloto do Programa EcoRise, o qual permite
que os alunos participem ativamente das questões
ambientais de sua comunidade.
• Aulas de música instrumental em parceria com a
ZUMIX.
• Pátio da escola e sala de aula externa.
• Escola bilíngue (inglês/espanhol).
• Saiba mais em www.bostonpublicschools.org/
umana

Programas para Aprendizes de Inglês:
•
•
•
•

Bilíngue-Espanhol.
SEI-Espanhol.
SLIFE-Espanhol.
ESL de Educação Geral

Programas de Educação Especial:

• Programa para alunos com deficiência intelectual
do Jardim 2 ao 8º ano.
• Programas depois das aulas:
• Programas de futebol e poesia no outono e na
primavera (associação America SCORES); no
inverno, basquete e hóquei; Clubes de Ciências/
Engenharia e Esportivos; Clube Ambiental.

UP Academy Charter School of
Boston

UP Academy Charter School of
Dorchester

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 4

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 4

6º ao 8º ano
James Frier, Diretora
215 Dorchester St., South Boston 02127
617-635-8819

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

44.7%
3.2%
47.9%
2.9%
1.5%

O objetivo de nossa escola é criar ambientes
estruturados, exigentes e colaborativos, nos quais
todos os alunos possam progredir.

Diferenciais:

Jardim 1 ao 8º ano
Ariella Silverstein-Tapp, Diretora
35 Westville St., Dorchester 02124
617-752-2788

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

O objetivo da UP Academy de Dorchester é garantir
que todos os alunos adquiram conhecimento,
habilidades e força de caráter, que são necessários
para progredir no caminho rumo à universidade e
atingir o máximo de seu potencial. Nosso programa
escolar é inspirado nas escolas públicas urbanas de
melhor desempenho dos Estados Unidos.

• Currículo preparatório e padronizado e ensino com
ênfase em Matemática e Leitura.
• Expectativas acadêmicas e comportamentais
extremamente altas e consistentes para todos os
envolvidos: alunos, famílias e funcionários.
• Comunicação aberta entre escola e famílias:
semanalmente, enviamos relatórios sobre o
progresso e o desempenho dos alunos para casa.
• Programa de enriquecimento curricular às sextasfeiras para todos os alunos.
• Preparação para o SAT para alunos do 8 ano.
• Um Orientador para a escolha da escola de Ensino
Médio em período integral.
• Aulas de Artes, Música e Ginástica

• Currículo exigente e padronizado e ensino com
ênfase em Leitura e Matemática.
• Cultura de expectativas acadêmicas e
comportamentais altas para os alunos, famílias e
funcionários.
• Apoio individual e de grupos pequenos durante o
dia letivo.
• Comunicação aberta entre escola e famílias:
relatórios semanais sobre o progresso e o
desempenho do aluno.

• ESL de Educação Geral.

• ESL de Educação Geral.

• A escola conta com uma rede de apoio acadêmico
que também atende outras áreas, a qual beneficia
todos os alunos e alunos com deficiências.
• Programas depois das aulas:
• Dia letivo ampliado de segunda-feira a quinta-feira;
programa de atividades extracurriculares depois
das aulas de segunda-feira a quinta-feira até às
15h30 e sexta-feira até às 13h.

• Amplo apoio para todos os alunos, inclusive alunos
com deficiências e Aprendizes de Inglês.

Programas para Aprendizes de Inglês:
Programas de Educação Especial:

Admissões especiais:

• Matrícula baseada em loteria, acesse nosso site:
www.upacademyboston.org.

Diferenciais:

Programas para Aprendizes de Inglês:
Programas de Educação Especial:

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: Café da manhã servido
diariamente, das 7h15 às 7h45.
• Depois das aulas: Programa para alunos do Jardim
1 ao 4º ano (Imajine That) todos os dias até às 18h.

Admissões especiais:

• Matrícula baseada em loteria, acesse nosso site:
www.upacademydorchester.org.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Perfis de BPS: K-8
UP Academy Holland

Warren/Prescott K–8 School

West Zone Early Learning Center

Responsabilidades do estado:Necessita de
apoio amplo / abrangente
Nível do QQE: 3

Responsabilidades do estado: Cumprindo
ou excedendo as metas
Nível do QQE: 1

Responsabilidades do estado: Dados
insuficientes
Nível do QQE: Dados insuficientes

Jardim 1 ao 5º ano
Victoria Thompson, Diretora
85 Olney St., Dorchester 02121
617-635-8832

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Jardim 1 ao 8º ano
Michele Davis, Diretora
50 School St., Charlestown 02129
617-635-8346

47.3%
3.3%
44.7%
1.3%
3.4%

O objetivo da UP Academy Holland é garantir que
todos os alunos adquiram conhecimento, habilidades
e força de caráter, que são necessários para progredir
no caminho rumo à universidade e atingir o
máximo de seu potencial. Nosso mantra é “Paixão +
Determinação”

Diferenciais:

• Compromisso diário: trabalhar arduamente para
aprender mais.
• Coordenador de integração familiar e comunitária.
• As instalações incluem uma piscina de tamanho
olímpico, ginásio completo e vários parque.
• Programa de Belas Artes: artes e Boston Ballet.
• Dois laboratórios de tecnologia.
• Programa de mentoria da associação Diamond
Educators aos sábados.
• Programa de terapia na escola e assistente social
em período integral.
• Technology Goes Home.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Grande variedade de classes de Educação Especial
e programas para Aprendizes de Inglês.
• Programas depois das aulas:
• City Year, de segunda-feira a quinta-feira; Holland
Community Center, de segunda-feira a sexta-feira.

Caminho da Educação Infantil ao 8º ano:
Alocação garantida para o 6º ano na Frederick
Middle School.

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

12.4%
3.6%
21.5%
57.3%
5.1%

A Warren Prescott School atende as necessidades dos
alunos ao fornecer ensino com apoio para alunos que
precisam e desafios adicionais a alunos avançados.

Diferenciais:

• Escola com jornada letiva ampliada para classes do
Jardim 1 ao 8º ano.
• Professores especializados em Artes, Música,
Educação Física, Ciências e Espanhol.
• Aulas particulares oferecidas por associações
comunitárias da região.
• Programas da associação Big Brothers Big Sisters.
• Um programa especial para o recreio com
atividades seguras, positivas e divertidas para todos
os alunos.
• Programa de alfabetização PowerLunch.
• Coral, produções musicais e teatrais.
• Programas de matemática Another Mathematics
Path e Math Rules.
• Ensino de Caminho Matemático Diferenciado para
apoiar todos os alunos.
• Programas de atividades físicas: BOKS, da Reebok,
ciclismo, ioga e futebol.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Classes de apoio de ABA para Educação Especial.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: Programa de atividades físicas
BOKS que abrange hábitos saudáveis, nutrição e
exercícios
• Programas depois das aulas:
• Programas gratuitos e pagos para todas as séries.

Educação Infantil ao 1º ano
Stacia LeMond, Diretora
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
617-635-8275

Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

28.6%
8.2%
42.9%
14.3%
6.1%

Nosso objetivo é criar oportunidades de aprendizado
que aprimorem a linguagem oral e escrita das
crianças, de modo a possibilitar sua preparação para a
vida universitária e profissional.

Diferenciais:

• Temos um professor de Ciências ambientais e um
currículo de Ciências, Tecnologia, Engenharia e
Matemática, com programas elaborados para que
as famílias participem do aprendizado das crianças.
• Especialistas de intervenção/ESL que fornecem
ensino em grupos pequenos com base nas
necessidades individuais.
• Educação musical profissional em período integral,
com uso de instrumentos.
• Passeios frequentes.
• Ciências, Música e Dança, Educação Física e Artes
cênicas criativas.
• Creche com aulas de natação, ciências, jardinagem
e dias de Ciências para a Família.
• Professores capacitados nas intervenções em leitura
Reading Recovery e Leveled Literacy Intervention,
no programa de aprendizado socioemocional Open
Circle, da Wellesley College, na intervenção em
linguagem Project Read e em Prevenção de Crises,
Primeiros-Socorros e Reanimação Cardiopulmonar.
• Todos os professores têm várias habilitações.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Classes de Educação Infantil integradas
• Alunos de Educação Geral e de Educação Especial
aprendem juntos

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: Café da manhã às 7h30 seguido
de atividades no centro em grupos pequenos.
• Depois das aulas: Até às 16h35, creche gratuita
com atividades de enriquecimento curricular,
como natação, ioga, tênis, ciências e excursões à
biblioteca e a locais de interesse da região.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Resumo Perfis
das Escolas
de Ensino
de BPS:
K-8 Médio
Winship Elementary School

Winthrop Elementary School

Jardim 1 ao 6º ano
Brian Radley, Diretor
54 Dighton St., Brighton 02135
617-635-8399

Responsabilidades do estado: Escola de
reconhecimento: alto crescimentoNível do
QQE: 1
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

Young Achievers Science &
Mathematics K–8 School

Jardim 1 ao 6º ano
Leah Blake McKetty, Diretora
35 Brookford St., Dorchester 02125
617-635-8379

14.1%
15.4%
37.4%
25.6%
7.4%

Nossa missão é oferecer ensino exigente e
experiências enriquecedoras nas áreas de Ciências,
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM).
Nosso compromisso é celebrar a diversidade da nossa
comunidade para promover o crescimento dos alunos.

Diferenciais:

• Programa sólido de intervenção em Leitura
e Matemática para atender às necessidades
individuais dos alunos.
• Serviços de aconselhamento prestados na própria
escola do Franciscan Hospital for Children.
• Grande assistência para alunos de inglês como
segunda língua e suas famílias (programa
educacional Project ALERTA, da Universidade de
Massachusetts – Boston e aulas de inglês como
segunda língua para os pais).
• Contamos com tutores que auxiliam professores e
alunos, individualmente e em grupos pequenos.
• Nova biblioteca/centro de mídia.
• Intervenção de apoio para alunos com dificuldade.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:
• Classe de Educação Infantil integrada para
Maternal e Jardim 1.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas: programa oferecido pela YMCA
para crianças a partir de 4 anos com início às 7h30
(algumas bolsas estão disponíveis); programa de
atividades físicas BOKS, da Reebok (gratuito).
• Depois das aulas: Programa conduzido pela
YMCA; Playworks; programa Project ALERTA para
Aprendizes de Inglês; programa Making Music,
da Boston University; programa de escotismo Girl
Scouts; programa da associação Strong Women,
Strong Girls.

Responsabilidades do estado: Escolas com
progresso substancial em direção às metas
Nível do QQE: 3
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

54.5%
0.9%
39%
2.2%
3.4%

A Winthrop Elementary School é uma escola primária
pequena. Trabalhamos para manter relacionamentos
positivos entre casa e escola com todas as famílias
e temos uma equipe dedicada ao sucesso de
nossos alunos. As famílias são nossas parceiras e,
juntos, poderemos garantir que cada criança esteja
bem-preparada para o futuro após este período na
Winthrop School.

Diferenciais:

• Currículo de competência social do Programa Open
Circle.
• Temos uma sólida parceria com a Boston College
e somos membros do programa municipal de
educação STEP UP, lançado por 5 universidades da
região.
• Parcerias incríveis.
• Muitas atividades para promover o envolvimento
dos pais, como Noites do Currículo, excursões
familiares nos fins de semana, boletins de notícias
da classe e da escola e envio de jogos matemáticos
e videoaulas para as residências.
• Temos um orientador em meio período que
trabalha com os alunos de maneira individual e em
grupos reduzidos.

Programas para Aprendizes de Inglês:
• ESL de Educação Geral.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas, diariamente, das 7h15 às 8h10:
programação oferecida em parceria com a YMCA a
um baixo custo.
• Depois das aulas, diariamente, até às 18h: a
programação conduzida pela YMCA oferece
auxílio com os deveres de casa e atividades de
enriquecimento curricular (os valores variam
de acordo com a situação econômica de cada
família, aceitamos cupons de desconto); programa
motivacional Starfish, da associação City Year;
clubes de enriquecimento curricular com atividades
como Artes marciais, Dança, Artes e Ciências..

Educação Infantil ao 8º ano
T’Sheba Martin, Diretor
20 Outlook Rd., Mattapan 02126
617-635-6804

Responsabilidades do estado: Precisa de
suporte focado / direcionado
Nível do QQE: 4
Matrícula de 2020-2021 por raça/etnia
Afro-Americanos
Asiáticos
Hispânicos
Brancos
Outros

O principal foco de nossa escola está em Ciências
e Matemática. Trabalhamos para dar vida às
oportunidades de aprendizado e contamos com a
colaboração de parceiros e associações da região.

Diferenciais:

• 7 horas e meia de dia letivo ampliado para todos
os alunos.
• Classes reduzidas com 20 a 22 alunos e 1 ou 2
adultos.
• Famílias e comunidade coordenam de forma ativa,
facilitando o envolvimento das famílias.
• Programa de bem-estar ativo.
• Visitas domiciliares às famílias de cada novo(a)
aluno(a) da Educação Infantil e do primeiro ano.
• Auxílio com os deveres de casa e aulas particulares
de reforço.
• Programa de Aceleração Acadêmica durante os
recessos de fevereiro de Língua e Literatura Inglesa
(ELA) e em abril de Matemática.
• Aulas de Música, Artes, Educação Física, xadrez,
Artes marciais e Dança.

Programas para Aprendizes de Inglês:

• SEI-Espanhol.
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Como um programa de inclusão total, nós
fornecemos todos os serviços necessários para
atender os IEPs dos alunos.

Atividades antes e depois das aulas:

• Antes das aulas, das 7h às 8h10: programa
de enriquecimento curricular conduzido por
nossa equipe de Jornada Letiva Ampliada e
Enriquecimento Curricular.
• Depois das aulas: programas das 16h30 às 18h
com programação STEM, monitoria e apoio para
deveres de casa. Escala variável e vouchers de
cuidado infantil aceitos.

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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47.3%
0.4%
48.9%
0.7%
2.7%
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Resumo das Escolas de Ensino Médio
Compreenda a Tabela com o Resumo das Escolas

Página Consulte esta página para obter mais
informações sobre a escola
Admissão Especial:
Sim Informe-se sobre o processo de
admissão especial com a escola.
Não A escola não tem processo de
admissão especial.

Programas para English Learners

Programas de Educação Especial
ABA		
Análise Aplicada de Comportamento
EI		
Deficiência Emocional
EI-INT		
Deficiência Emocional-Internalização
INC		
Inclusão com Alto Nível de Necessidade
LD		
Deficiência de Aprendizado
MD		
Deficiências Múltiplas
Mild-II		
Deficiência Intelectual Leve
Mod-II		
Deficiência Intelectual Moderada
Sev-II		
Deficiência Intelectual Severa
PI
Deficiência Física

English Learners matriculados em todas as
Escolas Públicas de Boston têm direito a aulas
de inglês como segunda língua (English as a
second language – ESL) e ensino assistido. and
sheltered content instruction.
SEI: Ensino Assistido de Inglês

SLIFE: Treinamento Linguístico Intensivo
DL: Bilíngue
C Chinês
K Cabo-Verdiano
M Multilíngue
H Crioulo Haitiano
S Espanhol
V Vietnamita

 Atende a todos os alunos que ingressaram por meio
de sorteio ou por processos de admissão especial

PERFIS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Incluídos em cada Perfil de High School, páginas 47-76, estão gráficos detalhando Matrícula e Presença; Resultados da graduação
do ensino médio; Sucesso da faculdade; e Nível de Responsabilidade Estadual. Saiba mais sobre essas classificações na página
13.
Â Observe que, devido à Covid-19,
muitos dos dados relatados aqui não
foram atualizados pelo distrito ou pelo
estado.
Â Para obter informações atualizadas
sobre as escolas de sua lista
personalizada, acesse www.
DiscoverBPS.org ou entre em contato
com qualquer Welcome Center listado
na página 2.
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Escolas de Ensino Médio
Resumo das
de
Ensino Médio
com Escolas
Matrículas
Abertas
ESCOLA

PÁGINA TURMAS ADMIS- 2020-21 DESCRIÇÃO
EM
SÃO
MATRÍCU2020-21 ESPECIAL LA

PROGRAMAS PROGRAMAS DE
SEI
EDUCAÇÃO ESPECIAL

47

9-12

Não

237

Pequena escola piloto

Boston Adult Technical Academy

48

19 e 22
anos

Sim

120

Escola de ensino médio alternativa

Boston Arts Academy

66

9-12

Sim

490

Escola piloto com foco em Artes visuais e cênicas

Boston Community Leadership Academy/
McCormack

49

7-12

Não

Boston Day and Evening Academy

67

9-12

Sim

390

Associação educacional para adultos



Boston Green Academy

68

6-12

Sim

490

Associação educacional com foco “ecológico”



Boston International Newcomers Academy

50

9-12

Não

441

Para alunos com proficiência limitada em inglês
que estudam há 3 anos ou menos nos EUA

Boston Latin Academy

69

7-12

Sim

1,685 Escola com exame de admissão

INC (EI-INT)

Boston Latin School

70

7-12

Sim

2,414 Escola com exame de admissão

INC (EI-INT)

Brighton High School

51

9-12

Não

373

Burke High School

52

9-12

Não

351

Charlestown High School

53

7-12

Não

842

Escola de ensino médio grande com preparação
universitária e profissional
Escola de ensino médio regular preparatória para a
universidade
Escola de ensino médio grande com preparação
universitária e profissional

Community Academy

54

9-12

Sim

36

Escola de ensino médio alternativa

Another Course to College (ACC)

681

Escola piloto com foco em liderança comunitária

INC, EI
SEI-M

ALT ED


SEI-M

INC (EL-INT), ABA

SEI-M

SEI-S, SEI-M

MILD-II, MOD-II, EI, LD

SEI-K

INC, ABA

SEI-C, SEI-S,
SLIFE-S

MILD-II, MOD-II, LD, MD,
ABA
EI

Community Academy of Science and Health

55

9-12

Não

344

Dearborn STEM Academy

56

6-12

Não

589

East Boston High School

57

7-12

Não

1,133

The English High School

58

7-12

Não

537

Excel High School

59

9-12

Não

446

Pequena escola que prepara os alunos para a vida
universitária e profissional nas áreas de ciências e
saúde
Escola de ensino fundamental II e médio com foco
em “STEM”
Escola de ensino médio grande com preparação
universitária e profissional
Escola de ensino médio regular preparatória para a
universidade
Escola preparatória para a universidade com foco em
ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes

Fenway High School

71

9-12

Sim

389

Escola piloto

Greater Egleston High School

72

17 e 22
anos

Sim

85

Escola piloto para alunos acima da idade

ALT ED

Henderson K-12 Inclusion School

60

K-12

Não

936

INC

Kennedy Academy for Health Careers

73

9-12

Sim

395

Lyon Pilot High School

61

9-12

Não

133

Madison Park Technical Vocational
High School

74

9-12

Não

1,165

Admissão garantida para alunos da Henderson Lower
School
Associação educacional com foco nas carreiras da área
de saúde
Escola piloto de inclusão total; *admissão garantida
para alunos da Lyon K-8 School
Admissão para o 9º e o 10º ano: de acordo com a
posição da escola no formulário de opções do aluno;
SEI-M, SLIFE-M
 Entrevista obrigatória na escola para admissão no
11º e no 12º ano

Margarita Muñiz Academy

62

9-12

Não

324

Escola de Inovação; bilíngue

DL-S

New Mission High School

75

7-12

Sim

551

Escola piloto

SEI-M

SEI-H

MILD-II, MOD-II, LD, ABA

SEI-K, SLIFE-K

INC

SEI-S, SLIFE-S

MILD-II, MOD-II, LD, EI-INT

SEI-S

MD, PI, EI-INT, INC (EI-INT)

SEI-V

MILD-II, EI, LD

SEI-S

LD, ABA


INC (EI)



LD

O’Bryant School of Math and Science

76

7-12

Sim

1,549

Quincy Upper School

63

6-12

Não

559

Escola com exame de admissão; foco em matemática
e ciências
admissão garantida para alunos da Quincy Elementary SEI-M
School

Snowden International School at Copley

64

9-12

Não

489

Estudos internacionais e línguas estrangeiras

896

Escola técnica piloto com preparação universitária; do SEI-H, SLIFE-H INC
6º ao 12º ano

TechBoston Academy

65

6-12

Não

INC (EI-INT)

LD, EI-INT

LD, MOD-II,INC (EI-INT)

As configurações de séries para o Ano letivo de 2022-2023 estão sujeitas a alterações por serem parte do Build BPS.
Acesse o site: www.bostonpublicschools.org/buildbps para obter informações atualizadas.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Another Course to College
612 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Michele Pellam, Diretora
617-635-8865 • accbps.org

A ACC é uma escola de Ensino Médio com um programa de
preparação universitária para alunos altamente motivados, que
desejam ingressar em cursos com duração de quatro anos em
faculdades ou universidades. Somos uma escola piloto pequena
com padrões acadêmicos exigentes e uma equipe dedicada e
ativa, que oferece apoio total e a atenção individual que cada
aluno merece. Todos os nossos alunos participam de atividades
preparatórias para a universidade e de sessões de aconselhamento
semanais com o orientador vocacional.

Responsabilidades do estado

Escolas com progresso moderado em direção às metas
Nível do QQE*: 2
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos

Diferenciais

Hispânicos

Programa para Aprendizes de Inglês

• ESL de Educação Geral.

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos... 59%
Estudiantes con Discapacidades... 29%
Aprendices del Inglés................... 9%

Porcentagem de Alunos

100%
80%

84%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

• Uma pequena escola piloto com 250 alunos e apoio acadêmico
personalizado.
• Excelente recorde de admissão em faculdades: A aceitação da
faculdade é um requisito para a graduação.
• Equipe atenciosa e enérgica (incluindo cinco Professores do Ano em
Boston).
• Foco principal: Leitura analítica e Redação.
• Contato pessoal e próximo com os pais.
• Os alunos do 12º ano têm a oportunidade de assistir aulas em uma
universidade e obter créditos.
• Parceiros escolares: Universidade de Harvard, programa de
empreendedorismo BUILD, Programa de Redação Writing Center da
Universidade de Massachusetts.
• Programas da National Honors Society, além de programas de justiça
social, aprendizagem a serviço da comunidade e debates.
• Aulas semanais de consultoria de SEL e AP.
• Disciplinas eletivas de artes visuais oferecidas para o 9º-12º ano.
• Disciplinas eletivas: Robótica e Engenharia com formação de equipes.
• Currículo preparatório exigente para a universidade.
• Alto nível de apoio do corpo docente.
• Foco principal: Leitura analítica e Redação.
• Mais tarefas de Leitura do que a maioria das escolas de Ensino Médio.
• Mais tarefas de Redação do que a maioria das escolas de Ensino
Médio.
• Auxílio com os deveres de casa depois das aulas, até às 17h.
• Exploração vocacional em todas as séries.

Asiáticos

80%

3%
Formados

Ainda na
Escola

0%
GED

Alunos Admitidos em
Universidades
78%

60%
40%

23%

20%
0%

Alunos formados
em 2019 que
ingressaram na
universidade

Alunos formados
em 2014 que
concluíram a
universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Boston Adult Technical Academy
20 Church St., Boston 02116
Benjamin Helfat, Diretor
617-635-1542 • bostonpublicschools.org/BATA

A Boston Adult Technical Academy é uma escola de Ensino Médio
alternativa para jovens adultos maduros e motivados, com idade
entre 19 e 22 anos. Nossa comunidade valoriza a diversidade,
o autoempoderamento, a responsabilidade e a flexibilidade,
e oferece oportunidades significativas após a graduação.
Esperamos que, quando deixarem a escola, nossos alunos tenham
autoconfiança, proficiência no idioma e habilidades úteis para a
vida pós-escola, de modo que possam ser líderes confiantes de sua
comunidade e conquistar seus objetivos.

Responsabilidades do estado

Dados insuficientes
Nível do QQE*: Dados insuficientes
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Diferenciais

100%

Programa para Aprendizes de Inglês

80%

Outros

40%

53%

35%

20%
0%

Processo de Admissão Especial

100%
Percentagem de graduados

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%

• SEI-Multilíngue
• ESL de Educação Geral.

• Alunos com 19 anos de idade devem entrar em contato com a escola e
fazer uma entrevista.
• Alunos com idade entre 20 e 21 anos e seis meses são admitidos
automaticamente, logo após fazerem a inscrição para as Escolas
Públicas de Boston.

Brancos

De Escasos Recursos Económicos.. 57%
Estudiantes con Discapacidades... 10%
Aprendices del Inglés................. 64%

Porcentagem de Alunos

• Uma Escola de Ensino Médio alternativa para alunos mais velhos, com
idade entre 19 e 22 anos.
• Concessão de um diploma de Ensino Médio das Escolas Públicas de
Boston após a graduação.
• O programa acadêmico abrange Língua e Literatura Inglesa,
Matemática, Ciências e Ciências Humanas.
• Salas de aula com computadores.
• Programa de Recuperação de Créditos.
• Opção de matrícula dupla em uma faculdade comunitária.
• Programa de Exploração Vocacional.
• Mentores para a graduação.
• Auxílio com o processo de inscrição para admissão em faculdades e
universidades.
• Nossos alunos são falantes nativos de vários idiomas e têm origens
étnicas diversas.
• Preparação para a vida universitária e profissional pós-escola.

Asiáticos
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Alunos Admitidos em
Universidades
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*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Boston Community Leadership Academy/McCormack (7º ao 12º ano)
7º ao 9º ano: 315 Mt. Vernon Street, Dorchester 02125
10º ao 12º ano: 655 Metropolitan Avenue, Hyde Park 02136 | 617-635-8937
Ondrea Johnston, Diretora
7º ao 9º ano: 617-635-8657 • 10º ao 12º ano: 617-635-8937 • bclaboston.net

A BCLA-McCormack, 7-12 Pilot, oferece um curso de estudos
preparatório para a faculdade que visa promover a capacidade de
liderança dos alunos para serem agentes de mudança em suas
comunidades. Seu compromisso com a defesa da comunidade
permite que os alunos da BCLA-McCormack desenvolvam
habilidades acadêmicas, de liderança e de serviço comunitário
essenciais.

Responsabilidades do estado

Dados insuficientes
Nível do QQE*: Dados insuficientes
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %

O foco da nossa escola é criar um ambiente de aprendizagem
antirracista que seja responsivo à nossa comunidade, nutra
experiências educacionais personalizadas e autênticas e
desenvolva competências e objetivos socioemocionais para o
futuro de todos os alunos.

Afro-Americanos
Hispânicos

Programa para Aprendizes de Inglês

• SEI-Multilíngue
• ESL de Educação Geral.

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 66%
Estudiantes con Discapacidades... 21%
Aprendices del Inglés................. 31%

Diferenciais

Porcentagem de Alunos

100%
80%

88%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

• Uma Escola piloto de 7-12 (7º ao 12º ano) com um curso de estudos
preparatório para a faculdade, foco em liderança e ação comunitária e
missão de serviço.
• A BCLA-McCormack oferece oportunidades acadêmicas para alunos
em nossos programas AP, MDC, PATH, SAR, SEI, SLIFE e TLC.
• Os requisitos acadêmicos para os alunos incluem exposições,
apresentações de portfólio, aprendizado de serviço comunitário e um
Projeto Capstone Sênior.
• A BCLA-McCormack oferece cursos AP em Língua Inglesa e Redação,
Literatura, Espanhol, Cálculo e Estatística.
• Oportunidades duplas de matrícula na UMass Boston, Benjamin
Franklin Institute de Boston, Roxbury Community College e Bunker
Hill Community College.
• Programa de tutoria de MCAS fornecido em parceria com a Boston
Partners in Education.
• Os alunos que recebem serviços de Educação Especial recebem
experiências de aprendizagem em um ambiente inclusivo.
• Temos parceria com AIM High, Mass Insight, Tenacity, PIC, A-List, ACE,
Facing History and Ourselves e 3 Point Foundation para fornecer
experiências extracurriculares para os alunos.
• Os alunos da BCLA-McCormack participam dos programas atléticos
Varsity e JV em parceria com a New Mission High School, Another
Course to College e Excel High School.
• A BCLA foi reconhecida pelo U.S. News and World Report em sua lista
das Melhores Escolas de Ensino Médio dos Estados Unidos.
• Em 2018, a Boston Community Leadership Academy foi a primeira
vencedora finalista do Prêmio Pozen por inovação escolar.
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*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Boston International Newcomers Academy
100 Maxwell St., Dorchester 02124
Tony King, Diretor
617-635-9373 • bihs@bostonpublicschools.org

A Boston International Newcomers Academy (BINcA) é composta
por funcionários qualificados e foi especialmente desenvolvida
para atender a uma comunidade diversificada de alunos
imigrantes para prepará-los para a faculdade e a carreira.
Nossa visão: “Preparamos nossos alunos a partir de uma jornada
de descobertas e surpresas, para que se tornem cidadãos
fortes e colaboradores em uma sociedade globalizada. Nossa
comunidade escolar reflete nossos princípios fundamentais: apoio,
comunidade, diversidade e expectativas altas. Somos um centro de
excelência na educação de Aprendizes de Inglês e uma referência
para todos que estão comprometidos com este trabalho.”

Responsabilidades do estado

Precisa de suporte focado / direcionado
Nível do QQE*: Dados insuficientes
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

• SEI-Multilíngue
• ESL de Educação Geral.

Processo de Admissão Especial

• Admitimos os alunos com base nos resultados de um teste de
nivelamento em Língua Inglesa. Para agendar a avaliação, entre
em contato com o Newcomers Assessment and Counseling Center
(Centro de Aconselhamento e Avaliação para Novatos – NACC) pelo
número 617-635-9010.

Porcentagem de Alunos

100%
80%

Outros

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%

45%

20%
0%

100%
Percentagem de graduados

Programa para Aprendizes de Inglês

Brancos

De Escasos Recursos Económicos.. 70%
Estudiantes con Discapacidades.... 5%
Aprendices del Inglés................. 88%

Diferenciais

• Nossa população estudantil é 100 porcento composta por imigrantes,
todos Aprendizes de Inglês, que recebem excelentes serviços
educacionais.
• Muitos de nossos professores e funcionários também são imigrantes
e atuam como exemplo para os alunos.
• Um Especialista Vocacional da associação Boston Private Industry
Council (Conselho da Indústria Privada) ajuda os alunos na busca de
trabalhos de meio período, empregos temporários durante as férias
de verão e vagas para alunos do Ensino Médio.
• A BINcA usa tecnologias modernas diariamente como parte das aulas:
temos um laboratório de computação e carrinhos para computadores.
• Auxílio com o processo de inscrição para admissão em universidades.
• Programas esportivos completos.
• Os alunos do 11º ano recebem preparação para o Scholastic Aptitude
Test (Teste de Aptidão Escolar – SAT).
• Programas intensivos de inglês como segunda língua e inglês e
estudo da linguagem para todos os alunos.
• Nossos alunos representam mais de 25 países.
• Reforço acadêmico depois das aulas.
• Orientação vocacional.
• Programa de enriquecimento curricular no verão.
• Programa sólido de apoio aos alunos e às famílias.
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50

Discover Boston Public Schools 2022-2023 • bostonpublicschools.org/welcomeservices

Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Brighton High School
25 Warren St., Brighton 02135
Andrew Bott, Diretor
617-635-9873 • brightonhigh.org

O comprometimento e a dedicação do corpo docente e da equipe
proporcionam aos alunos da Brighton High o foco personalizado de uma
escola pequena, ao mesmo tempo que oferecem as vantagens de uma escola
grande, incluindo cursos de colocação avançada, planos de carreira e estágios
em Ciências biomédicas e empreendedorismo, Artes visuais e cênicas,
programas sólidos de atletismo e 24 clubes/programas extracurriculares de
enriquecimento acadêmico.

Responsabilidades do estado

In need of broad/comprehensive support
Nível do QQE*: 4
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %

O foco da nossa escola é fornecer uma grande variedade de aulas de alta
qualidade para todos os alunos. Desenvolvemos programações individuais
com base no interesse do aluno ao longo de seus quatro anos na Brighton
High.

Afro-Americanos
Hispânicos

• SEI-Espanhol
• SEI-Multilíngue
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial

Porcentagem de Alunos
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0%

• Nós apoiamos alunos de todos os tipos, incluindo alunos com um grande
número de necessidades de IEP.

Outros

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

20%
0%

Percentagem de graduados

Programa para Aprendizes de Inglês

Brancos

De Escasos Recursos Económicos.. 70%
Estudiantes con Discapacidades.. 26%
Aprendices del Inglés................. 47%

Diferenciais

• Dois caminhos de carreira: Mídia, Artes, Design e Empreendedorismo e Ciências
Biomédicas. Ambos os caminhos incluem oportunidades de estágio para alunos.
• Cursos pré-universitários do programa Advanced Placement nas áreas de
Língua e Redação, Literatura e Redação, Ciências Ambientais, Cálculo, Geografia
Humana; Psicologia; Biologia, Ciência da Computação e Física. A Brighton
também tem um programa de Língua Árabe
• Preparação para o Scholastic Aptitude Test (Teste de Aptidão Escolar – SAT) ao
longo do dia letivo e depois das aulas por meio do Programa Let’s Get Ready da
Boston College
• Programa de Educação Baseada em Competências para Alunos (ACES) para
alunos que precisam de um ambiente de aprendizagem individualizado
• Várias bolsas disponíveis para alunos da BHS; Programa de Diploma Acelerado
para alunos em toda a cidade que podem ter ficado para trás nas notas.
• Conselho de Pais e Mestres e Conselho Escolar sólidos
• Oportunidades de matrícula dupla disponíveis em várias faculdades e
universidades da área de Boston; agendamento flexível para apoiar os alunos
que participam de matrículas duplas.
• Equipes esportivas que disputam campeonatos em 12 modalidades
• Programa de aceleração de estudos para a graduação de Aprendizes de Inglês
• Programas de acesso à universidade da Boston College, da Boston University e
da associação Summer Search
• Centros de treino baseados na escola disponíveis para uso dos alunos antes e
depois das aulas; múltiplas oportunidades baseadas na comunidade para que
os alunos ganhem créditos do curso, participem de um estágio e desenvolvam
novas habilidades.

Asiáticos

Alunos formados
em 2019 que
ingressaram na
universidade

Alunos formados
em 2014 que
concluíram a
universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Jeremiah E. Burke High School
60 Washington Street, Dorchester 02124
Amilcar Silva, Diretor
617-635-9837 • jebhs.org

Práticas de ensino inovadoras, incluindo o modelo de oficina estão em
vigor em todas as salas de aula. O aprendizado do aluno é otimizado
em classes menores com mais de um adulto usando abordagens SEL
na maioria dos casos. Nosso foco é na formação total do aluno e nossa
responsabilidade é a de criar oportunidades significativas para todos.
Nossas classes são reduzidas e, na maioria dos casos, contam com mais
de um adulto em sala de aula para otimizar a aprendizagem. A escola
oferece oportunidades transformadoras para os alunos, como viagens
para outros estados e países, visitas a universidades, retiros e noites em
acampamentos.

Responsabilidades do estado

Substantial progress toward targets
Nível do QQE*: 2
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Diferenciais

Programa para Aprendizes de Inglês

• SEI-Crioulo cabo-verdiano
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial

• Alunos com deficiências têm um acesso amplo a uma grande variedade de
serviços para cumprirem com os padrões da Política de Promoção das BPS.

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 73%
Estudiantes con Discapacidades.. 22%
Aprendices del Inglés................. 29%

Porcentagem de Alunos

100%
80%
60%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)
76%

40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

• Programa acadêmico exigente: escola com método de ensino voltado ao
conhecimento em todo o currículo, que aplica as estratégias da associação
Advancement Via Individual Determination - AVID.
• Instalações modernas, com biblioteca e laboratório de tecnologia.
• Cursos pré-universitários do programa Advanced Placement nas áreas de
Estatística, Literatura e Redação em Língua Inglesa e História dos EUA.
• índice de frequência acima da média entre as escolas de Ensino Médio.
• Programa PULSE, da Boston College, equipe de debate, BARK Room (sala para
auxílio com os deveres de casa) e programa de Recuperação de Créditos, além
de preparação para o Scholastic Aptitude Test (Teste de Aptidão Escolar – SAT) e
para os testes do Massachusetts Comprehensive Assessment System (Sistema
Avaliatório Geral de Massachusetts – MCAS).
• Centro Universitário e Profissional com um especialista vocacional da
associação Boston Private Industry Council ((Conselho da Indústria Privada) em
período integral.
• Nosso ambiente é receptivo às famílias e conta com um Centro Familiar
e um Coordenador para promover parcerias entre pais e escola, fornecer
informações e prestar serviços de assistência social.
• Serviços de apoio ao aluno: orientação, centro médico, aconselhamento,
assistência a adolescentes com filhos e auxílio financeiro.
• Programa Profissionalizante de Tecnologia com o apoio do GE e Perking
Grants.
• Parceria ativa com a BFIT, RCC e Bunker Hill para proporcionar matrícula dupla
para 5 a 10% das classes Júnior e Seniores.
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*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Charlestown High School
240 Medford St., Charlestown 02129
Joel Stembridge, Diretor
617-635-9914 • charlestownhs.org

Diferenciais
• SEI, Ensino Médio, Educação Especial, programa Pathways, matrícula dupla,
Música, Teatro, Artes, Atletismo
• Early College e Programas de caminhos para carreiras em Tecnologia da
Informação, Negócios e Saúde em colaboração com a Bunker Hill Community
College
• Cursos de dupla inscrição no Cambridge College para Aprendizes de Inglês
• Pequenas Comunidades de Aprendizagem que criam uma “sensação de escola
menor” dentro da escola maior e fornecem apoio individualizado aos alunos e
famílias.
• Eletivas focadas em torno das artes visuais e performativas, incluindo Banda,
Coro, Dança, Teatro e Artes Visuais.
• Sólidas parcerias com universidades; foco na preparação para o Ensino Superior
e um bom histórico de alunos admitidos em cursos de 4 anos de faculdades e
universidades.
• 13 equipes esportivas interescolares à disposição de todos os alunos
interessados, oportunidade de usar a academia para se exercitar.
• Cursos de Advanced Placement (Colocação avançada) e cursos empolgantes
como árabe e engenharia
• Programa “The Road to Success” para alunos acima da idade e com crédito
insuficiente, para que possam se formar a tempo e obter sucesso após o Ensino
Médio
• Parcerias com o conselho da Indústria Privada de Boston e com empregadores
locais para oferecer oportunidades de exploração de carreira, indicações de
empregos e estágios
• Muitos programas depois das aulas, clubes e atividades especiais - tudo desde
o nosso Honor Roll Boys & Girls Group para Debate, para o nosso Clube LGBTQ+
• Extenso apoio para Aprendizes de Inglês (SEI) tanto na sala de aula como fora
do tempo de aprendizado comum, incluindo parcerias como a Sociedad Latina
e Asian American Student Success Program na UMass Boston.
Programa para Aprendizes de Inglês

• SEI-Mandarim, SEI-Espanhol, SLIFE-Espanhol, ESL de Educação Geral.
Programas de Educação Especial:

• Departamento de Educação Especial diversificado.

Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos..68%
Estudiantes con Discapacidades.. 27%
Aprendices del Inglés................. 41%

100%
Porcentagem de Alunos

Nosso foco é a voz do aluno com grandes expectativas e muito apoio.
Temos Caminhos de College Early em Negócios, Tecnologia e Saúde. Os
alunos podem começar a ganhar crédito universitário no 10º ano. Os
Caminhos são exigentes, programas práticos com cursos acadêmicos,
exploração de carreira, estágios e mentoria.

Responsabilidades do estado

Precisa de suporte focado / direcionado
Nível do QQE*: 3

80%
60%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)
58%

40%

27%

20%
0%

100%
Percentagem de graduados

Somos uma escola inspiradora e diversa, que está aberta a todos os
alunos. Nossos programas Early College e de matrícula dupla permitem
que os alunos ganhem créditos universitários gratuitos. Pequenas
Comunidades de Aprendizagem garantem que todos os alunos sejam
apoiados e que oportunidades extracurriculares sejam fornecidas a
todos. Acreditamos em altas expectativas e muito apoio.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Community Academy

25 Glen Road, Jamaica Plain 02130
Sonie Felix, Diretora
617-635- 7734 • bostonpublicschools.org/school/community-academy

Diferenciais

• Uma pequena escola de Ensino Médio alternativa que atende a
alunos que não obtiveram sucesso nas salas de aula tradicionais
• Processo de admissão especial: os alunos devem ser atribuídos pelo
Departamento de Opções Educacionais ou obter aprovação especial
do Diretor para se inscrever
• Classes bem pequenas – com média de 15 alunos ou menos
• Aulas particulares antes e depois do dia letivo
• Orientadores individuais para cada aluno
• Orientação vocacional
• Aulas preparatórias para a universidade e para os testes do
Massachusetts Comprehensive Assessment System (Sistema
Avaliatório Geral de Massachusetts – MCAS)
• Foco na aprendizagem prática
• Excursões para universidades da região e feiras universitárias.
Programa para Aprendizes de Inglês

• ESL de Educação Geral.

Dados insuficientes
Nível do QQE*: Dados insuficientes
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 77%
Estudiantes con Discapacidades.. 45%
Aprendices del Inglés................. 15%

100%
Porcentagem de Alunos

Nosso foco é preparar os alunos para o sucesso na escola, na
vida e na carreira. Temos uma população de alunos transitória,
portanto, enfatizamos a excelência acadêmica ao usar materiais
complementares para que todos os alunos possam acessar o
material escolar.

Responsabilidades do estado

80%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

Uma escola secundária alternativa pequena em Jamaica Plain,
atendemos alunos que não tiveram sucesso em ambientes
tradicionais. Mantemos a proporção de 15 alunos por professor
em cada classe, o que permite um apoio acadêmico e social
personalizado a todos. O fato de sermos uma escola pequena cria
um forte espírito de comunidade e proporciona maior participação
dos pais na educação de seus filhos. Enfatizamos a excelência
acadêmica, conforme refletido nas pontuações cada vez mais altas
nos testes do MCAS, dedicamos muito tempo ao ensino individual
e oferecemos diversos cursos preparatórios para a universidade.
Disponibilizamos um programa de recuperação de créditos on-line
para auxiliar os alunos com dificuldades.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Community Academy of Science & Health (CASH)
11 Charles St., Dorchester 02122
Robin Lee, Diretor
617-635-8950 • bostonpublicschools.org/cash

A CASH é uma escola de Ensino Médio preparatória para a
universidade. Nossa missão é fazer com que alunos com histórias
de vida diversas estejam preparados para continuar os estudos
ou seguir carreiras nas áreas de Ciências e Saúde. A voz de cada
aluno é essencial para o desenvolvimento, a implementação e a
revisão de nossas práticas. Nossos parceiros comunitários oferecem
estágios e oportunidades profissionais integradas ao nosso
currículo. A população diversificada da CASH permite o ingresso
de jovens multilíngues e bem-preparados nas áreas de Ciências e
Saúde. Os cursos oferecidos pela escola e universidades parceiras
promovem o rigor acadêmico, com o objetivo de preparar os alunos
para exceder os padrões.

Responsabilidades do estado

Precisa de suporte focado / direcionado
Nível do QQE*: 4
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

• SEI-Crioulo-haitiano
• ESL de Educação Geral.

Porcentagem de Alunos
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(2020)
66%

40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

Programa para Aprendizes de Inglês

Brancos

De Escasos Recursos Económicos.. 71%
Estudiantes con Discapacidades.. 37%
Aprendices del Inglés................. 25%

Diferenciais

• Equipe altamente qualificada e comprometida com o máximo
aprendizado de todos os alunos.
• O Programa Pathways to Prosperity oferece matrícula dupla/acesso
antecipado à universidade. Também proporcionamos estágios e
oportunidades de emprego após a graduação.
• Feiras universitárias na própria escola e visitas às universidades da
região, com ênfase nas carreiras das áreas de Ciências e saúde.
• Modelo das Nações Unidas, programa de aprendizagem a serviço
da comunidade buildOn, programa de empreendedorismo BUILD e
Programa Med Science da Harvard University.
• Programa Tech Goes Home: alunos e pais participam de aulas de
computação juntos e solicitam um empréstimo sem incidência de
juros para comprar um computador.
• As aulas de todas as disciplinas têm duração de 55 minutos.
• 6 cursos pré-universitários do programa Advanced Placement.
• Muitos “extras”, como seminários sobre saúde e bem-estar, programas
esportivos, atividades extracurriculares e dia letivo ampliado para
enriquecimento acadêmico.
• Apoio do coordenador escolar e do coordenador de assistência à
comunidade.
• Programa de Preparação Universitária Upward Bound, da Boston
University.
• Expectativa: Excelência Acadêmica.
• Programa AVID.
• Programa Sankofa para alunos em risco.

Asiáticos

22%
Formados

Ainda na
Escola

0%
GED

Alunos Admitidos em
Universidades

80%
60%
40%

51%

20%
0%

13%
Alunos formados
em 2019 que
ingressaram na
universidade

Alunos formados
em 2014 que
concluíram a
universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Dearborn STEM Academy (do 6º ao 12º ano)
36 Winthrop Street, Roxbury 02119
Darlene Marcano, Diretora
617-635-8412 • bpe.org/dearborn-stem-academy

• Abordagem de STEM: Todos os alunos desenvolverão conhecimentos
básicos da linguagem, dos conceitos e das ideias disseminadas nas
áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática; no momento
da graduação, terão uma sólida compreensão destas disciplinas e de
suas profissões e carreiras, e; identificarão seus interesses e vocações
nestas áreas.
• Aulas de Ciência da Computação para todas as classes; todos os
alunos da Dearborn Academy aprendem a programar.
• Currículo prático, voltado para trabalhos em equipe, baseado em
resolução de problemas e elaborado a partir de projetos e tarefas
profissionais.
• Planos de ensino individualizados para cada aluno.
• O plano de carreira leva os alunos formados à opção de Ensino
Superior/curso técnico adequada e à profissão de sua escolha.
• Preparação universitária e exploração vocacional com o auxílio de
orientadores dedicados, visitas a universidades, feiras universitárias,
comitês com alunos universitários e muito mais.
• Estágios, aprendizado profissional e oportunidades de emprego
temporário durante as férias de verão para alunos do Ensino Médio.
• Jornada letiva ampliada em 60 minutos diariamente; após o
dia letivo regular, oferecemos duas horas a mais de aulas aos
alunos interessados ou com necessidade de reforço acadêmico e
enriquecimento curricular.
• Equipes de futebol masculino e feminino para alunos do Ensino
Médio no campo de atletismo da Jeremiah Burke High School.
• Programa de empreendedorismo BUILD Boston, programa da
associação Peer Health Exchange, programa de estudos sociais da
associação Discovering Justice e clube de boxe.
• Professores de Artes e de Música em tempo integral.
• Biblioteca com um bibliotecário em período integral.
Programa para Aprendizes de Inglês

• SEI-Crioulo cabo-verdiano
• SLIFE-Crioulo cabo-verdiano
• ESL de Educação Geral.

Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 75%
Estudiantes con Discapacidades.. 19%
Aprendices del Inglés................. 33%
Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

100%
Porcentagem de Alunos

Diferenciais

Responsabilidades do estado

In need of broad/comprehensive support
Nível do QQE*: 4

80%
60%

70%

40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

A Dearborn Academy atenderá a cerca de 600 alunos em suas
novas e modernas instalações. A escola foi cuidadosamente
planejada para o ensino do século XXI. Os espaços serão flexíveis,
de modo a permitir a colaboração entre alunos e adultos, e – por
ser um edifício moderno e voltado para as ciências exatas – terá alta
capacidade para uso da tecnologia.

80%

17%
Formados

0%

Ainda na
Escola

GED

Alunos Admitidos em
Universidades
80%

60%
40%
20%
0%

Alunos formados
em 2019 que
ingressaram na
universidade

N/A

Alunos formados
em 2014 que
concluíram a
universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
East Boston High School
86 White St., East Boston 02128
Phillip R. Brangiforte, Diretor
617-635-9896 • ebhsjets.net

Contamos com o apoio do Programa PULSE, da Boston College, que
ministra aulas particulares para os alunos do 9º ano após o dia letivo.
Também recebemos o auxílio da associação Advancement Via Individual
Determination – AVID por meio de reforço para alunos que, apesar de
não alcançar a lista de reconhecimento, têm o objetivo de ingressar na
universidade. Nossos alunos participam do Programa de Preparação
Universitária Upward Bound, da Wheelock University, do Programa de
Verão Crimson Summer Academy, da Harvard University, e do Programa de
Verão Summer Enrichment, da Dartmouth College. Também oferecemos
um programa Preparatório para o Scholastic Aptitude Test (Teste de Aptidão
Escolar – SAT) com um componente de preparação universitária, o programa
Teen’s Connect com um componente de preparação universitária e o
programa da associação Boston Scholar Athlete (BSA), um centro de apoio e
aconselhamento ao aluno-atleta.

Responsabilidades do estado

Substantial progress toward targets
Nível do QQE*: 3
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 64%
Estudiantes con Discapacidades.. 20%
Aprendices del Inglés................. 44%

Diferenciais

•
•
•
•
•

Programa para Aprendizes de Inglês

• SEI-Espanhol
• SLIFE-Espanhol
• ESL de Educação Geral.

100%
Porcentagem de Alunos

•
•

40 laboratórios com computadores portáteis.
Biblioteca/Media Center com 25 computadores novos.
Cursos avançados e pré-universitários do programa Advanced Placement.
Disciplinas eletivas da Academia de Administração e da Academia de Saúde/
Bem-Estar, aulas de Mídia, Artes Visuais e Coral e Programa de Cidadania Júnior
Reserve Officer Training Corps (JROTC), das Forças Armadas dos EUA.
Método de ensino voltado ao conhecimento.
Programa de recuperação de crédito para alunos dos 11º-12º anos que precisam
de aulas para cumprir requisitos locais para graduarem a tempo.
Escola certificada pela New England Association of Schools & Colleges
(Associação de Escolas e Faculdades de New England – NEASC).
Nossa Academia do 9º Ano oferece aulas particulares e de reforço por meio de
membros da escola e órgãos externos.
Eventos como Cerimônias de Prêmios Acadêmicos (trimestral) e Jantar Anual de
Premiação e Distribuição de Bolsas.
Nosso Centro de Integração com os Pais auxilia na compreensão do currículo, das
políticas e das avaliações escolares.
Aulas particulares para os testes do Massachusetts Comprehensive Assessment
System (Sistema Avaliatório Geral de Massachusetts – MCAS), para o Scholastic
Aptitude Test (Teste de Aptidão Escolar – SAT) e para o Preliminary Scholastic
Aptitude Test (Teste Preliminar de Aptidão Escolar – PSAT), além de reforço para
os alunos do 11º e do 12º ano que ainda não foram aprovados no MCAS, com
aulas particulares antes e depois do dia letivo e um mentor da própria escola.

80%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)
82%

60%
40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

•
•
•
•

Formados

5%

Ainda na
Escola

0.4%
GED

Alunos Admitidos em
Universidades

80%
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40%

42%
23%

20%
0%
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em 2014 que
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universidade
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
The English High School
144 McBride St., Jamaica Plain 02130
Caitlin Murphy, Diretora
617-635-8979 • englishhs.org

Como a primeira escola pública de Ensino Médio dos Estados Unidos,
a English High School tem uma longa tradição de excelência em
disciplinas acadêmicas, atletismo e preparação para a carreira. Nossos
programas de 5 Caminhos dão aos alunos treinamento prático em
campos de alta demanda: Enfermagem, Programação de Computadores,
Marketing de Negócios, Design Gráfico e Aplicação da Lei. Os alunos
podem se juntar a nossa Banda de Marcha ou Drumline, aprender a
produzir sua própria música, juntar-se a nossa premiada equipe de
Debate, jogar em um dos nossos muitos campeonatos vencedores de
equipes esportivas, juntar-se a nossa Cheerleading, Step, ou equipes de
dança ou viajar pelo mundo. A English High School é um ótimo lugar
para encontrar sua paixão e se preparar para o sucesso na faculdade e na
carreira.

Responsabilidades do estado

In need of broad/comprehensive support
Nível do QQE*: 4
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Programa para Aprendizes de Inglês

• SEI-Espanhol
• ESL de Educação Geral.

Porcentagem de Alunos

100%
80%

Outros

82%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

• Percursos de carreira, artes, atletismo e serviços sólidos de apoio ao aluno
• Cinco Programas de carreira e tecnologia profissional com foco em:
Cuidados de enfermagem, serviços de proteção, programação de
computador, marketing empresarial, design gráfico
• Estágios e oportunidades de emprego através do Private Industry Council
(Conselho da Indústria Privada)
• Programa de Artes: Banda de Marcha, Drumline, Programa de Produção
de Música Hip Hop, Conjunto de Vento e Percussão, Coro, Estúdio de Arte,
Dança, Escultura
• Programa de aconselhamento e período flexível para Apoio acadêmico e
enriquecimento
• Equipes do Boston Debate League em Inglês e Espanhol
• Programa de viagens internacionais - viagens educacionais/de serviço
liderados por alunos para Cabo Verde, República Checa, França, Alemanha,
Grécia, Itália
• Acesso no local a serviços de aconselhamento e apoio
• Programas de mentoria: Becoming a Man (BAM), Working on Womanhood
(WOW), Peer Group Connection
• Aconselhamento para faculdade pelos programas College Advising Corps,
uAspire Passport to College e Busca por talentos
• 200º aniversário - A Escola de Ensino Médio mais antiga dos Estados Unidos

Brancos

De Escasos Recursos Económicos.. 72%
Estudiantes con Discapacidades.. 23%
Aprendices del Inglés................. 36%

Preparamos nossos alunos para a faculdade e carreira por meio de
estágios e programas de treinamento e um currículo sólido de artes
liberais para ensinar habilidades do século XXI.
Diferenciais

Asiáticos

Formados

9%

0.7%

Ainda na
Escola

GED

Alunos Admitidos em
Universidades

80%
60%
40%

51%

20%
0%

17%
Alunos formados
em 2019 que
ingressaram na
universidade

Alunos formados
em 2014 que
concluíram a
universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Excel High School

South Boston Education Complex 95 G St., South Boston 02127
Jerleen John, Diretora
617-635-9870 • excelhigh.org
A Excel High School é uma escola de Ensino Médio preparatória para a
universidade que promove o alto desempenho acadêmico e a expressão
criativa em um ambiente de aprendizagem seguro e colaborativo.
Acreditamos que a diversidade é nossa maior virtude, e todos os
nossos atos são guiados por nossos princípios fundamentais: Respeito,
Responsabilidade, Cidadania e Determinação. Nossos professores e
funcionários estão comprometidos com o sucesso e bem-estar de nossos
alunos. Eles demonstram seu compromisso e crença em nossos alunos,
sabendo onde eles estão e ajudando-os a alcançar seu pleno potencial
como estudiosos e líderes.

Responsabilidades do estado

In need of broad/comprehensive support
Nível do QQE*: 2
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Diferenciais

Programa para Aprendizes de Inglês

• SEI-Vietnamita
• ESL de Educação Geral.

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 70%
Estudiantes con Discapacidades.. 25%
Aprendices del Inglés................. 24%

Porcentagem de Alunos

100%
80%
60%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)
74%

40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

• Honras, Advanced Placement (colocação avançada) e matrícula dupla em
cursos de Língua e Literatura Inglesa, Matemática, Ciências, Psicologia e
História.
• Duas opções de idioma mundial: Francês ou Espanhol.
• Oferecemos cursos como artes visuais, redação criativa, jornalismo, ciência
da computação e engenharia de projetos.
• Cursos e estágios nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e
Matemática.
• Cursos de computação, como Microsoft Office, web design, webmaster e
ciência da computação.
• Vários laboratórios de computação, laboratórios móveis que são
transportados para as salas de aulas e iPads.
• Estágios em muitas empresas e órgãos de Boston, como o Federal Reserve
Bank e a Vertex Pharmaceuticals.
• Temos muitos programas extracurriculares, incluindo atletismo, debate e
National Honor Society.
• Um Coordenador de Integração Familiar e Estudantil em período integral
que coordena grupos de liderança para pais e alunos.
• O Programa de Recuperação Escolar é uma oportunidade oferecida depois
das aulas para que alunos do 11º e do 12º ano refaçam as disciplinas nas
quais foram reprovados e consigam se formar.
• Programa de Mentoria para a Feira de Ciências com cientistas da Vertex
Pharmaceuticals.
• Sistema de Preparação Universitária da associação Advancement Via
Individual Determination - AVID.
• Programa completo de Cidadania Júnior Reserve Officer Training Corps
(JROTC) das Forças Armadas dos EUA.
• Auxílio com os deveres de casa para alunos do 9º e do 10º ano.

Asiáticos

Formados

13%

0.7%

Ainda na
Escola

GED

Alunos Admitidos em
Universidades
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concluíram a
universidade
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Henderson Inclusion School

Lower Campus, Educação Infantil ao 1º ano: 1669 Dorchester Avenue, Dorchester 02122
Upper School, do 2º ao 12º ano: 18 Croftland St., Dorchester 02124
Patricia Lampron, Diretora
617-635-6365 • bostonpublicschools.org/Henderson
Nossa missão é atender alunos de todas as habilidades em um
ambiente inclusivo que oferece acesso significativo a um currículo
exigente e bem estabelecido. Nós colaboramos e solucionamos
problemas para garantir que todos os alunos aprendam e sejam
bem-sucedidos em alto nível. Nós integramos Belas-artes e
Artes cênicas ao aprendizado de nossos alunos para que eles
possam atingir seu pleno potencial. Todos os alunos recebem um
ensino exigente de alta qualidade de Língua e Literatura Inglesa,
Matemática e Ciências. Nós envolvemos nossos aprendizes para
criar um estímulo duradouro pelo aprendizado.

Responsabilidades do estado

Substantial progress toward targets
Nível do QQE*: 2
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Diferenciais

80%
60%

74%

40%
20%
0%

• ESL de Educação Geral

100%
Percentagem de graduados

• Obrigatório para alunos de K-10 (Educação Infantil ao 10º ano):
Camisa, suéter, calça ou shorts azul, branco ou cáqui. Sem exigência
de uniforme na sexta-feira.

Outros

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

100%

16%
Formados

Programa para Aprendizes de Inglês
Política de uniforme

Brancos

De Escasos Recursos Económicos.. 50%
Estudiantes con Discapacidades.. 32%
Aprendices del Inglés................. 14%

Porcentagem de Alunos

• A única escola de Ensino Médio de Boston com educação inclusiva
total.
• Integração de Artes para todos os alunos três vezes por semana.
• Desempenho alto dos alunos e desenvolvimento em Matemática e
Língua e Literatura Inglesa (ELA)
• Inclusivo: alunos de todas as habilidades aprendem juntos.
• 2 professores em cada sala de aula.
• Sala de aula externa.
• Sala motora-sensorial.
• Totalmente acessível.
• Professores de artes visuais, movimento e música em tempo integral.
• Programas antes e depois das aulas inclusivos.
• Currículo exigente.
• Nós monitoramos o progresso de cada aluno a cada 6 semanas e
desenvolvemos planos para garantir o sucesso de cada aluno.
• Coensino em todas as aulas de conteúdos principais.
• Terapias fornecidas no ambiente natural de sala de aula.

Asiáticos

80%

0%

Ainda na
Escola

GED

Alunos Admitidos em
Universidades
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universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Lyon Pilot High School

95 Beechcroft Street, Brighton 02135
Dr. Hervé Anoh, Diretor
617-635-8351 • bostonpublicschools.org/lyonhs

Diferenciais

•
•
•
•
•

Educação inclusiva total
Sala de aula com número menor de alunos
Grande assessoria
Currículo preparatório para a universidade
Usamos a Lousa inteligente (SMART) como uma ferramenta regular
de ensino
• Aulas e notas baseadas na competência do aluno. Uso do software
Jump Rope para capturar o progresso rumo ao domínio.
• Professores altamente qualificados: Todos possuem diploma de
mestrado e têm dupla habilitação, em sua área de formação e em
Educação Especial
• Uso da bolsa Yondr para permitir que os alunos monitorem o uso de
telefones celulares
Programa para Aprendizes de Inglês

• ESL de Educação Geral.

Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 49%
Estudiantes con Discapacidades.. 46%
Aprendices del Inglés................. 10%

100%
Porcentagem de Alunos

A prática educacional na Mary Lyon Upper School (7-12 - 7º ao
12º ano) é educar cada aluno como um indivíduo único, pronto
para enfrentar os desafios de uma comunidade cada vez mais
diversificada e global. Funcionários, alunos e famílias trabalham
cooperativamente para providenciar o apoio necessário ao
crescimento acadêmico, socioemocional. Nossos alunos aprendem
estratégias para resolver os problemas individualmente e em
equipe. Nós promovemos a cidadania ativa por meio de programas
de voluntariado, estágios e eventos comunitários

Responsabilidades do estado

Precisa de suporte focado / direcionado
Nível do QQE*: 4

80%

88%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%
20%
0%

Formados

3%

Ainda na
Escola

0%
GED

Alunos Admitidos em
Universidades

100%
Percentagem de graduados

A Mary Lyon Upper (7º ao 12º ano) tem o compromisso de fornecer
um ambiente de aprendizagem totalmente inclusivo, no qual as
condições podem ser alteradas ou criadas para permitir que o
potencial dos alunos da Educação Geral e da Educação Especial
seja maximizado. Nós nos esforçamos para apoiar todos os alunos
para que eles sejam capazes de atender ou exceder os padrões
acadêmicos e desenvolver habilidades para serem competentes na
rotina.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Margarita Muñiz Academy
20 Child St., Jamaica Plain 02130
Dania Vázquez, Diretora
617-635-8198 • munizacademy.org

A Margarita Muñiz Academy é a primeira escola pública de Ensino
Médio bilíngue de Boston. Nós implementamos uma faculdade
preparatória, currículo bilíngue bidirecional realmente relevante
que fornece aos alunos as habilidades do século XXI necessárias
para o sucesso no Ensino Superior e além. A Academia Muñiz tem
três plataformas essenciais para linguagem dupla: aprendizagem
expedicionária, artes e tecnologia. Nosso trabalho coletivo como
comunidade está fundamentado nos valores compartilhados de
diversidade, inclusão, comunidade, cidadania, bolsa de estudos e
criatividade.

Responsabilidades do estado

Escolas com progresso moderado em direção às metas
Nível do QQE*: 3
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Diferenciais

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 77%
Estudiantes con Discapacidades.. 14%
Aprendices del Inglés................. 49%

100%
Porcentagem de Alunos

• A única escola bilíngue de via dupla de Boston
• Um currículo desafiador e culturalmente relevante em um modelo de
aprendizagem experiencial
• Focado na preparação para a faculdade e carreira para todos os alunos
• Faculdade e caminhos de carreira com parcerias fora do campus e
faculdades
• Reconhecido Debate League Leader em Inglês e Espanhol
• Programa de Música Grammy Winning
• A programação de artes inclui Música, Arte visual, Artes da mídia,
Dança e Teatro
• Orientação de calouros inclui acampamento comunitário
• Visitas a faculdades para todas as séries
• Estágios para seniores com parceiros comerciais e comunitários
• Colocações de alunos na Boston University Upward Bound, Summer
Search, Minds Matter, Bridge to Calculus e Umass TAG.

Asiáticos

Programa para Aprendizes de Inglês

80%

80%

60%
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20%
0%

• Bilíngue-Espanhol.

100%
Percentagem de graduados
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universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Quincy Upper School (do 6º ao 12º ano)

6º ao 7º ano: 900 Washington St., Boston 02111 • Do 8º ao 12º ano: 152 Arlington St., Boston 02116
Richard Chang e Stephen Cirasuolo, codiretores da escola
617-635-8940 • jqus.org
A Josiah Quincy Upper School oferece o Programa de Bacharelado
Internacional (International Baccalaureate Program) para TODOS
os alunos do 6º ao 12º ano. O currículo oferece Artes e Línguas
Estrangeiras como disciplinas obrigatórias, oportunidades de
viagens internacionais, esportes e atividades depois das aulas. Os
alunos que se formam conosco são admitidos em universidades
seletivas, incluindo as instituições da Ivy League.

Responsabilidades do estado

Substantial progress toward targets
Nível do QQE*: 2
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %

Diferenciais

Programa para Aprendizes de Inglês

• SEI-Multilíngue
• ESL de Educação Geral.

Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 59%
Estudiantes con Discapacidades.. 19%
Aprendices del Inglés................. 12%

100%
Porcentagem de Alunos

• 85%, matriculados em cursos de faculdade de 4 anos, 10%
matriculados em cursos de faculdade de 2 anos
• 0% de desistência
• Novo prédio da escola em setembro de 2023.
• Aulas de Artes cênicas e Música.
• Aulas de Educação Física e equipes esportivas.
• Programas de Mandarim e Espanhol.
• Programas de enriquecimento curricular depois das aulas.
• Nossos professores são líderes.
• Parcerias corporativas.
• Parcerias comunitárias.
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*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.

Para ver a lista completa dos órgãos que têm parceria com determinada escola, acesse partnerbps.org/locations 63

Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
Snowden International School at Copley
150 Newbury St., Boston 02116
Raquel Martinez, Diretora
617-635-9989 • snowdeninternational.net

A Muriel S. Snowden International School é uma World School
(Escola Mundial) multilíngue e multicultural do International
Baccalaureate (Programa de Bacharelado Internacional), com
um exigente currículo preparatório para a universidade e foco
em estudos internacionais. A escola tem outros requisitos para a
graduação: quatro anos de estudos do mesmo idioma (japonês,
mandarim, espanhol ou francês), serviços comunitários, um
trabalho de conclusão de curso e estudos na área de relações
internacionais. A nota mínima para aprovação em cada disciplina
é C-.

Responsabilidades do estado

Precisa de suporte focado / direcionado
Nível do QQE*: 4
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Diferenciais

Programa para Aprendizes de Inglês

• ESL de Educação Geral.

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 65%
Estudiantes con Discapacidades.. 23%
Aprendices del Inglés................. 12%

Porcentagem de Alunos

100%
80%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

81%

60%
40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

• Aprendizado global: os alunos têm a oportunidade de viajar e estudar
no exterior.
• Os alunos do 11º e do 12º ano podem se matricular no desafiador
programa diploma do International Baccalaureate (IB). Aqueles que
forem aprovados em todas as disciplinas deste currículo exigente de
dois anos receberão o diploma do IB, além do diploma regular de
Boston. As World Schools do IB estão presentes em seis continentes; o
diploma é reconhecido por mais de 850 faculdades e universidades.
• Foco em estudos internacionais para todos os alunos.
• Obrigatoriedade de 4 anos de estudos de Língua estrangeira, História,
Ciências e Matemática.
• Obrigatoriedade de horas de serviço comunitário.
• O campus aberto desenvolve a responsabilidade (as aulas são
ministradas em três edifícios).
• A escola promove a pesquisa, o raciocínio crítico, o arrojo, o
conhecimento e respeito intercultural.
• Muitas oportunidades para a participação das famílias, incluindo duas
conferências anuais entre pais e professores.
• Após o dia letivo, reforço acadêmico com professores do programa de
redação Calderwood Writing Center e aulas particulares com alunos
universitários.
• Parceiros escolares: Associação Freedom House, associação Boston
Private Industry Council (Conselho da Indústria Privada), associação
Boston Scholar Athletes, programa The Art Science Prize, Modelo das
Nações Unidas da Universidade de Harvard, Old South Church e The
Huntington Theatre Company.
• Primeira escola pública de Boston a ter um aluno com Diploma do IB.
• A escola possui um Centro Médico.
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*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Matrículas Abertas
TechBoston Academy (do 6º ao 12º ano)
9 Peacevale Rd., Dorchester 02124
Nora Vernazza, Diretora
617-635-1615 • techbostonacademy.org

A TechBoston Academy (TBA) foi fundada em 2002 com o apoio da
Bill and Melinda Gates Foundation. A TBA apresenta um currículo
preparatório para a universidade, onde a tecnologia é a ponte que
conecta o aluno a sua experiência de aprendizado. Todos os alunos
têm acesso à tecnologia em sala de aula. Oferecemos aulas de
reconhecimento, cursos pré-universitários do programa Advanced
Placement e oportunidades de matrícula dupla em universidades
da região. A TechBoston Academy oferece um programa de
ampliação do dia letivo, o qual permite o acesso de todos os alunos
a atividades extracurriculares e reforço acadêmico.

Responsabilidades do estado

Precisa de suporte focado / direcionado
Nível do QQE*: 3
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Diferenciais

Programa para Aprendizes de Inglês

• SEI-Crioulo-haitiano
• SLIFE-Crioulo-haitiano
• ESL de Educação Geral.

Programas de Educação Especial:

• Programa de inclusão para alunos com deficiências.

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos..71%
Estudiantes con Discapacidades.. 22%
Aprendices del Inglés................. 24%

Porcentagem de Alunos
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4 Anos no Ensino Médio
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100%
Percentagem de graduados

• Escola piloto 6-12 com 1.000 alunos que oferece um currículo
preparatório para a faculdade com foco em tecnologia e
aprendizagem interdisciplinar baseada em projetos
• Programa de dia letivo ampliado para todos os alunos que fornece
vários apoios acadêmicos
• A escola ganhou muitos prêmios e reconhecimentos, incluindo os
prêmios Model Secondary School (Escola de Ensino Médio Modelo) e
Innovative High School (Escola de Ensino Médio Inovadora) da Gates
Foundation
• Programa completo de esportes e atividades depois das aulas para
todas as séries
• Ensino personalizado e aulas com professores particulares
• Oportunidades de enriquecimento curricular no verão
• Programa de inclusão para alunos com deficiências
• Escola com Centro Universitário
• Tecnologia usada como ponte para o aprendizado em todas as salas
de aula.
• Cursos de Honras e Advanced Placement (Colocação avançada) (AP) e
oportunidades de matrícula dupla
• Cursos avançados de tecnologia, como artes digitais, aplicativos de
design gráfico da Adobe, programação de computadores e robótica
• Parceiros escolares: CityYear, Harlem Lacrosse, BAM, Hayden
Foundation, 3point Foundation, Timothy Smith Network, Crossroads
Leadership, 826 Boston, CAST Universal Design for Learning Studio,
Dorchester YMCA, Sociedad Latina, Edvestors, LearnLaunch

Asiáticos
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Escolas de Ensino Médio
com Admissão Especial
Boston Arts Academy

11 Charles St., Dorchester 02122
Anne Clark, Diretora
617-635-6470 • bostonartsacademy.org

Diferenciais
• *Novo no Ano letivo de 2022-2023* A BAA ficará em uma nova instalação de 5
andares de última geração em Fenway com 153.500 pés quadrados e aumentará
a capacidade da escola em mais de 15%. As novas instalações oferecerão melhores
estúdios de ensaio, estúdios de moda de alta tecnologia e belas artes, ginásio,
estúdios de dança, um laboratório de STEAM de última geração, uma sala de recitais
na cobertura e teatros profissionais.
• Um projeto das Escolas Públicas de Boston em colaboração com o ProArts
Consortium: Berklee College of Music, Conservatório de Boston em Berklee, Boston
Architectural College, Emerson College, Massachusetts College of Art and Design,
New England Conservatory e a Escola do Museu de Belas Artes da Tufts University.
• Treinamento de alto nível para alunos com dança, música, teatro ou artes visuais e
design no contexto de um currículo preparatório para a faculdade.
• Nossa equipe experiente ganhou diversos prêmios e oferece atenção personalizada
para cada aluno.
• Estágios em Tech Theater/VA em empresas locais disponíveis.
• Sucesso após a graduação: Em média, 98% dos alunos que se formam conosco são
admitidos em universidades a cada ano
• A BAA é a primeira Escola Pública de Boston nomeada como escola de Ensino Médio
de inclusão. Oferecemos vários serviços para alunos diagnosticados com todos os
tipos de deficiências de aprendizado.
• Matrícula dupla disponível em faculdades Pro Arts e faculdades comunitárias locais.
• Bolsas de estudos disponíveis para cursos de verão na área de Artes.
• As parcerias com o ProArts Consortium e outras instituições oferecem recursos e
oportunidades para nossos alunos.
Programa para Aprendizes de Inglês

• ESL de Educação Geral.

Processo de Admissão Especial
• Veja as informações detalhadas sobre nosso processo de admissão e inscrição para a
audição com término em 21 de janeiro de 2022: bostonartsacademy.org/admissions.
Inscreva-se online: bostonartsacademy.org/admissions/application.
• O objetivo do processo de admissão é oferecer oportunidades para que todos
os alunos demonstrem sua capacidade, potencial e comprometimento. Todos
os alunos interessados em todos os níveis são incentivados a se inscrever. A BAA
acolhe candidatos de todas as origens e não discrimina com base em raça, cor, sexo,
orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, religião, origem nacional e
étnica, proficiência na Língua Inglesa, idade ou deficiências em qualquer um de seus
programas educacionais, práticas de admissão e atividades.

Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 49%
Estudiantes con Discapacidades.. 19%
Aprendices del Inglés................... 6%

100%
Porcentagem de Alunos

A BAA foca em um currículo que inclui preparação para a faculdade,
preparação para o trabalho e preparação para o estudo artístico e/ou
emprego. Como parte de seus currículos, existem vários programas com foco
vocacional, alguns dos quais são certificados pelo capítulo 74.

Responsabilidades do estado

Escolas com progresso moderado em direção às metas
Nível do QQE*: 3
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A Boston Arts Academy (BAA) é a única escola pública de Ensino Médio de
Boston especializada em Artes visuais e cênicas. Nossa missão é preparar
uma população diversificada de aspirantes a artistas-alunos-cidadãos para
o sucesso universitário ou profissional e fazer com que se tornem membros
engajados em suas comunidades.
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Escolas de Ensino Médio
com Admissão Especial
Boston Day and Evening Academy
20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119
Alison Hramiec, Diretora
617-635-6789 • bdea.org

A BDEA é uma escola pública licenciada baseada em competências e centrada
no aluno. Atende a qualquer aluno das BPS acima da idade para o Ensino
Médio, que teve problemas com problemas de frequência, foi retido no 8º
ano, que acredita não estar recebendo a atenção necessária para ter êxito
ou que tenha desistido, mas queira voltar à escola para receber o diploma.
Oferecemos três programas distintos: BDEA Flagship, BDEA 2.0, BDEA
Blended Learning

Responsabilidades do estado

Precisa de suporte focado / direcionado
Nível do QQE*: Dados insuficientes
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %

A BDEA envolve jovens para construir uma visão para seu futuro por meio
de relacionamentos de apoio e experiências de aprendizagem baseadas em
competências significativas.

Afro-Americanos
Hispânicos

Diferenciais

Processo de Admissão Especial

• Admissão o ano todo: Ligue para: 617-635-6789 oU 857-269-6962.
• Acesse: www.bdea.com ou visite a escola para preencher nossa inscrição
• Os alunos devem ser residentes de Boston.

Outros

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

Porcentagem de Alunos
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• ESL de Educação Geral.

Brancos

De Escasos Recursos Económicos.. 71%
Estudiantes con Discapacidades.. 37%
Aprendices del Inglés................. 14%

• A Horace Mann Charter School atende 440 alunos em três programas distintos:

BDEA Flagship, BDEA 2.0 (baseado em projeto com estágios pagos) e BDEA Blended
Learning (misto de on-line e presencial)
• Atenção personalizada a todos, com programação de reforço acadêmico e
enriquecimento curricular, baixa proporção de alunos por professor, serviços de apoio
ao aluno em período integral e aconselhamento
• Atmosfera vibrante para os alunos que não obtiveram sucesso em outras escolas:
Os alunos progridem em seu próprio ritmo e recebem um diploma quando
demonstram competência
• O BDEA 2.0 foi projetado para alunos que precisam de um aprendizado mais
prático e explora planos pós-secundários por meio de estágios pagos. O BDEA
Blended Learning foi criado para alunos que precisam de um horário mais flexível e
completam a maior parte do aprendizado on-line.
• Cursos universitários e profissionais (estágio, programa de enriquecimento, matrícula
dupla) oferecidos durante a semana
• Promovemos a forte conexão entre casa e escola por meio da equipe de
aconselhamento e apoio ao aluno.
• Ênfase na atitude do aluno, que deve assumir a responsabilidade por sua educação e
crescimento pessoal
• Temos um Centro de planejamento para após a graduação que auxilia os alunos
matriculados no planejamento da vida após o Ensino Médio. Todo graduado da
BDEA, se forma com um plano para o Ensino Superior.
• Parcerias sólidas com associações artísticas e comunitárias para contribuir com o
aprendizado do aluno e promover bons hábitos
• Nosso foco é manter relacionamentos sólidos e escutar a “voz” dos alunos
• A cooperação, a abordagem sensível a vítimas de trauma, o respeito, a receptividade,
a imparcialidade e a alegria fazem parte do clima e da cultura da escola.
Programa para Aprendizes de Inglês
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Escolas de Ensino Médio
com Admissão Especial
Boston Green Academy (6º ao 12º ano)
20 Warren St., Brighton 02135
Matthew Holzer, Diretor
617-635-9860 • bostongreenacademy.org

• ESL de Educação Geral.

Processo de Admissão Especial
• Matrícula por sorteio; os alunos de Boston podem se inscrever para as séries 6-12 (6º
ao 12º ano)
• As inscrições vão até 18 de fevereiro de 2022, às 16h. O sorteio será realizado no dia
2 de março de 2022, às 16h.
• Mais informações e formulários de inscrição estão disponíveis no site: www.
bostongreenacademy.org
• Para fazer a inscrição, preencha o formulário em nossa página: bostongreenacademy.
org /apply.

Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 65%
Estudiantes con Discapacidades.. 32%
Aprendices del Inglés................. 16%

100%
Porcentagem de Alunos

Diferenciais
• A Horace Mann Charter School é parte das Escolas Públicas de Boston, porém, tem
mais liberdade e responsabilidade pelos resultados
• Nós preparamos os alunos para lidar com questões ambientais, sociais e econômicas
através de atividades práticas, experiências de aprendizagem centrada no aluno:
Semana do projeto, experiências de aprendizagem ao ar livre, exposições de alunos.
• Todas as disciplinas têm uma temática ecológica
• Cursos de ciências, incluindo Física, Biologia, Química e Ciências Ambientais AP, além
de estágios e projetos
• Nossos cursos na área de Ciências Humanas combinam Literatura e Estudos Sociais
• Disponibilizamos, pelo menos, quatro cursos pré-universitários do programa
Advanced Placement, além de um programa de matrícula dupla em universidades
da região
• O programa de educação técnica e profissional em Ciências Ambientais inicia-se no
9º ano e oferece um certificado de conclusão de curso
• Artes, esportes e empreendedorismo e tutoria SAT com os Boston Scholar Athletes the
Zone.
• Clubes, preparação para o SAT, organização estudantil, esportes, estágios e tutoria
depois das aulas
• Por sermos uma escola de Ensino Fundamental II e Médio, alunos e famílias
vivenciam menos processos de transição
Programa para Aprendizes de Inglês

Responsabilidades do estado

Precisa de suporte focado / direcionado
Nível do QQE*: 2
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Fundada em 2011, a Boston Green Academy é uma das escolas mais
melhoradas das Escolas Públicas de Boston e em toda a Massachusetts.
Estamos empenhados em fornecer aos alunos um currículo exigente e
relevante, experiências de liderança, e exposição da faculdade e carreira.
Nós o preparamos para lidar com questões ambientais, sociais e econômicas
através de atividades práticas, experiências de aprendizagem centrada no
aluno. Recebemos alunos de todas as habilidades; 30% dos alunos têm
necessidades especiais e 14% são Aprendizes de Inglês. Nos últimos 5
anos, aumentamos o índice de graduação de 55% para 90% e o índice de
ingresso no Ensino Superior de 44% para 88%. A Boston Green Academy
recebe diversos alunos de todas as habilidades, os educa e os capacita
a terem sucesso na faculdade e na carreira, e os prepara para liderar a
sustentabilidade de nossa comunidade e do mundo.
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Escolas de Ensino Médio
com Admissão Especial
Boston Latin Academy (7º ao 12º ano)
205 Townsend St., Dorchester 02121
Gavin Smith, Diretor interino
617-635-9957 • latinacademy.org

Diferenciais

• Tradição de excelência e exclusividade desde 1878
• Padrões elevados de rigor acadêmico em um ambiente acolhedor e
educativo.
• National Blue-Ribbon School of Excellence
• Eleita uma escola excelente de Ensino Médio dos Estados Unidos pelo
U.S. News and World Report
• Escola com exame de admissão: Processo seletivo para alunos do 7º
e do 9º ano
• Impressionante histórico de alunos admitidos em universidades
• Cursos avançados e pré-universitários do programa Advanced
Placement (AP) em todas as áreas de estudo
• Professores dedicados que desafiam e incentivam os alunos a fazer
seu melhor trabalho
• Participante ativo da Liga Clássica Júnior estadual e nacional
• Temos um programa exemplar de alunos tutores
• Ampla seleção de esportes e clubes e organizações depois das aulas
• Parceria com a IBM
Programa para Aprendizes de Inglês

• ESL de Educação Geral.

Processo de Admissão Especial

• A admissão é baseada inteiramente nas notas dos testes dos alunos.
Acesse: bostonpublicschools.org/exam para obter detalhes sobre
como se inscrever.
• Escola com Exame de Admissão: processo seletivo para alunos do 7º
e do 9º ano.

Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 17%
Estudiantes con Discapacidades.... 3%
Aprendices del Inglés................... 0%

100%
Porcentagem de Alunos

Todos os alunos serão preparados para testes de alto nível, Ensino
Superior e oportunidades de carreira em um ambiente voltado para
a equidade que afirma e apoia todos os aspectos da identidade dos
alunos.

Responsabilidades do estado

Cumprindo ou excedendo as metas
Nível do QQE*: 1

80%

96%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%
20%
0%

Formados

100%
Percentagem de graduados

A Boston Latin Academy tem um histórico de 135 anos de
excelência acadêmica e um índice impressionante de alunos
admitidos em universidades. Nosso corpo discente representa
a rica população multicultural e multiétnica de Boston e
administradores e professores dedicados que desafiam e
incentivam os alunos. Temos orgulho de ter uma Associação de
ex-alunos que nos apoia e um Conselho de Pais ativo e solidário.
Os alunos ao BLA, seus pais e o corpo docente compartilham um
compromisso com a excelência. O nosso currículo foi desenvolvido
para garantir que todos os alunos estejam bem-preparados para
terem sucesso na faculdade e na vida. Procuramos desafiar nossos
alunos com um currículo exigente e, ao mesmo tempo, fornecer a
base para o sucesso.

80%

90%

3%

0%

Ainda na
Escola

GED

Alunos Admitidos em
Universidades

65%

60%
40%
20%
0%

Alunos formados
em 2019 que
ingressaram na
universidade

Alunos formados
em 2014 que
concluíram a
universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Admissão Especial
Boston Latin School (do 7º ao 12º ano)
78 Ave. Louis Pasteur, Fenway 02115
Rachel Skerritt, Diretora
617-635-8895 • bls.org

A Boston Latin School, fundada em 1635, é a escola mais antiga dos
Estados Unidos. A BLS atende uma população econômica e culturalmente
diversa de alunos do 7º ao 12º ano por meio de um processo
seletivo de admissão para as três escolas com exame de admissão da
cidade. Procuramos fornecer as bases do ensino clássico de maneira
contemporânea como preparação para o sucesso nos estudos universitários,
uma cidadania responsável e engajada e uma vida plena.

Responsabilidades do estado

Cumprindo ou excedendo as metas
Nível do QQE*: 1
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %

Uma educação exigente preparatória para a faculdade, com apoio
aos alunos. A escola complementa as disciplinas acadêmicas com
uma programação sólida de artes, 60 equipes esportivas, 100 clubes
administrados por alunos, várias atividades extracurriculares e uma ampla
variedade de oportunidades de liderança, viagens e serviços comunitários.

Afro-Americanos
Hispânicos

• ESL de Educação Geral.

Processo de Admissão Especial

• A admissão é baseada em um exame administrado em novembro para alunos
do 6º e 8º ano e pelas notas do boletim escolar em várias disciplinas. Para
obter mais informações, consulte: www.bostonpublicschools.org/exam ou
entre em contato com Maria Vieira pelo e-mail: mvieira@bostonpublicschools.
org.

Porcentagem de Alunos

100%
80%

Outros

97%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

Programa para Aprendizes de Inglês

Brancos

De Escasos Recursos Económicos.. 34%
Estudiantes con Discapacidades.... 4%
Aprendices del Inglés................... 0%

Diferenciais

• Os alunos se formam com quatro anos de latim, quatro anos de uma língua
moderna e acesso a uma escolha de 27 cursos de Advanced Placement
(Colocação avançada) oferecidos ao longo do segundo, terceiro e último ano.
• Servimos uma população econômica e culturalmente diversificada de mais de
2.400 alunos
• 1ª Escola pública de Ensino Médio de New England, reconhecida pelo US
News and World Report (2021)
• Currículo desafiador com todas as honras com extensas disciplinas eletivas,
incluindo oportunidades para pesquisas conduzidas por alunos
• Mais de 97% dos nossos alunos matriculam-se em faculdades de 4 anos e
relatam que se sentem preparados para as exigências do estudo universitário
• Apoios baseados na escola para alunos em todos os níveis, incluindo
assistentes sociais, um psicólogo escolar e uma parceria sólida com o
Children’s Hospital para ajudar os alunos com problemas socioemocionais e
fornecer apoio para famílias e funcionários
• Música instrumental e coral oferecidos durante o dia letivo em todas as séries
• Programação de artes extraordinária e sólida dentro e fora da escola: Mais
da metade do corpo discente participa de diversas aulas de canto coral,
instrumentos musicais ou artes visuais
• Pequenas Comunidades de Aprendizagem para 7º-8º anos
• 30 esportes, incluindo tripulação, esgrima, lacrosse, luta livre e vele

Asiáticos

80%

Formados

92%

2%

Ainda na
Escola

0.3%
GED

Alunos Admitidos em
Universidades
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*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Admissão Especial
Fenway High School
67 Alleghany St., Roxbury 02120
Geoffrey Walker, Diretor
617-635-9911 • fenwayhs.org

Nosso currículo foi desenvolvido para promover as habilidades e o
conhecimento dos alunos por meio da abordagem de problemas e projetos
da mesma forma que adultos bem-sucedidos - cientistas, empresários,
assistentes sociais etc. - os enfrentam. Para garantir que preparemos os
alunos para testes padronizados e admissão em faculdades, alinhamos
nosso currículo com o Common Core e os padrões estabelecidos por
organizações nacionais de Matemática e Ciências.

Responsabilidades do estado

Escolas com progresso moderado em direção às metas
Nível do QQE*: 3
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %

Diferenciais

Programa para Aprendizes de Inglês

• Programa Sheltered English Immersion (Imersão Assistida em Inglês – SEI)
para falantes nativos de espanhol.
• SEI-Espanhol
• ESL de Educação Geral.
Processo de Admissão Especial

• Os alunos devem preencher o formulário de inscrição.
• Baixe no site: www.fenwayhs.org/admissions ou ligue para o número de
telefone: 617-635-9911.
• Exigimos uma redação, cartas de recomendação e apresentação do histórico
escolar no ato da inscrição.

Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 64%
Estudiantes con Discapacidades.. 21%
Aprendices del Inglés................. 21%

Porcentagem de Alunos

100%
80%

92%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%
20%
0%

Formados

80%
60%

6%

Ainda na
Escola

1.1%
GED

Alunos Admitidos em
Universidades

100%
Percentagem de graduados

• Temos uma reputação nacional e recebemos muitos prêmios por nossa
inovação e excelência.
• Corpo docente e população estudantil diversificados, respeitosos e com
espírito de comunidade.
• Estabelecemos nosso método de ensino e as estruturas educacionais com
base em três princípios fundamentais: desafio intelectual, relacionamentos
personalizados e colaborações com associações externas.
• Sucesso acadêmico comprovado, mesmo sem requisitos para admissão.
• Plano de ensino com muitos portfólios, projetos e seminários.
• O programa Ventures oferece um estágio de seis semanas a todos os alunos do
12º ano.
• A escola é reconhecida pelo sucesso de seus alunos negros e latinos.
• Corpo docente e alunos diversificados, respeitosos e com espírito de
comunidade.
• Aconselhamento em grupo: os alunos criam laços fortes com funcionários e
colegas ao longo de quatro anos juntos.
• Programa Sheltered English Immersion (Imersão Assistida em Inglês – SEI)
para falantes nativos de espanhol.
• Escola reconhecida pelo Departamento de Educação dos EUA por meio do
prêmio National Blue Ribbon School.
• Programa de Matrícula Dupla em colaboração com a Emmanuel College, o
Wentworth Institute of Technology e a Fisher College.
• Excelentes serviços de aconselhamento e apoio ao aluno.
• Semana de Projetos – uma semana de estudos fora da sala de aula.
• Programa Ventures e estágios para alunos do 12º ano.
• 90% dos alunos que se formam conosco são admitidos em universidades
• Programa de computação Technology Goes Home para as famílias.

77%

40%

30%

20%
0%

Alunos formados
em 2019 que
ingressaram na
universidade

Alunos formados
em 2014 que
concluíram a
universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Admissão Especial
Greater Egleston High School (10º ao 12º ano, 17 a 22 anos)
80 School St., Roxbury 02119
Kevin Brill, Diretor
617-635-6429 • egleston@bostonpublicschools.org

A Greater Egleston High School (GEHS) tem três academias diferentes:
a Scholar’s Academy, de ensino regular para classes do 10º e do 11º
ano; a College Prep Academy (CPA), de preparação universitária para
alunos do 12º ano, e; a Online Learners Academy, voltada a alunos
que precisam trabalhar para sustentar a família, jovens com filhos e/
ou alunos com problemas de saúde. A CPA abrange um programa de
imersão com duração de 10 semanas em uma universidade. Nossa
missão é introduzir os alunos a possíveis carreiras. Os jovens exploram e
pesquisam sobre as profissões, escolhem um local para estágio na área
e desenvolvem as habilidades relacionadas à carreira de seu interesse.

Responsabilidades do estado

Dados insuficientes
Nível do QQE*: Dados insuficientes
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Diferenciais

Programa para Aprendizes de Inglês

• ESL de Educação Geral.

Processo de Admissão Especial

• Inscrições para alunos com idade igual ou superior a 17 anos. Os alunos
são admitidos com base em uma entrevista e um processo seletivo. Para
obter mais informações, entre em contato com a escola.

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 76%
Estudiantes con Discapacidades.. 20%
Aprendices del Inglés................. 11%

Porcentagem de Alunos

100%
80%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%

40%

44%

Formados

Ainda na
Escola

20%
0%

100%
Percentagem de graduados

• Ênfase em ensino voltado ao aluno, liderança, habilidades para o dia a dia
e aprendizagem colaborativa.
• Os alunos são avaliados de diversas maneiras, incluindo portfólios,
pequenos projetos de aprendizagem colaborativa, seminários, tarefas
individuais em sala de aula e testes do Massachusetts Comprehensive
Assessment System (Sistema Avaliatório Geral de Massachusetts – MCAS).
• Eventos especiais para as famílias: Apresentações, Cerimônias de
Reconhecimento Estudantil, Prêmio Parceiros de Sucesso para Pais/
Responsáveis e participação na Equipe Diretiva.
• Altos índices anuais de alunos admitidos em universidades (entre 90 e
100%).
• Estágios e treinamentos profissionais em vários órgãos de Boston.
• Projetos de pesquisa escolar, desafios acadêmicos e programas de
atividades depois das aulas.
• Cursos de nível universitário na GEHS e em universidades.
• Orientação vocacional e acesso aos processos de inscrição e matrícula das
universidades.
• Estágios comunitários.
• Equipe Diretiva com participação ativa na escola.
• Pesquisa, desafios acadêmicos e clubes.
• A preparação universitária de todos os alunos é nossa prioridade.

Asiáticos

0%
GED

Alunos Admitidos em
Universidades

80%
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40%
20%
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22%
Alunos formados
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universidade

8%

Alunos formados
em 2014 que
concluíram a
universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Admissão Especial
Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
9º e 10º ano: 10 Fenwood Rd., Boston 02115
11º e 12º ano: 110 The Fenway, Boston 02115
Dra. Caren Walker Gregory, Diretora
617-373-8576 • kennedyacademy.org

A Kennedy Academy for Health Careers é uma escola de Ensino Médio
preparatória para a vida universitária que atende a alunos de Boston
interessados em explorar carreiras na área de Saúde e profissões
relacionadas. Oferecemos um ambiente de aprendizagem colaborativo,
que promove o respeito e acolhe a diversidade. Os alunos desenvolverão
as habilidades de vida necessárias para tornarem-se membros produtivos e
positivos da sociedade.

Responsabilidades do estado

Substantial progress toward targets
Nível do QQE*: 1
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %

Diferenciais

Programa para Aprendizes de Inglês

• ESL de Educação Geral.

Processo de Admissão Especial

• Os alunos devem fazer a inscrição dentro do prazo para serem incluídos no
sorteio que definirá as matrículas. Para obter mais informações e uma cópia do
formulário de inscrição, acesse: nnedyacademy.org.

Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 67%
Estudiantes con Discapacidades.. 20%
Aprendices del Inglés................. 12%

Porcentagem de Alunos

100%

98%

80%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%
20%
0%

Formados

80%

2%

Ainda na
Escola

0%
GED

Alunos Admitidos em
Universidades

100%
Percentagem de graduados

• A escola foi rebatizada em homenagem ao falecido Senador Edward M.
Kennedy.
• Escola de Ensino Médio com currículo preparatório sólido para a universidade
e foco nos cursos de Saúde, Matemática, Inglês, Línguas estrangeiras, Ciências,
História e Tecnologia.
• Os alunos participam de uma experiência universitária no campus da
Northeastern University e podem usar os laboratórios de ciências e
computação, a biblioteca e outros recursos da universidade.
• Nossa escola é um local diversificado e respeitoso, onde os alunos estão
comprometidos com seu próprio sucesso e a equipe acredita no potencial de
cada um.
• 50% dos docentes têm dupla habilitação, em sua área de formação e em
Educação Especial.
• 60% dos docentes são habilitados em educação de Aprendizes de Inglês.
• Estágios, serviços comunitários, experiências profissionais e programas de
verão em ambientes relacionados à área de Saúde.
• Por sermos uma Associação Educacional, temos mais liberdade para
desenvolver programas acadêmicos e extracurriculares inovadores e
desafiadores.
• Cursos pré-universitários do programa Advanced Placement nas áreas de
Inglês, Biologia, Cálculo, História, Estatística, Psicologia e Espanhol.
• Orientação e apoio individual sobre questões acadêmicas, pessoais e sociais
para os alunos.
• Programas da National Honors Society (Sociedade de Reconhecimento
Nacional), basquete, atletismo, beisebol/softball, equipe de debate, artes
marciais, flag football, Clube de Teatro, Conselho Estudantil, anuário, bailes,
eventos sociais e excursões.
• Diversos membros da equipe são certificados nacionalmente.

85%

60%
40%
20%
0%
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Alunos formados
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Escolas de Ensino Médio
com Admissão Especial
Madison Park Technical Vocational High School
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Sidney Brown, Diretor Executivo
617-635-8970 • bostonpublicschools.org/madisonpark

• SEI-Multilíngue, SLIFE-Multilíngue, ESL de Educação Geral.

Processo de Admissão Especial
• Todos os alunos interessados em frequentar a Madison Park Technical Vocational
HS devem preencher um formulário. As inscrições podem ser obtidas com o
conselheiro da escola, um Centro de boas-vindas ou on-line pelo site: www.
madisonparkhs.org.
• Todas as inscrições devem ser preenchidas e devolvidas até 28 de fevereiro.

Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 76%
Estudiantes con Discapacidades.. 34%
Aprendices del Inglés................. 37%

100%
Porcentagem de Alunos

Diferenciais
• A ÚNICA escola de Ensino Médio técnico e profissionalizante de Boston.
• Programas técnicos e vocacionais aprovados pela Seção 19 do Capítulo 74 das Leis
Gerais de Massachusetts.
• Programas acadêmicos e profissionalizantes padronizados.
• Três departamentos de ensino profissionalizante.
• Todos os alunos têm a oportunidade de obter créditos universitários e certificados
reconhecidos pelo mercado.
• Estágios, observação prática e clínicas para desenvolvimento de habilidades
profissionais.
• Programas certificados pela Automotive Youth Education Systems (Sistemas de
Educação Automotiva para Jovens), pela National Healthcare Association (Associação
Nacional de Profissionais da Saúde), pelo programa PrintED, da Graphic Arts
Education and Research Foundation (Fundação de Educação e Pesquisa em Artes
Gráficas), pela National Automotive Technicians Education Foundation (Fundação
Nacional de Educação Automotiva) e pelo Massachusetts Department of Public
Health (Departamento de Saúde Pública de Massachusetts).
• Somos membros da SkillsUSA, uma parceria entre alunos, professores e empresas
que atuam cooperativamente para garantir uma força de trabalho qualificada nos
Estados Unidos.
• 100% dos alunos do Curso Técnico de Enfermagem receberam a licença da Cruz
Vermelha de Massachusetts para trabalhar como Auxiliares de Enfermagem.
• Somos membros da National Honors Society (Sociedade de Reconhecimento
Nacional).
• Todos os cursos profissionalizantes têm a certificação OSHA-10 da Occupational
Safety and Health Administration (Administração de Segurança e Saúde
Ocupacional).
• Oportunidades de matrícula dupla em faculdades e universidades da região.
• Cursos pré-universitários do programa Advanced Placement para alunos do 11º e do
12º ano.
• Programa de Exploração Vocacional para as classes do nono ano.
• Oportunidades de empreendimento.
• Oportunidades de obtenção de certificados reconhecidos pelo mercado.
• Colocação para jovem aprendiz, estágios, observação prática e clínicas.
• Entrevista obrigatória para determinação de perfil e elegibilidade antes da admissão
no 11º e no 12º ano.
Programa para Aprendizes de Inglês

Responsabilidades do estado

In need of broad/comprehensive support
Nível do QQE*: 4

80%
60%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)
61%

40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

A missão da Madison Park Technical Vocational High School é oferecer
educação e ensino técnico exigente aos alunos. Nossos programas
proporcionam as habilidades necessárias para que os jovens busquem
oportunidades profissionais e tenham sucesso ao sair da escola. Queremos
que todos os nossos alunos se transformem em cidadãos produtivos.

16%
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Ainda na
Escola

0.5%
GED

Alunos Admitidos em
Universidades
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Escolas de Ensino Médio
com Admissão Especial
New Mission High School

Hyde Park Education Complex • 655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
William Thomas, Diretor
617-635-6437 • newmissionhigh.org
A New Mission é uma pequena escola preparatória para a universidade,
com 550 alunos distribuídos em classes e um corpo docente dedicado.
Somos a “escola de exame sem o exame.” Nossa estratégia de “Colocação
avançada para todos” prepara todos os nossos graduados para faculdades
de 4 anos. Nós oferecemos cursos AP, apresentações de portfólio e um
processo de faculdade personalizado para ajudá-lo a entrar na faculdade de
sua preferência.

Responsabilidades do estado

Substantial progress toward targets
Nível do QQE*: 1
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %

A nova Mission High School capacita todos os alunos a se tornarem
graduados universitários que terão sucesso no mundo e pelo mundo.

• ESL de Educação Geral.
• Programas de Educação Especial
• Educação inclusiva total para alunos com necessidades especiais.
Processo de Admissão Especial

• O cronograma está alinhado ao prazo da Fase 1 das BPS. A New Mission tem
um processo de inscrição que pode ser iniciado on-line (www.newmissionhigh.
org) ou pelo formulário em papel. Assim que a inscrição for entregue, os alunos
serão inseridos em uma loteria e serão notificados sobre o status da inscrição
pelas BPS.

Hispânicos

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 57%
Estudiantes con Discapacidades.. 18%
Aprendices del Inglés................. 11%

Porcentagem de Alunos
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Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)
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Ainda na
Escola

0%
GED

Alunos Admitidos em
Universidades

100%
Percentagem de graduados

Diferenciais
• Uma comunidade escolar que busca fortalecer e transformar nossos alunos em
aprendizes autodidatas por toda a vida.
• Programa New Early College Pathway em parceria com o Wentworth Institute of
Technology, com sequências de cursos em Engenharia, Ciência da Computação e
Saúde, onde os alunos participam dos laboratórios locais da Harvard MedScience.
Também temos uma sequência de dois anos em Biotecnologia com excursões
profissionais para empresas locais de biotecnologia e para Tufts Launchpad BioLabs,
juntamente com estágios.
• Tamanho médio da classe: 25 alunos.
• Cursos de acesso à faculdade: Os alunos demonstram seu compromisso com o
aprendizado, hábitos mentais e habilidades essenciais durante o aconselhamento e
por meio de apresentações de portfólio duas vezes por ano.
• Apoio acadêmico: Após as aulas, a Homework Academy, oferece auxílio individual
com professores e tutores, e a parceria do City Year fornece apoio individualizado.
• Disciplinas eletivas como História Afroamericana, Defesa Sênior, Justiça Criminal,
preparação para MCAS e Redação Criativa que oferecem oportunidades para
desenvolver habilidades matemáticas e de redação.
• Oferece modelos de ensino personalizados para alunos com deficiências, incluindo,
mas não se limitando à inclusão.
• Orientadores escolares individuais monitoram cuidadosamente os desafios e
progressos de cada aluno e comunicam-se diretamente com as famílias.
• Defesa sênior, serviço comunitário e estágio sênior necessários para a graduação.
• Cursos universitários de dupla matrícula oferecidos pelo Benjamin Franklin
Institute, Bunker Hill CC, Mass Art, RCC, Wentworth Institute, Wheelock College.
Programa para Aprendizes de Inglês

Afro-Americanos

80%
60%

72%

40%

24%

20%
0%

Alunos formados
em 2019 que
ingressaram na
universidade

Alunos formados
em 2014 que
concluíram a
universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Ensino Médio
com Admissão Especial
O’Bryant School of Mathematics and Science (7º ao 12º ano)
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Tanya Freeman Wisdom, Diretora
617-635-9932 • obryant.us

A O’Bryant School é a única escola com exame de admissão que reflete
a população estudantil geral das Escolas Públicas de Boston. Temos um
foco em STEM com caminhos de Engenharia, Computação e Ciências
Biomédicas e uma variedade de cursos de Ciências Humanas. Temos
aulas de Música e Artes visuais, além de Robótica em um laboratório
moderno, e o programa de Cidadania Naval Junior Reserve Officer
Training Corps (NJROTC) da Marinha dos EUA.

Responsabilidades do estado

Cumprindo ou excedendo as metas
Nível do QQE*: 1
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %

A O’Bryant tem um foco de STEM integrado com Ciências Humanas.

Afro-Americanos

Diferenciais

Programa para Aprendizes de Inglês

• ESL de Educação Geral.
• Processo de Admissão Especial
• A admissão é baseada inteiramente nas notas dos testes dos alunos. Acesse:
bostonpublicschools.org/exam para obter detalhes sobre como se inscrever.

Hispânicos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 48%
Estudiantes con Discapacidades.... 4%
Aprendices del Inglés................ 0.4%

Porcentagem de Alunos

100%

100%

80%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%
40%
20%
0%

Formados

100%
Percentagem de graduados

• Somos uma escola com exame de admissão e preparatória para a
universidade, com altas expectativas acadêmicas e sociais: A admissão para o
7º, 9º e 10º ano é baseada nas pontuações dos testes e na média das notas
• Nossa comunidade estudantil é diversificada e colaborativa e está integrada
em um currículo exigente.
• Ênfase no ensino de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática
integrado às Ciências Humanas
• Os alunos do 7º ao 12º ano são agrupados em comunidades pequenas de
aprendizagem
• Programas acadêmicos especializados: Caminho da Engenharia, Caminhos
das Ciências da Computação e Biomédicas, Escola de Música Roland Hayes,
Artes Visuais e Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva Júnior da
Marinha (NJROTC)
• Alta porcentagem de alunos admitidos em universidades e faculdades e
muitas oportunidades de bolsas de estudos
• Programa AP Capstone e mais de 19 aulas AP oferecidas em todas as áreas
de conteúdo
• Centro de Orientação Vocacional, Centro Familiar e Programa de Atletismo
Red Sox Scholars
• Prêmio Blue Ribbon, Prêmio Siemens por Colocação avançada, MassInsight
Vanguard Award por excelente programa de Advanced Placement (Colocação
avançada), Medalha de Prata do US News and World Report, “Melhores
Escolas de Ensino Médio dos Estados Unidos”
• Equipes esportivas competitivas
• Muitas atividades extracurriculares
• Nossos parceiros são: Massachusetts Institute of Technology – MIT, Brigham
and Women’s Hospital, colegiado universitário Colleges of the Fenway,
Microsoft

Asiáticos

80%

86%

0%

0%

Ainda na
Escola

GED

Alunos Admitidos em
Universidades

60%

61%

40%
20%
0%

Alunos formados
em 2019 que
ingressaram na
universidade

Alunos formados
em 2014 que
concluíram a
universidade

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Educação Especial

Estas escolas não podem ser escolhidas por meio do processo de alocação regular.
Os alunos devem ser indicados após uma reunião da Equipe de Avaliação sobre Educação Especial.

The Carter School

396 Northampton St., Boston 02118
Mark O’Connor, Diretor
617-635-9832 • williamecarterschool.org
Nossos alunos que exibem atrasos cognitivos severos/profundos,
deficiências físicas e condições clínicas complexas requerem
cuidados pessoais especiais. Implementamos um Modelo
Transdisciplinar em nossa escola, no qual professores e terapeutas
trabalham juntos nas metas de aprendizagem. Nossa comunidade
escolar tem representantes de muitas raças e culturas. Nossa sala
de aula externa no Jardim sensorial terapêutico é um acréscimo ao
ambiente de ensino, e permite que nossos alunos tenham acesso a
atividades ecológicas e movimentos físicos ao ar livre.
Diferenciais

Responsabilidades do estado

Dados insuficientes

Nível do QQE*: Dados insuficientes
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

• Programa de Educação Especial intensivo e individualizado, com
proporção de 5 alunos para cada 3 funcionários.
• Assistente social e mediador familiar bilíngues.
• Duas enfermeiras em período integral.
• Abordagem transdisciplinar em equipe.
• Terapias disponíveis na escola: fisioterapia, terapia ocupacional,
terapia da fala, terapia comportamental, terapia visual, artes criativas
e educação física adaptada.
• Hidroterapia no Massachusetts Hospital School.
• Aulas e recreação ao ar livre em nosso lindo Jardim sensorial, com
acessibilidade para cadeiras de rodas e fontes de água.
• Experiências na comunidade: Concertos sinfônicos, bailes e passeios
nos feriados.
• Elevadores de transferência motorizados e equipamentos para
fisioterapia.
• Localização central, atrás da Northeastern University e próxima à
estação Mass Ave. Estação da Orange Line.
• Parceiros escolares: Boston College, Northeastern University
(Departamentos de Enfermagem e Fisioterapia), Boston Architectural
College, Berklee College of Music, Andersen-Miller Design,
CannonDesign, Structure Tone, Gilbane Building Company, associação
de Amigos da William E. Carter School, David Berarducci Landscape
Architecture e Whittier Street Health Center.

Asiáticos

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 83%
Estudiantes con Discapacidades.. 100%
Aprendices del Inglés................. 28%

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Educação Especial

Estas escolas não podem ser escolhidas por meio do processo de alocação regular.
Os alunos devem ser indicados após uma reunião da Equipe de Avaliação sobre Educação Especial.

Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing
40 Armington St., Allston 02134
Michelle Eisan-Smith , Diretora
617-635-8534 (V/TTY) • bostonpublicschools.org/horacemann

Como a mais antiga escola pública diurna para surdos dos EUA
e continua a ser única no atendimento a alunos de 3 a 22 anos
de idade em um ambiente de ensino regular, que atende aos
requisitos da reforma educacional. A Horace Mann é a pioneira na
área de Educação para Surdos e aplica os mais recentes métodos
pedagógicos para oportunidades de profissionalização para todo
o corpo docente por meio de comunidades de ensino ao longo
do dia letivo. Avaliações individuais são analisadas para garantir
o crescimento e o desenvolvimento contínuos dos alunos e à
acessibilidade aos padrões acadêmicos.

Responsabilidades do estado

Dados insuficientes
Nível do QQE*: Dados insuficientes

Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos
Hispânicos

Diferenciais

Brancos

Outros

De Escasos Recursos Económicos.. 73%
Estudiantes con Discapacidades.. 100%
Aprendices del Inglés................. 68%

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

100%
Porcentagem de Alunos

• Serviços médicos e acadêmicos individualizados e personalizados
para alunos surdos e deficientes auditivos, desde a educação infantil
até o Ensino Médio.
• Serviços para crianças com implantes auditivos Cochlear.
• Escola com residentes de pediatria do Massachusetts General
Hospital.
• Audiologia e terapia de discurso/linguagem.
• Oferecemos aulas ministradas na Língua Norte-Americana de Sinais
(American Sign Language – ASL), ensino oral e gestual e apenas oral.
• Conexão entre as equipes de serviços psicológicos: sociais, médicos e
diagnósticos.
• Excepcional programa para pais de crianças surdas ou deficientes
auditivas, que inclui aulas de ASL.
• Vídeos digitais e acesso à internet em monitores widescreen.
• Sistema de Comunicações de Emergência em oito localizações
centrais da escola. Salas de aulas com sistemas de amplificação visual.
• A escola conta com um médico e uma enfermeira do Joseph M. Smith
Community Health Center em meio período.
• Local de estágio e residência para 25 alunos de graduação das
seguintes instituições: Boston University, Boston College, Lesley
University, Emerson College, Harvard University, McDaniel College in
Maryland e San Diego State University in Califórnia.
• Parceiros escolares: Association for Information and Image
Management-International, Fidelity Investments, ImageMax,
DataMax, Mass Housing, The Bank of New York Mellon Corporation e
IKON.
• Serviços Médicos e Acadêmicos.
• Ensino regular com opções convencionais.

Asiáticos

80%
60%

67%

40%

22%

20%
0%

Formados

Ainda na
Escola

0%
GED

*As informações de responsabilidade e SQF acima representam determinações de 2019.
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Escolas de Educação Especial

Estas escolas não podem ser escolhidas por meio do processo de alocação regular.
Os alunos devem ser indicados após uma reunião da Equipe de Avaliação sobre Educação Especial.

McKinley Schools
Cindie Neilson, Diretora
617-635-9976

Responsabilidades do estado

McKinley Elementary
90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Diretora
617-635-99978

Precisa de suporte focado / direcionado
Nível do QQE*: Dados insuficientes
Saiba como as escolas são classificadas na página 13.

McKinley Middle
50 St. Mary St., Boston 02215
Jennifer Sweeney, Diretora
617-635-9853

Alunos Matriculados e Taxa de Frequência

➜ Raça/Etnia %
Afro-Americanos

McKinley Preparatory High
97 Peterborough St., Boston 02215
Johnathan Scott, Diretor
617-635-9907

Hispânicos

Porcentagem de Alunos

• Foco nas necessidades emocionais, comportamentais e de
aprendizado.
• Sistema de administração de comportamento altamente estruturado.
• Assistência médica intensiva.
• Ampla gama de programas acadêmicos.
• Todos os alunos são admitidos a partir de uma Reunião da Equipe do
Programa Educacional Individualizado (IEP).
• Temos quatro vencedores do prêmio Boston Educator of the Year
(Educador do Ano) em nossa equipe.
• Aulas de culinária na McKinley Preparatory High School.
• Parcerias com a associação Wediko Children Services, programa
de corrida Sole Train da Trinity Boston Foundation, Vertex
Pharmaceuticals, South End Technology Center (conhecido como
Fab Lab e fundado por Mel King), Boston University, Institute
for Contemporary Arts, Huntington Theatre Company e Roxbury
Community College.
• Ensino baseado na competência dos alunos.

100%
80%

Outros

Alunos Formados após
4 Anos no Ensino Médio
(2020)

60%

44%

40%
20%
0%

100%
Percentagem de graduados

Diferenciais

Brancos

De Escasos Recursos Económicos.. 83%
Estudiantes con Discapacidades.. 100%
Aprendices del Inglés................. 21%

McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Diretora
617-635-9976
As McKinley Schools de Boston são quatro escolas em uma, que
fornecem serviços de Educação Especial para alunos da Educação
Infantil ao 12º ano.

Asiáticos

23%
Formados

1.9%
Ainda na
Escola

GED

Alunos Admitidos em
Universidades
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Recursos para Famílias e Estudantes
Escolas Públicas de Boston
www.bostonpublicschools.org

Número Principal /Todos Departamentos...................... 617-635-9000
Educação para Adultos................................................... 617-635-9300
Presença Escolar............................................................. 617-635-8035
Comitê Escolar de Boston............................................... 617-635-9014
Conselho Consultivo de
Estudantes de Boston (BSAC)................................. 617-635-9660
Comunicações................................................................ 617-635-9265
Serviço de Aconselhamento........................................... 617-635-8030
Opções Educacionais...................................................... 617-635-8035
Envolvimento (Escritório Central)................................... 617-635-9660
Escritório Local................................................................ 617-635-7750
Aprendizes de Inglês...................................................... 617-635-9435
Equidade (discriminação e questões de direitos civis)... 617-635-9650
Serviços de Comida e Nutrição....................................... 617-635-9144
Serviços de orientação.................................................... 617-635-8030
Saúde e Bem-estar......................................................... 617-635-6643
Centro de recursos educacionais
para os sem moradias............................................ 617-635-8037

Organizacões & Serviços Comunitários
Action for Boston Community Development (ABCD)
617-357-6000 / www.bostonabcd.org

GED, Diploma do ensino secundário, programas para trabalhos, “Head .Start”

American Student Assistance (ASA) College Planning Centers
1-877-332-4348 / www.asa.org/plan

Informação grátis sobre educação superior, ajuda financeira, e carreira
Boston Centers for Youth & Families (Centros Comunitarios)
617-635-4920 / www.cityofboston.gov/BCYF

Programas para Jovens, educação para adultos, diversão, GED

Boston Navigator...................................................www.BOSTONavigator.org
Banco extenso de dados pesquisável sobre programas com horas
depois das aulas

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

Biblioteca Pública de Boston.................................................... www.bpl.org
Livros, vídeos, uso de computador, atividade para todas as idades,
passes para museus, e informação sobre as bibliotecas de filias

EDCO Youth Alternative.... 617-262-9562 / www.edcoyouthalternative.com
Diploma do ensino secundário e programas de escolas para uma
carreira para jovens fora da escola

Centro de Avaliação & Aconselhamento
de Recem-chegagos .............................................. 617-635-1565

Federation for Children with Special Needs... 617-482-2915 / www.fcsn.org

Centro de Re-envolvimento............................................ 617-635-2273

Linha direta do Prefeito......................................................... 800–847-0710

Universidade de Pais...................................................... 617-635-7750
Serviços de Segurança (Polícia Escolar)617-635-8000

Linha direta da Escola (agosto, setembro, e janeiro)...... 617-635-9046
Educação Especial........................................................... 617-635-8599
Conselho Consultivo de Pais da Educação Especial

(www.BostonSpedPac.org)..................................... 617-297-7335

Fichas dos Estudants...................................................... 617-635-9037
Escritório de Superintendente........................................ 617-635-9050
Centro para Treinamento de Title 1
(seminário para famílias)....................................... 617-635-7750
Transporte....................................................................... 617-635-9520
Centro de Boas-Vindas:

Dorchester.............................................................. 617-635-8015
East Boston............................................................. 617-635-9597
Roslindale.............................................................. 617-635-8040
Roxbury.................................................................. 617-635-9010

advogacia, informação, e treinamento

Informação sobre vacinas e mais
Linha do Prefeito para jovens

617-635-2240 / www.bostonyouthzone.com
Informação e Atividades para jovens

Steppingstone Foundation.............................. 617-423-6300 / www.tsf.org
Preparação academica grátis para exames e escolas privadas

Departamento de Ensino Fundamental &
secundário de Massachusetts
www.doe.mass.edu
781-338-3300

Escolas Charter......................... 781-338-3227 / www.doe.mass.edu/charter

Informação sobre escolas públicas abertas para residentes de Boston
que não são parte das Escolas Públicas de Boston
Linha direta de informações de MCAS
para os Pais......................................................................866-622-7220

bostonpublicschools.org/welcomeservices
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