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9 de outubro de 2020 
 
Prezada comunidade das Escolas Públicas de Boston,  
 
Estou escrevendo para informá-lo(a) sobre uma atualização importante relacionada às ''escolas de 
exame'' das Escolas Públicas de Boston (BPS). 
 
As 3 escolas de exame das BPS são: Boston Latin Academy, Boston Latin School e John D. O'Bryant 
School of Mathematics and Science. Todas as escolas atendem alunos do 7º ao 12º ano. O processo de 
admissão está aberto a todos os alunos de Boston no 6º, 8º e 9º ano (apenas na O'Bryant), incluindo 
alunos que não estão matriculados em uma escola das BPS.  
 
Em 2 de julho de 2020, as BPS anunciaram a avaliação de crescimento, Medidas de Progresso 
Acadêmico (MAP) da NWEA, como o novo teste de admissão das escolas de exame de Boston. Devido 
ao impacto significativo da pandemia de COVID-19 nos alunos e suas famílias, as BPS lançaram um 
Grupo de trabalho de critérios de admissão de escolas de exame que inclui líderes escolares atuais e 
anteriores, pais, líderes dos direitos civis e ex-alunos das escolas de exame. O grupo trabalhou junto nos 
últimos 2 meses para fornecer recomendações a respeito da política atual de admissão de escolas de 
exame, que exige um teste de admissão e as notas dos alunos na escola. Quaisquer alterações nas 
admissões entrariam em vigor para os alunos que se inscreverem para o exame de admissão escolar em 
setembro de 2021. 
 
Ontem à noite, o Grupo de trabalho apresentou suas recomendações para o Comitê Escolar de Boston. 
O grupo recomendou que as BPS suspendam temporariamente o exame de admissão para o ano letivo 
de 2021-2022 e que, em vez disso, use o seguinte processo: 

● Identificar os alunos por conjuntos de candidatos com base nas notas anteriores de boletins 

escolares de Língua e Literatura Inglesa e de Matemática ou resultados de avaliações anteriores. 

Todas as notas e resultados da avaliação refletiriam o desempenho do(a) aluno(a) antes da 

pandemia de COVID-19 e do fechamento das escolas e exigiriam a verificação do distrito escolar 

(ou instituição equivalente) de que o(a) aluno(a) teve um desempenho no nível escolar com base 

nos padrões do Currículo de Massachusetts. 

● Convidar os alunos com base nas notas anteriores de boletins e no código postal, respeitando a 

escolha da família. 

○ 20% das vagas de cada escola de exame são reservadas para os melhores alunos da 

cidade conforme o GPA. 

○ Os 80% restantes dos convites são distribuídos por uma combinação do GPA e do 

código postal de residência do(a) aluno(a). 

 
As BPS fornecerão às famílias outra atualização sobre a política de admissões e o cronograma após a 
votação do Comitê Escolar sobre as recomendações que foi programada para ser realizada na quarta-
feira, 21 de outubro. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com os Serviços de boas-vindas: 
exam@bostonpublicschools.org. Agradecemos por escolher as Escolas Públicas de Boston e por sua 
parceria em nos ajudar a fornecer uma educação excelente para seu filho/sua filha e todos os nossos 
alunos. 
 
Desejo o melhor para vocês, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
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