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Prezadas famílias,
Estou escrevendo para fornecer uma atualização sobre o processo de admissão das três
escolas de exame das Escolas Públicas de Boston (BPS): Boston Latin Academy (BLA),
Boston Latin School (BLS) e John D. O'Bryant School of Mathematics and Science.
Devido ao impacto significativo da pandemia de COVID-19 sobre os alunos e as famílias, um
Grupo de trabalho de critérios de admissão das escolas de exame foi criado em agosto para
fornecer uma recomendação para o processo de admissão para o ano letivo de 2021-2022. A
recomendação do Grupo de trabalho foi aprovada pelo Comitê Escolar de Boston em 21 de
outubro. Essa recomendação incluiu a suspensão temporária do exame de admissão e propôs
um processo de admissão alternativo. Neste processo alternativo, o grupo de elegibilidade de
candidatos é determinado com base nas notas do aluno de 2019-2020 em Língua e Literatura
Inglesa (ELA) e Matemática antes da pandemia de COVID-19 ou em seu desempenho no
MCAS de 2019.
A recomendação de suspender o exame de admissão este ano foi baseada em uma série de
fatores, incluindo a saúde e a segurança dos alunos e funcionários, o desafio de garantir a
segurança do teste em uma administração remota, perda de aprendizado causado pela
COVID-19 e o impacto desigual da pandemia em famílias de baixa renda e famílias de cor.
Todas as escolas de exame atendem alunos do 7º ao 12º ano. O processo de admissão está
aberto a todos os residentes da Cidade de Boston que estejam cursando atualmente o 6º, 8º e
9º ano. BLA e BLS admitem alunos que ingressarão no 7º e 9º ano. A O'Bryant School admite
alunos que ingressarão no 7º e 9º ano, além de um número pequeno de alunos que cursarão o
10º ano. O processo de admissão também está aberto a alunos que não estão matriculados em
uma escola das BPS.
O processo de inscrição para escolas de exame começará na segunda-feira, 23 de novembro
de 2020 e terminará em 31 de dezembro de 2020. Os alunos das BPS atualmente não são
obrigados a se inscreverem ou a enviar qualquer informação para serem incluídos no
grupo de elegibilidade. O distrito considerará todos os alunos que atenderem aos requisitos
mínimos de elegibilidade. As famílias serão notificadas se o(a) aluno(a) se qualificar para o
exame escolar por e-mail e telefone nas próximas semanas. Os alunos das BPS que atendem
aos critérios de elegibilidade e que gostariam de ser considerados para um convite de escola
de exame precisarão classificar suas preferências de escola durante o processo de escolha da
escola em janeiro de 2021.
Os alunos que frequentam escolas privadas, paroquiais e autônomas da Comunidade deverão
preencher um formulário de inscrição, que incluirá a verificação de residência em Boston e a
autorização para a divulgação das notas da criança para as BPS. Os pais também precisarão
classificar suas preferências de escolha de escola durante o processo de inscrição. Para
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realizar o processo de inscrição, acesse o site das BPS: bostonpublicschools.org/exam
na segunda-feira, 23 de novembro.
Também estamos convidando para participar de uma sessão virtual de informações na
segunda-feira, 23 de novembro às 17h00 para revisar o plano de admissão de alunos que
se inscreverão para frequentar as escolas de exame no ano letivo de 2021-2022. As BPS
realizarão sessões de informações adicionais nas próximas semanas. Para obter mais
informações, acesse o nosso site ou envie um e-mail para: exam@bostonpublicschools.org.
Atenciosamente,

Dra. Brenda Cassellius
Superintendente
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