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13 de fevereiro de 2020 
 
 
Prezada comunidade das Escolas Publicas de Boston, 
 
As Escolas Publicas de Boston (BPS) tem três ensinos secundários que atendem as series 7 a 12 
e como uma parte do critério de admissão requerem um exame de admissão. Essas escolas são: 
Boston Latin Academy, Boston Latin School, e John D. O’Bryant escola de Matemática e 
Ciências. Este exame está disponível para todos os Residentes de Boston nas series 6, 8, e 9, 
incluindo alunos que não estão atualmente matriculados numa escola de BPS.  
 
Anualmente durante o outono, BPS oferece um exame de admissão para os alunos interessados 
em frequentar uma dessas três escolas. No passado, BPS usou o Exame de Admissão para uma 
Escola Independente (ISEE, siglas em inglês). O contrato atual com a organização “Educational 
Records Bureau” que administra o exame ISEE, vai expirar no dia 30 de junho de 2020. Com 
isso em mente, BPS começou o processo de desenvolvimento do “Request for Proposals” (RFP, 
siglas em inglês) no ano passado, exigido pela lei, para contratar uma organização que administra 
exames de admissão.  
 
Para desenvolver o RFP, participamos num longo processo que incluiu sugestões e 
recomendações de um grupo de trabalho interno e as visitas de envolvimento comunitário que 
fizemos neste outono, com o objetivo de garantir que RFP resulta num exame que avalia os 
alunos nos materiais que está sendo ensinado nas escolas de BPS. Dito de forma simples, pela 
primeira vez, BPS está solicitando a todos os vendedores desses exames, que estão interessados, 
a enviarem uma proposta para demonstrar que seus exames correspondem aos padrões de 
aprendizagem de Massachusetts e que foram revisados e que comprovam estar isentos de viés. 
 
O processo de admissão às escolas com exame de admissão não mudará. Continuaremos a tomar 
decisões baseadas nas notas tiradas neste exame, na nota média (GPA) e na residência em 
Boston. 
 
Sabemos que alguns pais já estão a pensar em como ajudar seus filhos a se prepararem para o 
processo de admissão e alguns já devem ter começado a se preparar para este exame. A melhor 
preparação é frequentar a escola diariamente e aprender a ler e fazer a matemática no nível da 
serie. Para os que já estão em programas para os preparar para este exame, nós os incentivamos a 
falar com o provedor para assegurar que os materiais são apropriados para o nível da serie e que 
estão alinhados com os padrões de aprendizagem de Massachusetts.  
 
Um dos objetivos de BPS, tem sido e continua a ser, aumentar particularmente a 
representação dos alunos negros e latinos que historicamente são sub-representados nas 
nossas escolas com exames de admissão. Tomamos várias medidas ao longo dos anos para 
abordar este problema, por expandir programas de preparação para o exame, criar o 
programa “Exam School Initiative” (ESI), focalizar em servir alunos negros, Latinos, 
Aprendizes de inglês, e os economicamente desfavorecidos. Alem disso, para fazer este 
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exame mais acessível, este ano BPS administrou o ISEE para os alunos da 6ª serie. Faremos 
o mesmo no próximo ano tanto para os alunos da 6ª como para os da 8ª serie. 
 
Este novo RFP para identificar um novo exame é uma outra forma pela qual acreditamos que 
podemos tornar o processo de admissão justo para todos os estudantes de BPS. Pretendemos 
anunciar um novo exame de admissão no verão. Visite a nossa pagina de internet para obter 
atualizações sobre o processo durante o inverno e primavera no 
www.bostonpublicshools.org/exam. Se tiver alguma duvida, por favor contata o Serviço de 
Boas-vindas no examschoolsrfp@bostonpublicschools.org. 
 
Obrigado por ter escolhido as Escolas Publicas de Boston e por seu apoio em nos ajudar a 
fornecer uma excelente educação a seu filho e a todos os demais alunos.  
 
Sinceramente,  

 
Dr. Brenda Cassellius 
Superintendente 
	


