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17 de abril de 2020
Prezada Comunidade das Escolas Publicas de Boston,
Em fevereiro, we notified you (nós o avisamos que) as Escolas Publicas de Boston (BPS),
conduziram uma pesquisa para um novo exame de admissão para as três escolas “com exames de
admissão”, Boston Latin Academy, Boston Latin School, e John D. O’Bryant School of
Mathematics and Science. Esses três ensinos secundários atendem as series 7-12 e exigem um exame
como parte do seu critério de admissão. Este exame está disponível para todos os residentes de
Boston nas series 6,8, e 9.
Como declarado antes, o contrato atual com a organização que administra este exame expira no dia
30 de junho de 2020. Visto que o contrato está chegando ao seu fim, BPS começou o processo de
desenvolvimento do “Request for Proposals” (RFP, por suas siglas em inglês) no ano passado, que é
exigido pela lei, para contratar uma organização que administra exames de admissão.
Lançamos o pedido para recomendações (RFP, por suas siglas em inglês) no dia 17 de fevereiro,
convidando organizações para apresentar suas recomendações. O prazo para as recomendações era
para o dia 19 de março, e neste momento surgiu o surto da pandemia do coronavírus. Devido ao
acontecido, as Escolas Publicas de Boston não receberam nenhuma recomendação, por isso BPS vai
reemitir o RFP para dar outra oportunidade para as organizações enviarem as suas recomendações. O
prazo para fazer isto será para o dia 15 de maio de 2020. A meta para o RFP continua a ser a seleção
de um novo exame que está alinhado aos padrões de Massachusetts English Language Arts e
Mathematics (literatura de língua inglesa e matemática) e que esteja livre de preconceitos.
Nós entendemos que a nota media (GPA) dos estudantes, que é um dos critérios de admissão, pode
ser afetada pelo fato de que as escolas estão fechadas. Estamos a trabalhar para abordar este assunto
bem como a forma como vamos fornecer materiais de preparação para o exame e outros tipos de
apoios através do programa Exam School Initiative (ESI) (Iniciativa das escolas com exames de
admissão).
Se tiver alguma duvida, por favor contata o Serviço de Boas-vindas usando este email:
examschoolsrfp@bostonpublicschools.org. Informações sobre o processo e nosso progresso estarão
disponíveis no www.bostonpublicschools.org/examrfp.
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.
Fique seguro e cuida-se,
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