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3

ESCOLAS

115 PONTOS (máx.)

Boston Latin Academy
Boston Latin School
John D. O’Bryant School of Mathematics and Science

8

NÍVEIS

1ª ETAPA: QUEM É ELEGÍVEL?
Os alunos precisam de uma média de pontos de nota mínima B (GPA) para fazerem parte
do grupo de candidatos.
• Ano letivo de 2022-2023: os alunos receberão uma pontuação com variação de 1-100,
composta apenas pelo GPA.
• Ano letivo de 2023-2024 e posteriores: os alunos qualificados receberão uma pontuação
composta com base no exame (30%) e GPA (70%) com possíveis pontos adicionaispoints.
15 pontos serão adicionados à pon-

tuação do(a) aluno(a) se ele/ela estiver
desabrigado(a), estiver sob os cuidados
do Departamento de Crianças e Famílias
ou residir em uma habitação financiada
pelo governo federal ou estadual de
propriedade da Autoridade de Habitação de Boston.

OU*

10 pontos adicionais serão

acrescentados às notas dos alunos
que frequentam uma escola no
ano anterior à inscrição, onde 40%
ou mais dos alunos são de famílias
economicamente desfavorecidas.

*Os alunos não

receberão pontos
adicionais de forma
cumulativa.

2ª ETAPA: QUEM SERÁ CONVIDADO?
100% dos convites serão distribuídos por meio de classificação direta nos 8 níveis socioeconômicos.

O que é um
nível?

Um agrupamento
de áreas geográficas da cidade com
características
socioeconômicas
semelhantes.

Haverá 8 níveis em
toda a cidade, e os
níveis serão de tamanho relativamente igual
com base no número
de crianças em idade
escolar do 5º ano 8º
ano. Os níveis do setor
censitário serão recalculados anualmente.

Cada nível terá aproximadamente o mesmo número de vagas. Os convites
serão atribuídos em 10
rodadas, com 10% das
vagas disponíveis em cada
nível distribuído por rodada. O nível com a maior

necessidade será o primeiro em cada rodada.

Para alunos com pontuações idênticas em
um nível, seu número
aleatório atribuído será
usado para determinar a
ordem de classificação. O
indivíduo com o menor
número aleatório será
classificado na frente dos
outros.

