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                               Boston Latin Academy 

                               Admissão ás séries 7 e 9 

Boston Latin School 

Admissão ás séries 7 e 9 

John D. O’Bryant School of Mathematics and Science 

Admissão ás séries 7, 9, e 10 

 
PRAZO DE INSCRIÇÃO:  

29 DE SETEMBRO DE 2017 

DIA DO TESTE:             
4 DE NOVEMBRO DE 2017 

Registra-se online no bostonpublicschools.org/exam 

 

Exame administrado pela 

Agência de Registros 

Educacional sob a 

supervisão das Escolas 

Públicas de Boston  

 

 
 

2017-2018 

Escolas Públicas de Boston 

Guía de Aplicação para as Escolas de Exame: 

Seu manual para aplicar para 

admissão á uma Escola de Exame  
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Families who need interpretation and translation 
assistance during the application process, may 
call a BPS Welcome Center at 617-635-9010, 
617-635-8015, or 617-635-8040. 
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AVISO: A inscrição no local de teste só será oferecida durante o 

teste de compensação (walk-in make-up teste) de ISEE em 18 de 

novembro de 2017. 
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29 de Sept. 2017 Prazo para se inscrever para ISEE com 

as Escolas Públicas de Boston. Faça sua 

incrisão no nosso novo site on-line na 

bostonpublicschools.org/exam e 

desfruta das seguintes vantagens: 

• Receba e-mails periódicamente com 

atualizações e lembretes sobre o 

processo das escola de exames 

• Seja entre os primeiros a saber 

quando as notificações são 

lançadas 

• Envia uma solicitação de 

acomodação em um só lugar 

29 de Sept. 2017 Prazo para os pedidos de Acomodações para o 

teste ISEE apresentados por famílias de alunos 

com deficiência ou Aprendizes do Inglês 

Meados de-Out. 

2017 

Decisão sobre acomodação para o teste dado ás 

famílias. 

Out. 10 – 3 de Nov. 

2017 

Período de Verificação de Residência para 

alunos que frequêntam escolas privadas, 

paroquiais, METCO ou charter; escolas fora da 

cidade de Boston; e alunos que recebem sua 

educação em casa. 

4 de Nov. 2017 Data para o teste ISEE 

5 de Nov. 2017 Teste no Domingo para alunos que tem 

obrigações religiosas.  

18 de Nov.2017 Teste de compensação do ISEE na Escola 
Boston Latin 

Princípio de Janeiro 
2018 

Formulário de autorização do candidato enviado 

pelo correio ás escolas para a coleção de notas 

dos alunos e a ordem de preferências das escolas 

de exame dos alunos.  

2 de Fev.  2018 Prazo de entrega dos Formulários de Autorização 

do Candidato ás Escolas Públicas de Boston  

Meados de Março 

2018 

Data aproximada para a decisão das escolas de 

exame 

 

 
    2017 – 2018 Lista de Verificação das Escolas de Exames 
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As Escolas Públicas de Boston (BPS) tem três escolas de exames - 

Boston Latin Academy, Boston Latin School e a Escola de Matemática 

e Ciência John D. O'Bryant. Para os alunos serem elegíveis a essas 3 

escolas de exames, eles devem atualmente estar na 6ª série para se 

candidatarem á 7ª série ou na 8ª série para se candidatarem para a 

9ª série. Estudantes atualmente na 9ª série são elegíveis a se 

inscreverem para admissão somente na Escola John D. O'Bryant. 

As escolas de exame de Boston aceitam e apoiam todos os tipos de 

alunos. 

Aplicação para as escolas de exames exige fazer o ISEE, residir em 

Boston, enviar as notas e a sua ordem de preferência das escolas de 

exames. Há um número limitado de lugares disponíveis nas escolas de 

exames. A pontuação para a admissão é determinada pela ponderação 

igual das notas do ISEE e da Média do ponto de classificação (GPA) - 

cada um conta para 50%. 

Para completar o processo de admissão, é preciso completar os 

seguintes passos.  

                         1º Passo: Inscrever para o ISEE (Setembro) 

2º Passo: Enviar o pedido de Acomodação (para estudantes com    

deficiência ou limitada proficiência em Inglês – Setembro) 

3º Passo: Verificação de Residência (somente para alunos que não estão 

na BPS –Outobro) 

4º Passo: Tomar o ISEE (Novembro) 

                         5º Passo: Priorizar suas Escolas de Exame & enviar suas notas (Janeiro) 

6º Passo: Receber a notificação da decisão sobre admissão (Março) 

Cada um dos passos são descritos na secção seguinte. Leia cada um deles e o 
restante do guía para garantir que você complete cada passo necessário para se 

inscrever. 

Se tiver alguma pergunta sobre as Escolas de Exames de Boston, o 

processo de admissão, as regras de residênsia, ou se requer assitência 

geral, por favor contate:  

Exam School Admissions 

Tel: 617-635-9512 

Email: exam@bostonpublicschools.org 

Website: www.bostonpublicschools.org/exam 

Se a correspondência diz respeito a uma reclamação sobre a 

administração de teste, certifique-se de incluir uma descrição 

completa e precisa das circunstâncias em questão. 
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1º Passo: Inscrever para a Admissão do Exame 

para uma Escola Independente (Setembro)  

Qualquer estudante que está interessado em frequêntar uma das 

Escolas de Exama das Escolas Públicas de Boston deve-se 

inscrever para fazer o Exame de Admissão Independente da Escola 

(ISEE, teclas em Inglês). 
 

Elegibilidade: 

Para poder se increver para o ISEE, os estudantes devem estar 

matriculados nas séries 6, 8, ou 9. Os alunos da 9ª série estarão 

candidatando para entrar na Escola de Matemática e Ciência John 

D. O'Bryant, pois esta é a única escola de exames que aceita novos 

estudantes na 10ª série. 
 

Como se registrar: 

Os alunos só podem tomar o ISEE uma vez entre agosto e novembro. 

Famílias que estão interessadas numa das escola de exames podem 

fazer o teste gratuitamente através das Escolas Públicas de Boston ou 

podem fazer o teste de forma independente, registrando-se para o teste 

no site nacional (taxas aplicáveis). Mesmo se um aluno ainda não 

decidiu se ele/a vai frequêntar uma das escola de exame, a família 

pode inscrever o aluno para o exame e assim manter todas as opções 

abertas. 
  

Faça o teste com BPS: 

As famílias que desejam fazer o teste com BPS devem-se inscrever 

para o teste até o dia 29 de setembro de 2017. As Escolas Públicas de 

Boston oferecem esse testes em 8 sites em toda a cidade (veja a página 

19 para obter uma lista de sites de teste com BPS). A inscrição com 

BPS pode ser feita de duas maneiras: 

Online: Visite www.bostonpublicschools.org/exam para se inscrever 

até o dia 29 de Setember de 2017. O registro on-line é a melhor 

opção para as famílias que procuram obter informações rápidas e 

atualizadas sobre o seu status e progresso no processo de 

admissão das escolas de exames. 

Teste em formato de papel: Na segunda semana de setembro, 

em todas as áreas escolares de Boston, nos Centros de Boas-

vindas de BPS e nas filias das Bibliotecas Públicas de Boston, 

estará desponíveis os materias para fazer o teste em papel. 

 

Fazendo o teste num site nacional 

As famílias que estão candidatando para escolas privadas e 

independentes, bem como escolas de exames de Boston, são 

encorajadas a se inscreverem para a administração nacional de 

testes. Por favor, visite www.iseetest.org ou contate 1-800-446-

0320. Por favor observe que, a administração do teste nacional inclui 

uma parte de redação (a administração do teste de BPS não inclui a 

redação). 

 

As famílias que se inscrevem para o teste num site nacional são 

responsáveis pela taxa do teste e tem até o dia 18 de novembro de 2017 

para agendar o dia em que vão tomar o teste a fim de garantir a 

elegibilidade á uma escola de exame. Para garantir que a BPS receba 

os resultados do ISEE, as famílias devem fornecer o código da escola 

888888, ao se registrarem para o teste nacional. Os resultados do teste 
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Os resultados do teste devem ser recebidos na BPS até sexta-feira, 8 de 

dezembro de 2017. Os alunos que tomam o teste nacional poderão 

receber uma cópia dos resultados dos exames duas semanas após a 

data do teste. 

Mesmo que seu filho esteja tomando o teste nacional, incentivamos as 

famílias a se registrarem online com BPS em 

www.bostonpublicschools.org/exam  para obter informações rápidas e 

atualizadas sobre o processo de admissão. 

Os Estudantes que não frequêntam a BPS e que vão tomar o teste 

nacional ainda são exigidos a completar o processo de verificação de 

residência dentro do prazo de tempo descrito no 3º passo. 

2º Passo: Envia seu Pedido de 
Acomodação (Setembro)                          
 

Elegibilidade: 

Estudantes com deficiência ou proficiência limitada em inglês podem 

ser elegíveis para acomodações no teste. As acomodações só serão 

fornecidas com um pedido pré-aprovado. Os alunos não podem 

solicitar acomodações no local no dia do teste. Os alunos cujo pedido 

foi aprovado, receberão uma carta de confirmação dos Serviços de 

boas-vindas para apresentar no dia do teste. Os alunos aprovados para 

acomodações de teste devem tomar o ISEE em Boston Latin School e 

trazer a sua carta de confirmação. 

Prazo final: 

Todos os pedidos devem ser enviados antes do dia 29 de setembro 

de 2017 para fazer arranjos para o exame no dia 4 de novembro.   

Como enviar um pedido de Acomodação para o Testo:  

Estudantes com proficiência limitada em Inglês: Os alunos que 

não estão atualmente matriculados nas escolas públicas de Boston 

devem fazer um teste de proficiência em Inglês para determinar a 

elegibilidade e serão contatados com informações adicionais. 

Estudantes atuais das Escolas Públicas de Boston não são 

obrigados a tomar o Teste de Proficiência em Inglês. Todos os 

alunos devem solicitar acomodações formalmente durante o 

peíodo de inscrição. 

Os que se inscrevem on-line: Indique que seu filho é um 

aprendiz de Inglês no formulário de inscrição on-line. 

Os que se inscrevem para fazer o teste em formato de papel 

(Paper Registrants): A escola do seu filho deve enviar um 

Formulário de Solicitação para Acomodações durante o teste 

(veja a página 9-10) para “Exam school Admissions” no 

exam@bostonpublicschools.org ou em: 

Exam School Admissions 

Welcome Services 

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 
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Acomodação Aprovada: Dependendo da proficiência do inglês do 

aluno, um estudante pode receber tempo prolongado e poderá 

usar de um dicionário de Palavras-a-Palavra.Uma quantidade 

limitada de dicionários bilíngües de palavras-a-palavras estará 

disponível em idiomas selecionados e será fornecido ao primeiro 

a chegar primeiro a ser servido. Para garantir o uso do dicionário 

palavra-a-palavra, por favor traga a sua própria cópia, que está 

sujeita a ser inspecionada pela BPS. 

Os dicionários bilíngües aprovados fornecem apenas traduções de 

palavra-a-palavra e não incluem as definições. Os pais podem 

comprar um dicionário da seguinte lista de distribuidores autorizados:  

• Bilingual Dictionaries, Inc. 

• Hippocrene Books, Inc. 

• Tuttle Publishing 

Estudantes com deficiências: Todos os estudantes deveriam 

formalmente solicitar acomodações durante a inscrição. 

Os que se inscrevem on-line: Por favor indica as necessidades 

de acomodações do seu filho no formulário on-line. 

 Os que se inscrevem para fazer o teste em formato de papel 

(Paper Registrants): Formulários de pedido de acomodações 

para testes (veja a página 9) “Exam school Admissions” no 

exam@bostonpublicschools.org ou em: 

Exam School Admissions 

Welcome Services 

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

Se seu filho não frequênta as Escolas Públicas de Boston, a 

escola dele precisará enviar também uma cópia do seu Plano de 

Educação Individualizado (IEP), Plano 504, Avaliação Neuro-

Psicológica ou carta do médico que documenta um problema de 

saúde. Todos os documentos devem ser enviados para a admissão 

da escola do exame em exam@bostonpublicschools.org ou em: 

Exam School Admissions 

Welcome Services 

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

 
       Entre em contato com a escola do seu filho para garantir que esses 

documentos sejam enviados á tempo. As acomodações especiais não 
serão concedidas no site do teste sem uma carta de confirmação dos 

Serviços de boas-vindas. 
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Formulário de Solicitação para o teste ISEE com Acomodação  

Teste será administrado do dia 4 de Novembro de 2017 
 
 

APENAS PARA REGISTROS DE TESTE EM FORMATO DE PAPEL: 
Este formulário deve ser preenchido pelo especialista responsável pela 

avaliação rotineira e a concessão de pedidos de acomodações especiais em 

testes padronizados baseados na escola. (Prazo: 29 de setembro de 2017) 

Se a família se inscrever on-line, esse formulário não precisa ser preenchido. 

Escola     

Nome do Estudante                                                                        

Data de Nacs   /  /_____ 

Série atual (escolhe uma) 6 8 9  

Nome dos Pais:                                                       

Número de Contato dos Pais:        

Assinatura dos Pais:    

 

Acomodações de testes para estudantes com dificuldades de 

aprendizagem e/ou deficiência física: 

O aluno atualmente recebe e utiliza cada uma das acomodações 

aprovadas durante testes padronizados feitos na escola: (para 

ser completado pelo profissional da escola) 

[  ] Tempo  prolongado        [ ] Calculadora 

[  ] Grupo Pequeno        [ ] Problema Medico/Saúde  

[  ] Letras Grandes/Braile        [ ] Marca no livrete de teste  

[  ] Estudante lê em voz alta         [ ] Folha de referência Matimática  

[  ] Administrador lê o teste em voz alta  [ ] Tem um administrador de teste Individual 

[  ] Outro:    

Por favor, note que todos os alunos receberão assistência com as 

direções de teste, monitoramento, e uma pausa de dez minutos. 
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Acomodações de testes para Aprendizes do Inglês: 

 [ ] Acomodação ELL: Dicionário Bilíngüe Palavra-a-Palavra & 

Tempo prolongado 

Os alunos que não estão atualmente matrículados nas Escolas 

Públicas de Boston são obrigados a tomar um Teste de Proficiência em 

Inglês para determinar a elegibilidade. Os pais serão contatados com 

mais informações.. 

SCHOOL USE ONLY (PARA USO EXCLUSIVO DA ESCOLA) 

Por favor envie este formulário de solicitação junto com os 

documentos de apoio (IEP, Plano 504, Avaliação 

Neuropsicológica ou Carta do Médico que documenta um 

problema de saúde) ás Exam School admissions, Welcome 

Services, 2300 Washington Street Roxbury, MA 02119. 
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Name (print):   
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Signature:    

Date:    
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3º Passo: Verificação de Residência  (Outubro)  

Quem deve verificar a residência: 

Os seguintes candidatos devem preencher o processo de verificação de 

residência até sexta-feira, 3 de novembro de 2017 ou não serão 

autorizados a tomar o ISEE com a BPS e não serão considerados para 

admissão. Não há exceções á esta regra. 

 

✓ Estudantes que frequentam uma escola privada 

✓ Estudantes que frequentam uma escola paroquial 

✓ Estudantes que frequentam uma Escola Charter da Commonwealth (exclui UP 

Academy e Boston Green Academy) 

✓ Estudantes que frequentam as escolas do programa METCO 

✓ Estudantes que frequentam escolas fora da cidade de Boston 

✓ Os estudantes que recebem sua educação em casa  

A verificação de residência deve ser feita mesmo se o aluno 

tem irmãos matrículados nas Escolas Públicas de Boston; o 

aluno está recebendo serviços de educação especial da BPS; os 

pais/responsáveis do aluno são funcionários atuais da cidade; 

ou mesmo se o aluno já estava antes matrículado na BPS. 

 Período de Verificação de Residência e Prazo: 

O Período de Verificação de Residência está aberto de 10 de outubro a 3 de novembro 

de 2017 nos Centros de Boas-Vindas de BPS.  
Observe que East Boston está aberto apenas às segundas e terças-feiras 

Processo de Verificação de Residência: Visite um dos Centros de 

Boas-Vindas de BPS listados abaixo e traga os seguintes documentos 

necessários: 

1. A certidão de nascimento original da criança ou o formulário I-94 

(ordem judicial da tutela, se isso for o caso) 

2. Identificação fotográfica dos Pais/Responsáveis (documentação legal 

é necessária para qualquer alteração do nome dos pais) 

3. Duas provas de residência (qualquer combinação de itens A a F): 

a) A fatura do serviço público (não água ou telefone celular) datado 

nos últimos 60 dias  

b) A Escritura da casa, Pagamento de hipoteca datado nos últimos 

60 dias ou fatura do Imposto da Propriedade 

c) Contrato de arrendamento atual, contrato da seção 8 ou 

declaração de propriedade do proprietário do BPS 

d) Um formulário W2 datado no ano ou uma folha de pagamento 

datado nos últimos 60 dias 

e) Um extrato bancário ou cartão de crédito datado nos últimos 60 dias 
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f ) Uma Carta de uma Agência Governamental Aprovada datada nos 

últimos 60 dias (As agências governamentais aprovadas são: 

Departments  of  Revenue (DOR), Children  and  Family  

Services (DCF), Transitional Assistance (DTA), Youth 

Services (DYS), Social Security, qualquer comunicações no 

cabeçalho da Commonwealth de Massachusetts.) 

Lista de Centro de Boas-Vindas de BPS: 

Dorchester Welcome Center 

1216 Dorchester Avenue 

Dorchester, MA 02124 

T: 617-635-8015 

Aberto: Seg, Terça, Quinta, & Sext. das 8:30 ás 17:00 da tarde; 

Quarta-Feira das12-19:00 da noite.   

East Boston Welcome Center 

at Mario Umana Academy 

312 Border Street 

East Boston, MA 02128 

T:  617-635-9597 

Aberto: Seg, Terça das 8:30 ás 17 da tarde 

Roslindale Welcome Center 

515 Hyde Park Avenue 

Roslindale, MA 02131 

T:  617-635-8040 

Aberto: Seg, Terça, Quinta, & Sext. das 8:30 ás 17:00 da tarde;  

Quarta –Feira das 12-19:00 da noite.   

Roxbury Welcome Center 

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

T: 617-635-9010 

Aberto: Seg, Terça, Quinta, & Sext. das 8:30 ás 17:00 da tarde;  

Quarta-Feira das 12-19:00 da noite.   
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4º Passo: Tomar  o ISEE (Novembro)  

Sobre o teste: 

O ISEE administrado pelas Escolas Públicas de Boston consiste em 

quatro subtestes: Raciocínio Verbal, Raciocínio Quantitativo, 

Compreensão de Leitura e Desempenho Matemático (a administração de 

teste das Escolas Públicas de Boston não inclui o componente de 

redação).  

 

Subtestes No. de Perguntas  Prazo  

Raciocínio Verbal 40 Perguntas 20 minutos 

Raciocínio Quantitativo  37 Perguntas 35 minutos 

Compreensão de Leitura 36 Perguntas 35 minutos 

Desempenho Matemático  47 Perguntas 40 minutos 

O teste do nível médio é usado para os que se candidatam á 7ª série e o 

teste do nível superior é usado para os que se candidatam á 9ª e 10ª 

série.  

O que esperar no dia do teste:  

Os alunos devem já estar no local do teste ás 8:00 da manhã. O local 

do teste do seu filho estará indicado no bilhete de admissão de ISEE, 

que é enviado às escolas a semana antes do teste.  

Pode haver uma linha para fazer o “check-in”, então seja paciente. 

Algumas famílias chegam horas antes do “check-in” começar. No 

entanto, o “check-in” não começará antes das 8 horas e os alunos não 

terão acesso ao edifício até que tenham sido verificados. Isso é parte da 

administração de teste e requisito de segurança. A BPS encoraja os 

alunos a usarem roupas quentes e casacos, porque estarão na fila fora 

do centro do teste e pode estar frio. 

O teste leva cerca de duas horas e dez minutos. No entanto, o tempo para 

completar o teste varia para cada estudantes, dependendo de fatores tais 

como o tempo necessário para ler as intruções, responder perguntas, etc. 

O que levar no dia do teste (documentos necessários): 

Os alunos devem trazer os seguintes materiais para o local do teste: 

1. Bilhete de admissão ao teste ISEE 

2. Uma das seguintes formas aceitáveis de identificação de estudantes 

a. um passaporte com uma foto recente da criança 

b. um cartão de residência (green card) com uma foto recente da criança  

c. o cartão da BPS One Card 

d. um ID da escola, com ou sem foto  

e. Cartão de Seguro Social (Social Security Card) 

f.  Certidão de nascimente 

g.  relatório de progresso do ano letivo atual  
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3. Recibo de Verificação de Residência (não é necessário para 

estudantes que estão atualmente nas Escolas Públicas de Boston)  

4. Cinco Lápis No. 2 afiados e um borracha 

Protocolo do teste: 

Para garantir que a BPS esteja em conformidade com a administração 

de teste e os procedimentos de segurança para o ISEE, e para fornece o 

melhor ambiente de teste possível, seguem-se os procedimentos e 

protocolos.  

a. O administrador do teste dará aos alunos todas as instruções 

necessárias para fazer o exame. 

b. Livros, revistas, calculadoras e relógios calculadores, cronômetros, 

relógios contatores de tempo (stop-watches), etc. não serão 

permitidos na sala de testes. 

c. Os alunos podem usar um relógio normal para ajudar a manter o tempo. 

d. Os pais/responsáveis não são permitidos nas salas de teste e/ou 

no local do teste. 

e. Alimentos, aperitivos (snacks) e bebidas não são permitidos nas salas de teste. 

f.  Os administradores de teste anularão o exame e despensarão 

qualquer aluno que viola as regras esperadas de conduta, 

incluindo, mas não limitados a: 

• dar ou receber ajuda durante o exame  

• causar desnecessária perturbação 

• usar notas, calculadoras, ou outras ajudas sem aprovação 

• propositadamente trabalhar na seção errada do teste 

• tentar fazer o exame de outro estudande 

• usar telefones celulares, pagers, ou beepers. 

No caso em que há um desacordo a respeito do comportamento de 

um candidato durante o teste, a ERB permitirá que o candidato 

forneca informações adicionais para resolver tal disputa, se 

possível. A ERB reserva o direito, no entanto, de cancelar os 

resultados dos exames de um candidato se houver motivos para 

questionar sua validade. 

Teste no Domingo: 

Uma administração especial para fazer o teste no domingo será dada 

para os alunos que não podem fazer o teste no sábado devido a suas 

crenças religiosas. Esta administração especial será no domingo, 5 de 

novembro de 2017, na Boston Latin School. Para solicitar que seu 

filho faça o teste no domingo, entre em contato com a School 

Admissions exame no exam@bostonpublicschools.org ou 617-635-

9512. Os pais ainda devem preencher o formulário de inscrição do 

ISEE para a data do teste de 4 de novembro para receber o bilhete para 

o teste. 
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Tomar o teste de Compensação (make-up test): 

A data do teste de compensação (make-up) é para os estudantes que 

não puderam comparecer á primeira administração do teste no sábado 

devido a uma doença grave, lesão, crise familiar, ou perderam o 

período de inscrição em setembro. O registro de inscrição estará 

disponível na administração do teste de 18 de novembro de 2017 no 

Boston Latin School, localizada na 78 Avenue Louis Pasteur, Boston, 

MA 02115. Os estudantes poderão entrar no centro de testes com os 

documentos necessários e se registrarem ali. 

 

Estudantes que não são de BPS e que não completaram o 

processo de verificação de residência antes do dia 4 de novembro 

NÃO são elegíveis para fazer este teste. Os alunos que fizerem o 

exame no dia 4 de novembro não podem tomar o teste de 

compensação, independentemente das circunstâncias que podem ter 

afetado seu desempenho. As Escolas Públicas de Boston não vão 

novamente fazer o teste a um estudante debaixo de nemhuma 

circunstâncias depois do dia 18 de novembro, 2017. 

Obter os Resultados do ISEE: 

As pontuações serão enviadas automaticamente às escolas públicas de 

Boston para os alunos que tomaram o teste no local da BPS. Os alunos 

que tomam o ISEE com as Escolas Públicas de Boston têm a opção de 

enviar o relatório de notas para seis escolas adicionais que são 

membros do ERB. Há uma taxa de $105 para este serviço, e as notas 

não serão enviadas até janeiro. Por favor, consulte a última página 

deste folheto para o formulário de solicitação 

5º Passo: Priorizar suas Escolas de 
Exame & Enviar suas notas ( Janeiro)  

A BPS destribuí os formulários de divulgação dos 

estudantes no princípio de Janeiro para recolher as notas e a 

preferências das escolas de exames (se não estiver indicado no 

formulário on-line). 

Os aluno que frequentam uma escola que não está listada (código 8888) 

ou os que recebem sua educação em casa (código 8554) receberão o 

formulário de solicitação e as instruções por correio no endereço 

residencial alistado dos pais/responsáveis. 

Mudanças de notas não serão aceitos após os convites das escolas de 

exames serem lançadas em março. 
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6º Passo: Notificação (Março)  

As decisões da admissão serão enviadas às famílias em meados de 

março para o endereço e o correio electrónico dos pais que temos no 

arquivo. As decisões da admissão são finais e as escolas de exames 

não possuem uma lista de espera. A BPS não oferece um processo de 

apelação, uma vez que a admissão é baseada estritamente no 

desempenho acadêmico dos estudantes. 

Critérios de admissão: 
A nota para a admissão é determinada pela ponderação igual das notas do 

ISEE e da Média do ponto de classificação (GPA) – cada um conta para 

50%. 

• Cada Sessão do ISEE é igualmente ponderada.  

• O GPA baseia-se em notas no ELA/Inglês e Matemática do ano 

letivo anterior (séries 5 ou 7) e dos dois primeiros períodos de 

notas do ano letivo atual. Cada nota é considerada igualmente. 

• Para  os alunos das Escolas Públicas de Boston com registros 

acadêmicos da 5ª série , as notas do termo  da Primavera serão 

usadas para calcular o GPA. 

• Para os alunos que se candidatam á 10ª série na Escola John 

O'Bryant, será apenas consideradas as notas do ano atual 
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Preparação para o Teste   

O Gabinete Educacional de Registros (ERB, teclas em Inglês) 

administra o ISEE a nível nacional e com as Escolas Públicas de 

Boston para a adimissão numa das escola de exames. A ERB entende 

o valor e o desejo que os pais e estudantes tem de "ver" os tipos de 

perguntas que serão apresentadas em cada nível do teste. A ERB 

trabalha para assegurar que seja o mais justo possível á todas as 

famílias terem acesso à mesma informação que prepara os alunos 

para o teste. A ERB tem o prazer de oferecer um livro de preparação 

para cada nível GRATUITAMENTE quando é baixada no site 

www.iseetest.org. Os livros de preparação também podem ser 

comprados em formato de cópia impressa por US $ 20 cada. *  

Cada livro incluí informações básicas específicas de nível sobre o 

teste e experiência do ISEE, exemplos de perguntas, um teste de 

prática de tamanho completo, informações de pontuação. Por favor, 

entenda que esses livros não são livros de treinamento para 

estratégias de exames, e eles não são um atalho para pontuações mais 

altas. O objetivo desses livros é ajudar as famílias a entender o 

formato do teste que está sendo realizado, as instruções dadas, os 

tipos de itens de teste e a folha de respostas usadas. 

Enquanto outras empresas afirmam ter livros de preparação para o 

ISEE, esses livros são os únicos livros autorizados e aprovados pela 

ERB. A lista de livros de preparação disponíveis inclui: 

O que esperar no ISEE - Nível Médio  

(Aplicantes ás séries 7 & 9) 

O que esperar no ISEE – Nível Superior 

(Aplicantes ás séries 9-12) 

 *   Por favor, note que se optar por encomendar o livro de preparação, o custo de 

é de 20 dolares, o que inclui envio e manuseio nos Estados Unidos. O livro 

será enviado através do correio pelo serviço de prioridade postal dos EUA. 

Por favor, aguarde 5-7 dias úteis para receber o livro após ter feito o seu 

pedido. Se mora fora dos Estados Unidos, ligue para 1-800-446-0320 ou 919-

956-8524 para saber o custo e o prazo de entregas internacionais. Você pode 

encomendar o livro por chamar 1-800-446-0320 ou 919-956- 8524, ou online 

em www.iseetest.org. Se optar por baixar o livro de graça e imprimí-lo, o 

livro completo é de 140 páginas. 
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Completar o Formulário de Inscrição em Papel 

BPS encoraja as famílias a se inscreverem para as escolas de exames 

on-line em bostonpublicschools.org/exam. Esta seção fornece 

informações ás famílias que procuram enviar o formulário de incrição 

em papel. 

Se o aluno está freqüentando uma escola que não está listada (código 

escolar 8888) ou atualmente recebe sua educação em casa (código 

escolar 8554), por favor envie o formulário de inscrição diretamente 

ao Escritório de Operações da ISEE pelo correio ao, Tweedy 

Tattersall, 423 Morris Street, Durham NC, 27701. 

Por favor use o lápis Nº 2 para completar o formulário de Inscrição. 

Imprime as informações solicitadas em cada quadrado e preenche a 

circulo apropriado.  Deixe uma caixa em branco para indicar espaço. 

Não falsifique as informações. A aplicação é assinada sob a pena de 

perjúrio. 

Nome do Estudante: Coloca o nome completo, legal do estudante (não usar 

nominhos)  

Endereço de casa do Estudante: Coloca o endereço atual do 

estudante. Não coloca o endereço de uma futura residênsia. 

Descreve-se a si próprio: Preenche apenas uma caixa.  

Série atual na Escola: Esse exame é apenas para alunos nas séries 

6,8, ou 9.   

Escola que Frequênte agora: Encontre o código da escola do 

estudante nas páginas 19-22 desse manual. 

Número de ID de BPS: Essa caixa é para alunos que atuamente 

estão frequêntando as Escolas Públicas de Boston. Por favor, 

digite seu número de identificação de estudante de seis dígitos.  

Nomes dos Centros de Testes: Os códigos dos centros de teste estão 

localizados na página 19 deste folheto. Ser designado a um centro 

específico para fazer o teste não é garantido.   

O bilhete de admissão ao teste será enviado para a escola atual do aluno 

e distribuído durante a semana de 30 de outubro. 
 

O bilhete mostrará o local do centro do teste e o número do registro 
atribuído ao aluno. A BPS tenta acomodar os pedidos específicos de 

locais de teste, mas não garante que o pedido será concedido. 

O Centro do teste que você foi designado não podem ser mudado. 
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Lista de códigos dos centros de teste para fazer 

 o teste em papel                                               

A lista embaixo fornece os números de código, nomes e locais dos 

Centros de Teste em Boston, onde o ISEE será administrado no 

sábado. Coloca esses códigos nas caixas apropriadas no seu 

formulário de inscrição. 

CÓDIGO NOME E ENDEREÇO 

W256 Boston Latin School-Special 

Accommodations, Boston 

W257 Boston Latin School, Boston 

W258 John D. O’Bryant School, Roxbury W259

 Comm Acad of Sci & Health, Dorchester 

W260 Excel High School, South Boston 

W261 English High School, Jamaica Plain 

W262 Boston Comm. Leadership Academy, Hyde Park 

W263 Mario Umana Academy, East Boston 

W264 Edison K-8, Brighton 

 
Lista de Código das Escolas                               

Use uma das duas listas a seguir para completar a seção chamada 

“School Now Attending” (escola que frequênte agora) no seu 

formulário de inscrição. 

CÓDIGO ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON  

1230 Another Course to College 

4661 BTU K-8 Pilot School 

1420 Boston Arts Academy 

1195 Boston Community Leadership Academy 

1470 Boston Green Academy 

1020 Boston Latin Academy 

1010 Boston Latin School 

1040 Brighton High School 

1120 Burke, Jeremiah E., High School 

1050 Charlestown High School 

1103 Comm. Academy of Health & Science 

4630 Condon School 

4272 Curley K-8 School 

4321 Dante Alighieri Montessori 

1260 Dearborn School 

1064 Dorchester Academy 

1070 East Boston High School 

4178 Edison K-8 School 

2010 Edwards Middle School 

4381 Eliot K-8 School 

1080 English High School 

1162 Excel High School 

1265 Fenway High School 

4160 Gardner Pilot Academy 
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4210 Haley School 

1140 Henderson Upper School 

4230 Hennigan School 

4053 Hernandez K-8 School 

4242 Higginson/Lewis K-8 School 

4610 Horace Mann School 

4260 Hurley K-8 School 

2140 Irving Middle School 

4620 Jackson-Mann K-8 School 

1441 Kennedy Health Careers 

4033 Kilmer K-8 School 

4055 King K-8 School 

4290 Lee K-8 School 

2360 Lilla G. Frederick School 

4331 Lyndon K-8 School 

1210 Madison Park High School 

1053 Margarita Muñiz Academy 

4323 Mario Umana Academy 

1171 Mary Lyon High School 

4171 Mary Lyon K-8 School 

2190 McCormack Middle School 

4360 McKay K-8 School 

1292 McKinley Middle School 

1293 McKinley Prep. High School 

1294 McKinley South End Academy 

4671 Mildred Avenue K-8 School 

4285 Mission Hill K-8 School 

4400 Murphy K-8 School 

1285 New Mission High School 

1030 O’Bryant, John D., School 

4410 Ohrenberger School 

4680 Orchard Gardens K-8 School 

4592 Perry K-8 School 

1450 Quincy Upper School 

4192 Roosevelt K-8 School 

4130 S. Greenwood K-8 School 

1200 Snowden International School 

1460 TechBoston Academy 

2040 Timilty Middle School 

4570 Tobin K-8 School 

4580 Trotter School 

2450 UP Academy Boston 

4345 UP Academy Dorchester 

1253 Urban Science Academy 

4283 Warren-Prescott K-8 School 

1256 West Roxbury Academy 

4600 Young Achievers K-8 School 
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CÓDIGO ESCOLA PRIVADA/PAROQUIAL/CHARTER  

5600 Academy of the Pacific Rim 

8019 Advent School 

8548 Atrium School 

8023 BC High School 

8660 Beacon Academy 

8130 Beaver Country Day 

8013 Belmont Day School 

5900 Benjamin Banneker Charter School 

8020 Berea School 

8157 Boston Archdiocesan Choir School 

5500 Boston Collegiate Lower School 

5501 Boston Collegiate Middle School 

5520 Boston Prep Charter School 

5400 Boston Renaissance Charter School 

5540 Bridge Boston Charter School 

8140 Brimmer and May 

8670 British School 

8146 Buckingham, Browne and Nichols 

8165 Cambridge Friends School 

8027 Cathedral High School 

8028 Catholic Memorial School 

8284 Chestnut Hill School 

5200 Conservatory Lab Charter School 

5470 Davis Leadership Academy 

8185 Dedham Country Day   School 

8520 Delphi Academy 

8142 Dexter School 

8034 East Boston Central Catholic School 

5452 Edward Brooke - East Boston 

5451 Edward Brooke - Mattapan 

5450 Edward Brooke - Roslindale 

8698 Epiphany School 

5492 Excel Academy - Charter HS 

5490 Excel Academy - East Boston 

5491 Excel Academy - Orient Heights 

8149 Fayerweather St. School, Cambridge 

8037 Holy Name School 

8554 Home Schooled 

8281 Jackson School, Newton 

8042 Kingsley Montessori School 

5480 KIPP Academy Boston 

8556 Learning Project 

8133 Maimonides School 

5431 MATCH High School 

5430 MATCH Middle School 

8880 METCO Program 

8260 Milton Academy, Middle School 8049

 Mission   Grammar School (OLPH) 
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8273 Monsignor Haddad Middle School 

8622 Mother Caroline Academy 

8285 Mt. Alvernia Academy 

8286 Mt. Alvernia High School 

8588 Nativity Prep School 

5700 Neighborhood House Charter School 

8561 Neighborhood Schools 

8614 New Beginnings Academy 

8134 New England Hebrew Academy 

8287 Newton Country Day School 

8135 Park School 

8110 Parkside Christian Academy 

8659 Park Street School 

8089 Saint John Paul II, Columbia 

8081 Saint John Paul II, Lower Mills 

8064 Saint John Paul II, Mattapan Square 

8065 Saint John Paul II, Neponset 

5905 Prospect Hill Academy Charter School 

8580 Rashi School 

5303 Roxbury Prep - Charter HS 

5302 Roxbury Prep - Dorchester 

5301 Roxbury Prep - Lucy Stone 

5300 Roxbury Prep - Mission Hill 

8060 Sacred Heart, Roslindale 

8160 Shady Hill School 

8261 Shaloh Hebrew School 

8623 Solomon Schechter School 

8071 South Boston Catholic Academy 

8141 Southfield School 

8257 St. Agatha School, Milton 

8070 St. Brendan School 

8299 St. Catherine School, Norwood 

8330 St. Clements School 

8076 St. Columbkille School 

8168 St. John Evangelist, Canton 

8083 St. John School, Boston 

8138 St. Mary School, Brookline 

8258 St. Mary of the Hills, Milton 

8092 St. Patrick School, Roxbury 

8094 St. Peter Academy 

8173 St. Rose School, Chelsea 

8290 St. Sebastian Country Day School 

8096 St. Theresa School 

8262 Thacher Montessori 

8122 Thayer Academy 

8187 Ursuline Academy 

8100 Winsor School 

Por favor entra o Código 8888 se sua escola não está na lista 
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ISEE – 4 de Novembro de 2017 
2017-2018 Formulário de Pedido Adicional da Pontuação  

Por favor, imprima todas as informações para solicitar que a sua pontuação seja enviada á outras 

escolas sem ser ás Escolas Públicas de Boston. NÃO COLOCA NO CORREIO ANTES DO 

DIA 4 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 
Último Nome Primeiro Nome Meio  

 

Data de Nasc. Mês Dia Ano Masculino Feminino 

 

Endereço Permanente dos Pais    Número Rua  

Por favor, envie relatórios de pontuação para: 

Código Nome da Escola Estado 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

AUTORIZAÇÃO PARA ENVIAR RELATÓRIOS DE NOTAS  
Eu autorizo A liberação de notas do ISEE ás Escolas citadas acima. 

 

Cidade Estado Código Postal     

Assinatura dos Pais ou Responsável  

Telefone: (Código de área)  Número No. do registro do exame de Boston  

Aviso: Estas pontuações por si só não vão determinar a elegibilidade para as Escolas de Exame 

das Escolas Públicas de Boston e a validade do resultado pode não ter sido verificada pelas 

Escolas Públicas de Boston. 

A taxa para divulgar as notas ISEE a qualquer outra escola sem ser ás escolas Públicas de Boston é de $105. 

Envie o formulário preenchido e taxa para: ISEE Operations Office, 423 Morris Street, Durham, NC 27701. 

Envie o Cheque ou ordem de pagamento para ERB. Não envie dinheiro.  

 
 

 
 

 

B
P

S
_

E
x
a

m
_

S
c
h

o
o

ls
_

A
p

p
lic

a
ti
o

n
_

G
u

id
e

_
F

IN
A

L
_

3
.i
n

d
d

  
 2

3
 

8
/1

5
/1

7
  

 9
:1

7
 A

M
 

   

   

   

   

   

   

 



 

 

24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
BPS_Exam_Schools_Application_Guide_FINAL_3.indd  24 8/15/17   9:17 AM 

  
  
 


