
Classe de Trabalho Avançado & Excelência para Todos  

Para o Ano Letivo de 2020-2021    

 

Classe de Trabalho Avançado (AWC, siglas em Inglês) é um programa de tempo integral nas Escolas 

Publicas de Boston que oferece um currículo acadêmico acelerado para os alunos nas series 4 a 6. Este 

programa inclui temas estudados com mais profundidade, mais trabalhos na sala de aula e mais trabalho 

de casa do que o currículo tradicional. 

 

Admissões: a elegibilidade para o programa AWC é determinado pelo resultado do aluno no exame 

TerraNova (3ª edição), que é oferecido no outono a todos os alunos da 3ª serie. Este exame é também 

oferecido no outono para as series 4 e 5 para alunos que nunca o fizeram. Se seu filho é convidado a 

participar no AWC, sua lista de escolha de escolas irá incluir tanto programas regulares como programas 

AWC. Devido as vagas limitadas, um convite não é uma garantia no programa AWC.  

 

Classe de Trabalho Avançado (Híbrido), são salas de aulas onde os estudantes de educação geral 

aprendem lado a lado com os estudantes que foram aprovados para o programa AWC. 

 

Excelência para Todos (EFA, siglas em Inglês) é uma iniciativa destinada a garantir que todos os 

aprendizes nas series 4-6 têm acesso à alta qualidade, a autênticas experiências de aprendizagem 

que os preparará para o ensino secundário, faculdade e carreira. As escolas EFA se concentram em 

promover o pensamento crítico, habilidades de escrita e a capacidade do aluno em resolver desafios 

da vida real. Os alunos participarão em aulas de Robótica, Codificação e diferentes línguas. Eles 

também completarão um projeto “capstone” no final do ano, e o apresentarão aos seus pais, colegas 

e professores. 

 

Admissões: Não há requisitos de admissão para o programa Excelência para Todos. Todos os alunos nas 

series 4-6 nas escolas que oferecem este programa, participam nele. 

 

Como aplicar 

Se você é um estudante recentemente convidado a AWC, receberá um formulário de escolha de escolas 

de BPS em janeiro ou fevereiro. Todos os outros alunos podem preencher o formulário de escolha num 

dos Centros de Boas-vindas. Incentivamos a todas as famílias a fazerem seleções escolares no período de 

registro de prioridade do seu filho, assim terá a melhor chance de frequentar sua escola de preferência. 

●  6-31 de janeiro de 2020, se vão entrar na 6ª serie  

● 10 de fevereiro – 3 de abril de 2020, se vão entrar na 4ª ou 5ª serie  

 

Por favor, vê no verso desta página, a lista de programas disponível previsto para o ano letivo 2020-2021. 

Observe: 

● Os alunos só podem escolher das escolas na sua lista de escolha. Para ver a lista personalizada de 

escolas de seu filho, por favor visite discoverbps.org ou visite um dos Centros de Boas Vindas de 

BPS. 

● Não há espaço garantido nos programas. 

● Os programas estão sujeitos a mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://discoverbps.bostonpublicschools.org/


Programas AWC & EFA previsto para o Ano Letivo de 2020-2021 
 

Escola Vizinhança Tipo de Programa  Séries oferecidas 

Bates Roslindale Excellence For All/ Excelência para todos 4-5 

Bradley East Boston Advanced Work Class/ 
Classe de Trabalho Avançado 

5-6 

Condon South Boston Advanced Work Class (Hybrid) 

Classe de Trabalho Avançado (Híbrido) 

4-6 

Curley Jamaica Plain Advanced Work Class (Hybrid) & Excellence for All 

Classe de Trabalho Avançado (Híbrido) & Excelência para todos 

4-6 

Edison Brighton Excellence for All/ Excelência para todos 4-6 

Frederick Pilot Dorchester Excellence for All/ Excelência para todos 6 

Gardner Pilot Academy Allston Excellence for All/ Excelência para todos 4-6 

Grew Hyde Park Excellence for All/ Excelência para todos 4-5 

Guild East Boston Excellence for All/ Excelência para todos 4-6 

Harvard Kent Charlestown Excellence for All/ Excelência para todos 4-6 

Hennigan Jamaica Plain Advanced Work Class (Hybrid) 

Classe de Trabalho Avançado (Híbrido) 

4-6 

Holmes Dorchester Excellence for All/ Excelência para todos 4-5 

Irving Roslindale Excellence for All/ Excelência para todos 6 

Jackson Mann Allston Advanced Work Class/ Classe de Trabalho Avançado 4-6 

King K8 Roxbury Excellence for All/ Excelência para todos 4-6 

Lee K8 Dorchester Advanced Work Class (Hybrid) 

Classe de Trabalho Avançado (Híbrido) 

5-6 

Mendell Roxbury Excellence for All/ Excelência para todos 4-5 

Murphy Dorchester Advanced Work Class/ Classe de Trabalho Avançado 4-6 

Ohrenberger West Roxbury Advanced Work Class/ Classe de Trabalho Avançado 4-6 

Orchard Gardens Pilot 

School 

Roxbury Excellence for All/ Excelência para todos 4-6 

Philbrick Roslindale Excellence for All/ Excelência para todos 4-5 

Quincy Elementary Chinatown Advanced Work Class/ Classe de Trabalho Avançado 4-5 

Quincy Upper Chinatown Advanced Work Class/ Classe de Trabalho Avançado 6 

Sumner Roslindale Excellence for All/ Excelência para todos 4-5 

Timilty Roxbury Advanced Work Class (Hybrid) 

Classe de Trabalho Avançado (Híbrido) 

6 

 


