
 

 

Mudanças para Registros & Atribuições para o ano letivo 2018-2019  
 

 

Título Séries 
Relevantes  

Descrição 

Matrícula do K2   
12 de Fevereiro – 23 de Março 

K2 Para ficar alinhado com os requisitos do teste linguístico do estado, o registro e as 
transferências do K2 agora fazem parte do segundo período de prioridade de registro  
(12 de Fevereiro – 23 de Março de 2018).  

Matrícula da 7ª série  
3 de janeiro – 12 de 
fevereiro  

7 Para alinhar as escolas de exames e o processo de matrícula, as matrículas e as 
transferências para a 7ª série agora fazem parte do primeiro período de prioridade de 
regristro (3 de Janeiro – 2 de Fevereiro de 2018).  

   

“Demand Report”  Todos  
Descobre o número de estudantes que classificaram sua escola e programa como 
preferido no período de registro de 2017. Esse relatório pode lhe dar uma noção sobre 
a frequência em que as famílias selecionam um programa e uma escola. Para mais 
detalhes, visite www.bostonpublicschools.org/register   

Quadro de Qualidade 
Escolar (SQF, siglas em 
Inglês) 

K0-8 As escolas agora aparecem na lista de escolhas baseadas no SQF em vez de o Nível 
de MCAS do distrito. O sistema do distrito para medir a qualidade de uma escola leva 
em conta a escola como um todo, não apenas os resultados dos testes padronizados. 
As famílias podem ver os dados de qualidade de uma escola e informação de outras 
escolas no DiscoverBPS.org. 

   

Opção de atribuição 
administrativa  

Todas  
Caso uma família não é colocada numa das escolas de sua preferência, elas tem a 
opção de selecionar se querem uma escola que fica mais próximo de sua casa que tem 
uma vaga disponível, ou não ser colocada numa das escolas de BPS.   

Opções adicionais de 
escolas  

K0-8 Para garantir que há suficiente vagas para os estudantes, poderemos adicionar durante 
o ano mais escolas ás listas de opções de escolas dos estudantes. 

Novo programa & via de 
conecção  
 

K2, 4 Existem novos assentos garantidos nesses programas:  
● Crianças do K1 elegíveis ao subsídio “Preschool Expansion” (PEG, siglas em 

Inglês), que estão atualmente matrículados no Boys and Girls Clubs de 
Dorchester, tem um assento garantido no programa do Everett K2 se 
matrículados até 22 de março de 2018. 

● Crianças do K1 elegíveis a PEG que estão atualmente matrículados no YMCA 
de East Boston tem um assento garantido no programa Mckay K2 se forem 
matrículados até 22 de março de 2018.  

Estudantes da 3ª série de P.A. Shaw tem um assento garantido na 4ª série no Mildred 
Ave  

Classe de Trabalho 
Avançado Híbrido  

4, 5, 6 ● Certos Programas de Classe de Trabalho Avançado são descrito como 
“Híbridos”, isso porque, os estudantes da educação geral aprendem 
juntamente com os estudantes que foram testados no programa AWC. Veja o 
folheto “Advanced Work Class & Excellence For All” para mais detalhes. 
Observe que, classes AWC Híbrido são indicados como AWC no formulário de 
escolha de escolas.   

Lista de Espera  
 

Todas Qualquer aluno que é removido de uma lista de espera, mas deseja voltar a ser posto 
nela, será adicionado ao fim da lista em vez do lugar original. Isso nos ajudará a manter 
uma lista de espera honesta. 

   

http://www.bostonpublicschools.org/register
https://www.bostonpublicschools.org/www.discoverbps.org


 

 

Para atualizar sua informação de contato, por favor visite um dos Centro de Boas-vindas de BPS. 

Para mais detalhes, por favor visite nosso website no http://www.bostonpublicschools.org/  

http://www.bostonpublicschools.org/

