
EXAME DE ADMISSÃO Á UMA 

ESCOLA INDEPENDENTE (ISEE) 

 
 
 

Exame de compensação (make up test) 
 

DIA PARA O EXAME: SÁBADO, 17 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

 

Alunos que perderam o período de registro para o ISEE no dia 3 de novembro, terão outra 

oportunidade de fazer o exame. As Escolas Publicas de Boston (BPS) oferecerão o exame de 

compensação (make up test) no sábado 17 de novembro. Os alunos que ainda não se inscreveram 

para o exame poderão o fazer neste dia.  
 

 

EXAME DE COMPESAÇÃO SOMENTE PARA OS RESIDENTES DE BOSTON!  
 

O exame de compensação será feito somente aqui: 

 

Boston Latin School 

78 Avenue Louis Pasteur Boston, MA 02215 
 

 

Para fazer o exame no dia 17 de novembro de 2018: 

 Alunos devem chegar ao local do exame às 8h00 da manha 

 Todos os alunos devem apresentar uma identificação válida no local do teste, como o passaporte, 

cartão de residência ou o BPS One Card com uma foto. Se o aluno não tem uma identificação com 

foto, eles poderão apresentar um dos seguintes itens: Cartão do Seguro Social, Boletim de nota, 

Certidão de Nascimento, ID da escola (sem foto). 

 Traz alguns lápis #2 com borrachas. 

 Alunos que se registraram para o exame do dia 3 de novembro, mas não compareceram no exame, 

devem trazer seu bilhete original do teste ISEE. 

 Alunos que frequentam uma escola privada, paroquial, escolas com programa METCO, ou escolas 

charter devem apresentar sua comprovação de residência de um dos Centros de Boas-vindas. Os 

pais devem completar este processo pessoalmente ate o dia 16 de novembro. Por favor consulte a 

politica de residência de BPS: www.bostonpublicschools.org/residency. 

 

 

Este será o ultimo exame ISEE administrado por Boston. 

 

Para mais informação sobre a aplicação á uma escola de BPS com exame de admissão, por favor visite: 

http://bostonpublicschools.org/exam   

http://www.bostonpublicschools.org/residency
http://bostonpublicschools.org/exam

