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As famílias que necessitarem de assistência de 
interpretação e/ou tradução durante o processo de 
inscrição podem ligar para um Centro de Boas-vindas 
das BPS pelos números 617-635-9010, 
617-635-8015 ou 617-635-8040. 
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20 de setembro de 

2019 

Prazo para se inscrever para o ISEE pelas 

Escolas Públicas de Boston 

27 de setembro de 

2019 

Prazo para envio de solicitações de 

acomodações de teste para o ISEE para 

alunos com deficiências ou proficiência 

limitada em inglês 

7 de outubro - 22 

de novembro de 

2019 

Período de verificação de residência para 

alunos matriculados em escolas particulares, 

METCO ou escolas comunitárias autônomas; 

escolas fora de Boston; e alunos que estudam 

em casa  

4 de novembro de 

2019 

Tíquetes do teste ISEE distribuídos aos 

alunos 

7 de novembro de 

2019 

Avaliação do ISEE na escola apenas para 

alunos no 6º ano das BPS 

9 de novembro de 

2019 

Aplicação do ISEE de sábado 

10 de novembro de 

2019 

Prova de domingo para alunos com 

obrigações religiosas que não podem realizar 

o teste no sábado 

No final de 

dezembro de 2019 

Relatórios individuais de pontuação do 

ISEE enviados a todas as famílias. 

Início de janeiro 

de 2020 

Formulários de escolha de escolas 

distribuídos para a obtenção das escolas de 

exame e de escolhas de escolas classificadas 

do distrito.  Notas obtidas diretamente da 

escola atual dos candidatos 

7 de fevereiro de 

2020 

Prazo para as famílias enviarem as opções 

de escola e para as escolas enviarem as 

notas 

Meado de março 

de 2020 

Decisões de admissão das escolas de 

exame enviadas por e-mail e por correio 

para as famílias dos candidatos 

OBSERVAÇÃO: Registro imediato só será oferecido na prova 

de reposição do ISEE em 23 de novembro de 2019 na Boston 

Latin Academy. No entanto, para ser elegível para registro 

imediato, os alunos precisam ter concluído o processo de 

verificação de residência (e o processo de acomodação, se 

necessário). 

Lista de documentos de inscrição de escolas 

de exame 
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As Escolas Públicas de Boston (BPS) tem três escolas de exame – 

Boston Latin Academy, Escola Boston Latin e Escola John D. 

O’Bryant de Matemática e Ciências. Os alunos elegíveis devem 

estar cursando atualmente o 6º ano para se candidatarem ao 

7º ano ou estar cursando o 8º ano para se candidatarem ao 9º 

ano em todas as três escolas de exame. Apenas a Escola John 

D. O'Bryant aceita inscrições de alunos que estejam cursando 

o 9º ano atualmente. As escolas de exame de Boston aceitam e 

suportam todos os tipos de alunos. 

Os alunos que estiverem interessados em estudar em uma escola de 

exame devem concluir um processo de inscrição que inclua realizar 

o exame de ingresso, envio das notas, e classificar as escolas em 

ordem de preferência. Os pais de alunos não matriculados nas BPS 

também precisam confirmar a residência em Boston em um Centro 

de Boas-vindas das BPS. 

Há um número limitado de vagas disponíveis nas escolas de 

exame. Os alunos são escolhidos com base na pontuação do ISEE 

(50%) e média das notas escolares (GPA) (50%). Por favor, 

certifique-se de que as etapas abaixo sejam concluídas antes do 

prazo para garantir que o pedido seja considerado. Cada etapa é 

descrita nas próximas seções deste guia. 
 

Etapa 1: Inscrever-se para o ISEE 

Etapa 2: Enviar uma solicitação para acomodações de teste (para 

alunos com deficiências ou proficiência limitada em 

inglês) 

Etapa 3: Confirmar a residência em Boston (para alunos não 

matriculados nas BPS) 

Etapa 4: Realizar o ISEE 

Etapa 5: Enviar o formulário de classificação de preferência de escolas e 

receber as notas do candidato 

Etapa 6: Receber a notificação da decisão das admissões 
 

 

 

 

 

 

Processo de admissão de escolas de exame 
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Após ler este guia, em caso de dúvidas sobre as Escolas de 

Exame de Boston, processo de admissão ou política de 

residência, contate: 

 

Maria Vieira 

Telefone de admissões 

das escolas de exame 

617-635-9512 

E-mail: exam@bostonpublicschools.org Site: 

www.bostonpublicschools.org/exam 

Se tiver preocupações sobre a aplicação do teste, certifique-se de 

incluir uma descrição completa de sua preocupação. 

mailto:exam@bostonpublicschools.org
http://www.bostonpublicschools.org/exam
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Etapa 1: Inscrever-se para o Exame de 
Ingresso de Escola Independente (ISEE)  

Elegibilidade: 

Os alunos devem estar matriculados atualmente nos 6º, 8º ou 9º 

anos para serem elegíveis para o ISEE. Alunos dos 6º e 8º anos 

podem se inscrever para qualquer uma das três escolas de exame, 

porém alunos do 9º ano só podem se inscrever para a Escola John 

D. O’Bryant de Matemática e Ciências, pois esta é a única escola 

que aceita novos alunos do 10º ano. 

As Escolas Públicas de Boston oferecerão o ISEE em novembro 

gratuitamente para alunos de Boston. 

*Os alunos são elegíveis para se inscreverem para um 

exame de ingresso entre 1º de agosto de 2019 e 30 de 

novembro de 2019. 

Prazo de inscrição - 20 de setembro de 2019: 
Existem duas formas de se inscrever para os exames de novembro:  

       Por Internet: Enviar um formulário de inscrição no 

nosso site www.bostonpublicschools.org/exam. 

Em papel: O formulário de inscrição do teste está incluído neste 

folheto e pode ser devolvido para a escola atual de seu filho. 

Pacotes de inscrição também estarão disponíveis a partir do 

início da segunda semana de setembro em todas as escolas da 

área de Boston, nos Centros de Boas-vindas das BPS, e em 

todas as unidades da Biblioteca Pública de Boston. 

Inscreva-se para o exame na escola de 7 de novembro: 

Alunos do 6º ano das BPS interessados em uma escola de exame 

terão a oportunidade de fazer o exame em sua escola atual na 

quinta-feira 7 de novembro de 2019. 

Inscreva-se para o exame de 9 de novembro: 

A aplicação do teste de sábado será oferecida em sete locais de 

Boston (apenas para residentes atuais de Boston). 

Inscreva-se para o teste de domingo de 10 de novembro: 

As Escolas Públicas de Boston oferecerão uma aplicação do teste 

em um domingo para os alunos que não podem realizar a prova no 

sábado devido às suas crenças religiosas. Esta aplicação especial 

será no domingo, 10 de novembro de 2019, na Escola Boston 

Latin. Para solicitar um teste de domingo para seu filho, entre em 

contato com Admissões das Escolas de Exame pelo e-mail 

exam@bostonpublicschools.org ou por telefone pelo número 617-

635-9512. Os pais devem ainda preencher o formulário de 

inscrição do ISEE para o teste do dia 9 de novembro para receber 

um bilhete de teste. 

Processo de admissão de escolas de exame 

http://www.bostonpublicschools.org/exam
mailto:exam@bostonpublicschools.org
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Registre-se para um teste nacional com o Departamento de Registros 

Educacionais: 

Os alunos que se inscreverem para escolas particulares e escolas  

 

 

Registre-se para um teste nacional com o Departamento de Registros 

Educacionais: 

Os alunos que se inscreverem para escolas particulares e escolas 

independentes, e para as escolas de exame de Boston, são 

incentivados a se inscreverem para o teste nacional do ISEE. A 

taxa de $125 inclui o exame de múltipla escolha e o componente 

de redação exigido do aluno por muitas escolas independentes, as 

pontuações do teste são recebidas duas semanas ou menos após o 

exame, e há também a opção de enviar o relatório de pontuação 

para as escolas associadas do ERB além das BPS. 

Acessewww.iseetest.org ou entre em contato pelo número 1-800-

446-0320 para se inscrever para um exame nacional. As famílias são 

responsáveis por pagar a taxa de $125 e devem agendar uma data do 

teste até ou antes de 23 de novembro de 2019. 

O ERB inscreve os alunos de forma rotativa, de acordo com a 

disponibilidade, portanto os pais são incentivados a realizarem a 

inscrição antes. Para garantir que as BPS recebam o relatório de 

pontuação do ISEE, as famílias devem fornecer o código da 

escola 888888 durante o processo de inscrição do teste. 

Etapa 2: Solicitação de acomodações de 
teste para alunos com deficiências e 
aprendizes de Língua Inglesa 

Elegibilidade: 

Acomodações do teste são quaisquer modificações feitas ao 

exame ou condições do teste que permitem que alunos com 

deficiências ou proficiência limitada em inglês participem 

plenamente em uma situação de avaliação. 

Acomodações comuns incluem extensão do tempo para concluir 

o exame, e um grupo pequeno de 10 ou menos alunos na sala de 

teste. 

Para solicitar acomodações de teste com base em uma deficiência, 

o aluno deve ter um Plano Individualizado de Educação (PIE), 

Plano 504, avaliação neuropsicológica, ou carta do médico 

documentando um problema médico ou de saúde que tenha 

impacto em avaliações. 

Para solicitar acomodações de teste para Aprendizes de Inglês para 

proficiência limitada em inglês, os alunos não matriculados nas 

BPS devem realizar um Teste de Proficiência de Inglês fornecido 

pelo Departamento de Avaliação de Iniciantes das BPS para 

determinar a elegibilidade. Alunos atuais das Escolas Públicas de 

Boston devem ter um Desenvolvimento de Língua Inglesa (ELD) 

Processo de admissão de escolas de exame 

http://www.iseetest.org/
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de nível 1-5 para ser elegível. A acomodação para Aprendizes de 

Inglês inclui tempo estendido e/ou a utilização de um dicionário de 

palavra a palavra bilíngue. 

Prazo: 

 

 

de nível 1-5 para ser elegível. A acomodação para Aprendizes de 

Inglês inclui tempo estendido e/ou a utilização de um dicionário de 

palavra a palavra bilíngue. 

Prazo: 

As solicitações de acomodação de teste para o exame do sábado 9 

de novembro deverão ser enviadas até 27 de dezembro de 2019 de 

acordo com o processo listado abaixo. Acomodações para o exame 

na escola de 7 de novembro de 2019 (apenas para alunos do 6º ano 

das BPS) serão coordenadas pela escola atual do aluno. 

 

Processo de solicitação para o exame do sábado 9 de novembro: 

Envie um Formulário de Solicitação para acomodações de teste (consulte 

as páginas 9-10) ao Departamento de Admissões de Escolas de Exame 

para análise. O formulário de solicitação também está disponível no nosso 

site www.bostonpublicschools.org/exam. É de responsabilidade dos pais 

iniciar a solicitação na escola atual do aluno e certificar-se de que o 

formulário seja enviado com a documentação necessária. 

Notificação: 

Os alunos aprovados para acomodações de teste do exame do dia 9 

de novembro receberão uma confirmação por escrito por correio no 

endereço residencial. A carta compartilhará as acomodações 

específicas aprovadas para o aluno e fornecerá instruções caso o 

aluno seja permitido a levar algum item. A carta de confirmação de 

acomodações deve ser apresentada no dia da prova, juntamente 

com os outros documentos necessários para a entrada. 

Caso a solicitação de acomodação seja negada, o 

Departamento de Admissões de Escolas de Exame entrará 

em contato com os pais diretamente. 

Contato: 

Entre em contato com Maria Vieira por telefone pelo número 617-

635-9512 ou pelo e-mail exam@bostonpublic.schools.org para 

mais informações sobre acomodações da prova do exame do dia 9 

de novembro. 

Solicitar acomodações para um Exame Nacional: 

Os alunos que participarem de um exame nacional pelo 

Departamento de Registros Educacionais (ERB) precisarão se 

inscrever para acomodações do teste antes de agendarem uma data 

para a prova. As famílias devem criar uma conta de pai/responsável 

on-line (www.iseetest.org) e devem aguardar um período de 3-4 

semanas para o processo de revisão. Ligue para o número 1-800-

446-0320 para assistência com o agendamento de teste com 

acomodações para um exame nacional. 

Processo de admissão de escolas de exame 

http://www.bostonpublicschools.org/
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ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON 

Solicitar formulário para acomodações de teste  

Aplicação do ISEE no sábado, 9 de novembro de 2019 

 
Prazo: Todas as solicitações devem ser recebidas até 27 de 

setembro de 2019  

Nome do(a) aluno(a)                                                                     

Data de nascimento do(a) aluno(a):  /  /   

Escola atual                                          

Nível/série escolar atual (circule)  6º  8º  9º 

Nome do(a) pai/mãe/responsável:                                                       

Telefone do(a) pai/mãe/responsável:      

  

Assinatura do(a) pai/mãe/responsável:    

 

Acomodações de teste para alunos com deficiências de 

aprendizagem/físicas: 

Esta seção deve ser preenchida pelo especialista da escola atual do 

aluno, que é responsável por avaliar rotineiramente e conceder 

solicitações de acomodações especiais para testes padronizados 

baseados na escola. 

O aluno recebe e utiliza atualmente cada uma das seguintes 

acomodações aprovadas durante testes padronizados baseados na 

escola: 

Tempo estendido [ ]  [ ] Calculadora 

[ ] Grupos pequenos  [ ] Marcações no folheto 
do teste  
[ ] Letras grande/Braille                [ ] Folha de referência de matemática  

[ ] Aluno lê em voz alta  [ ] Aplicador individual 

[ ] Aplicador lê em voz alta           [ ] Outro:   

O aluno recebe atualmente acomodações devido a uma questão 

tratada clinicamente (doença crônica) ou uma deficiência física 

(legalmente cego, surdo, paralisia etc.).  

[ ] Sim  [ ] Não   

Observe que todos os alunos receberão assistência com instruções 

do teste, verificações para garantir que estejam trabalhando na 

seção correta, e 10 minutos de intervalo. 

ASSINATURA DA ESCOLA NECESSÁRIA NO OUTRO LADO DESTE FORMULÁRIO 
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Nome (letra de forma):                                                                               

Cargo:  

Assinatura:  

Data:    

 

Acomodações de teste para Aprendizes de Inglês: 

[ ] Acomodação de Língua Inglesa: Dicionário bilíngue de 

palavra a palavra e tempo estendido 

Uma quantia limitada de dicionários de palavra a palavra estará 

disponível em determinados idiomas e será fornecida por ordem de 

chegada no dia do teste. Para garantir o acesso ao dicionário de 

palavra a palavra, você poderá levar o seu próprio, que está sujeito 

a inspeção das BPS. 

Dicionários bilíngues aprovados apenas fornecem traduções de 

palavra a palavra e não incluem definições. Os pais/responsáveis 

podem comprar um dicionário da seguinte lista de distribuidores 

autorizados: 

· Bilingual Dictionaries, Inc. 

· Hippocrene Books, Inc. 

· Tuttle Publishing 

Os alunos que não estejam matriculados nas Escolas Públicas de 

Boston deverão realizar um Teste de Proficiência de Inglês para 

determinar a elegibilidade para a acomodação. Os 

pais/responsáveis serão contatados e mais informações serão 

fornecidas a eles. 

Alunos atuais das Escolas Públicas de Boston devem ter um 

Desenvolvimento de Língua Inglesa (ELD) de nível 1-5 para ser 

elegível. 

APENAS PARA USO ESCOLAR 

Encaminhe essa solicitação juntamente com a 

documentação de apoio (PIE, 504, avaliação 

neuropsicológica ou carta do médico atestando uma 

preocupação de saúde) para o e-mail 

exam@bostonpublicschools.org ou por correio para Maria 

Vieira, Admissões de Escolas de Exame, 2300 Washington 

Street Roxbury, MA 02119. 

mailto:exam@bostonpublicschools.org
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Etapa 3: Verificação de residência  

Período de verificação de residência e prazo: 

O período de verificação de residência é de 7 de outubro de 2019 

até 22 de novembro de 2019 nos Centros de Boas-vindas das BPS. 

Caso o aluno esteja planejando participar da aplicação do teste do 

dia 9 de novembro, a verificação de residência deve ser realizada 

até sexta-feira, 8 de novembro. 

Quem deve comprovar a residência: 

Os pais/responsáveis com os candidatos que estejam 

frequentando uma das escolas listadas abaixo devem concluir o 

processo de verificação de residência pessoalmente até sexta-

feira, 22 de novembro de 2019. Se o processo não for concluído 

no prazo estabelecido, não será permitido que o aluno faça o 

ISEE com as BPS e ele não será considerado para a admissão 

da escola de exame. Não há exceções a essa política. 

✓ Alunos de uma escola particular 

✓ Alunos de uma escola paroquial 

✓ Alunos de uma escola autônoma (como Roxbury Prep, Brooke 

Charter, Boston Prep, Boston Renaissance etc.) 

✓ Alunos da METCO 

✓ Alunos que frequentam escolas fora da cidade de Boston 

✓ Alunos ensinados em casa 

Esteja ciente do seguinte: A verificação de residência deve ser feita 

mesmo que: o aluno tenha irmãos matriculados nas Escolas 

Públicas de Boston; o aluno receba serviços de educação especial 

das BPS; os pais/responsáveis do aluno sejam funcionários 

públicos; ou o aluno tenha sido matriculado anteriormente nas 

BPS. 

Se o aluno frequentar atualmente uma escola pública fora do 

distrito das Escolas Públicas de Boston, será necessário obter uma 

carta do respectivo Superintendente da cidade afirmando que eles 

estão cientes da residência em Boston, conforme a nossa exigência, 

mas que o aluno está frequentando sua escola pública. Será 

necessário apresentar a carta original, autenticada, em papel 

timbrado do distrito escolar, e esta deve ser entregue pessoalmente 

com os documentos necessários de residência das BPS durante o 

período de verificação. 

Processo: Visite um dos Centros de Boas-vindas das BPS listados 

abaixo e traga a seguinte documentação necessária: 

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

Processo de admissão de escolas de exame 
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94 (ordem judicial de tutela, se aplicável) 

2. Documento com foto do(a) pai/mãe/responsável 

(documentação legal é necessário caso o nome do 

responsável tenha sido alterado). 

 

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

94 (ordem judicial de tutela, se aplicável) 

2. Documento com foto do(a) pai/mãe/responsável 

(documentação legal é necessário caso o nome do 

responsável tenha sido alterado). 

3. Dois comprovantes de residência (qualquer combinação dos itens a f): 

a) Uma conta (não de água ou de celular) com data dos 

últimos 60 dias 

b) Um pagamento de escritura, hipoteca com data dos últimos 

60 dias ou conta de imposto de propriedade. 

c) Um contrato de aluguel atual, Seção 8 do Contrato ou 

Depoimento do proprietário para as BPS. 

d) Um formulário W2 com data do ano passado ou um holerite 

com data dos últimos 60 dias. 

e) Um extrato bancário ou do cartão de crédito dos últimos 60 

dias.  

f ) Uma carta de uma agência governamental aprovada dos 

últimos 60 dias. (As agências governamentais aprovadas 

são as seguintes: Departamentos da Receita (DOR), 

Departamento de Serviços de Apoio Familiar e a Menores 

(DCF), Departamento de Assistência Transitória (DTA), 

Departamento de Serviços à Juventude (DYS), 

Departamento de Segurança Social ou qualquer 

comunicação em papel timbrado do Estado de 

Massachusetts). 

Locais e horário dos Centros de Boas-vindas das BPS: 

 

Centro de Boas-vindas de Dorchester,  

1216 Dorchester Road 

Dorchester, MA 02124 

Telefone: 617-635-8015 

Aberto de segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira das 8h30 às 

17h; sábado das 12h-19h 

 

Centro de Boas-vindas de East Boston,  

Mario Umana Academy 

312 Border Street 

East Boston, MA 02128 

Telefone: 617-635-9597 

Aberto de segunda-feira, terça-feira das 8h30 às 17h 

 

 

 

Processo de admissão de escolas de exame 
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Centro de Boas-vindas de Roslindale,  

515 Hyde Park Avenue, Roslindale, MA 02131 

Telefone: 617-635-8040 

Aberto de segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira das 8h30 às 

17h; sábado das 12h-19h 

 

Centro de Boas-vindas de Roxbury,  

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

Telefone: 617-635-9010 

Aberto de segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira das 8h30 às 

17h; sábado das 12h-19h 
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Etapa 4: Realizar o ISEE  

Sobre a prova: 

O ISEE aplicado pelas Escolas Públicas de Boston consiste de 

quatro subtestes: Raciocínio verbal, raciocínio quantitativo, 

compreensão de leitura e matemática. A prova fornecida pelas 

Escolas Públicas de Boston não inclui uma seção de redação. 

 

Subteste N° de questões Limite de 

tempo 

Raciocínio verbal 40 questões 20 minutos 

Raciocínio quantitativo 37 questões 35 minutos 

Compreensão de leitura 36 questões 35 minutos 

Matemática 47 questões 40 minutos 

O teste de nível de Ensino Fundamental II é usado para candidatos 

no 7º ano e o teste de nível de Ensino Médio é utilizado para 

candidatos que estejam ingressando nos 9ºe 10º anos. 

Onde realizar o teste: 

Todos os alunos matriculados no ISEE receberão um bilhete de teste 

na semana do exame indicando o local e o endereço do centro de 

teste. 

Alunos das BPS cursando atualmente o 6º ano inscritos para o 

exame na escola se apresentarão à sua escola atual na quinta-

feira, 7 de novembro de 2019, durante o horário regular. 

Alunos matriculados para o exame de sábado, dia 9 de 

novembro, receberão um bilhete de teste ISEE de sua escola 

atual. 

Caso o aluno frequente uma escola que não esteja listada nas 

páginas 21-22, seja ensinado atualmente em casa ou faça parte 

do programa METCO, o bilhete de teste será enviado para o 

endereço residencial. 

O que esperar no dia da prova, sábado, 9 de novembro: 

Os alunos devem chegar ao centro às 8h. Pode haver uma fila para 

entrar, seja paciente. Algumas famílias podem optar por chegar 

mais cedo; no entanto, o processo de entrada não começará antes 

das 8h e os alunos devem aguardar do lado de fora. Este é um 

requisito de aplicação do teste e de segurança. As BPS 

recomendam que os alunos e os familiares usem roupas quentes e 

casacos para se protegerem de um possível clima frio. 

Processo de admissão de escolas de exame 
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A partir do momento que os alunos sentam-se na sala de avaliação, 

o teste leva aproximadamente duas horas e dez minutos para ser 

concluído; no entanto, este tempo varia. Os alunos aprovados para 

tempo estendido como parte de suas acomodações podem ter de 60 

a 90 minutos adicionais para terminarem a prova. 

 

A partir do momento que os alunos sentam-se na sala de avaliação, 

o teste leva aproximadamente duas horas e dez minutos para ser 

concluído; no entanto, este tempo varia. Os alunos aprovados para 

tempo estendido como parte de suas acomodações podem ter de 60 

a 90 minutos adicionais para terminarem a prova. 

 

O que levar no dia da prova: 

Todos os alunos devem levar os seguintes materiais para o local do teste: 

1. Bilhete de teste do ISEE 

2. Uma das seguintes formas de identificação do aluno: 

a. Passaporte com uma foto recente do aluno 

b. Visto permanente com uma foto recente do aluno 

c. Um cartão das BPS 

d. ID da escola (com ou sem foto) 

e. Cartão de Segurança Social 

f. Certidão de nascimento original 

g. Relatório de progresso do ano letivo atual 

3. Recibo de verificação de residência (não exigido para alunos 

atuais das Escolas Públicas de Boston) 

4. Cinco lápis afiados nº 2 e uma borracha 

Protocolo de avaliação: 

Para cumprir com os procedimentos do teste e de segurança do 

ISEE, e fornecer o melhor ambiente de teste possível, as regras e 

os procedimentos para o dia do teste são os seguintes: 

a. O aplicador do teste fornecerá aos alunos todas as 

instruções necessárias para a realização do exame. 

b. Livros, revistas, calculadoras e relógios ou calculadoras 

inteligentes, cronômetros etc. não serão permitidos na sala da 

prova. 

c. Os alunos podem usar um relógio comum para ajudar a gerenciar o 

tempo. 

d. Não é permitida a entrada dos pais/responsáveis nas salas da 

prova e/ou no prédio do local do teste. 

e. Alimentos, lanches e bebidas não são permitidos nas salas da prova. 

f. Os aplicadores do teste poderão invalidar o exame e solicitar 

que qualquer aluno se retire da sala no caso de descumprimento 

das regras de conduta esperadas, incluindo, mas não limitando-

se a: 

• Fornecer ou receber ajuda relacionada ao exame 

• Atrapalhar intencionalmente a sala de aula e outros alunos 

• Usar anotações, calculadoras ou outros objetos de auxílio sem 

aprovação 

• Realizar propositadamente a seção incorreta do teste 

Processo de admissão de escolas de exame 
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• Tentar fazer o exame para alguém 

• Usar celulares ou outros dispositivos eletrônicos. 

*Os alunos com deficiência e proficiência limitada de inglês 

que foram pré-aprovados para receberem acomodações de  
• Tentar fazer o exame para alguém 

• Usar celulares ou outros dispositivos eletrônicos. 

*Os alunos com deficiência e proficiência limitada em inglês 

que foram pré-aprovados para receberem acomodações de 

teste podem ser autorizados a utilizar e/ou levar itens que são 

proibidos para os demais alunos. 

Em caso de disputa sobre o comportamento de um candidato 

durante o teste, o ERB permitirá que o candidato forneça 

informações adicionais para resolver a questão. O ERB reserva-se o 

direito, no entanto, de cancelar as pontuações de teste do candidato, 

se houver razão para questionar a sua validade. 

Teste de reposição: 

A data do teste de reposição é para alunos que não puderam 

participar da primeira aplicação de teste programada devido a uma 

doença grave, ferimentos, crise familiar ou para aquelas famílias 

que perderam o período de inscrição em setembro. Inscrição 

imediata estará disponível no dia da aplicação do teste em 23 de 

novembro de 2019 na Boston Latin Academy, localizada na 205 

Townsend Street, Boston, MA 0212. Os alunos poderão entrar no 

centro de teste com os documentos exigidos e registrarem-se no 

local. Consulte a página 14 para uma lista do que levar no dia do 

teste. 

Acomodações de teste também estão disponíveis na aplicação do 

teste de reposição. Siga as instruções listadas nas páginas 7-10 e 

envie as solicitações de acomodações até 8 de novembro de 2019 

para o teste de reposição do dia 23 de novembro. 

ESTEJA CIENTE DO SEGUINTE: Os alunos que fizerem o 

exame em 7 ou 9 de novembro não poderão realizar o teste de 

reposição, independentemente das circunstâncias que possam ter 

afetado o seu desempenho. As Escolas Públicas de Boston não 

avaliarão novamente um aluno sob nenhuma circunstância 

após 23 de novembro de 2019. 

Obtendo os resultados do ISEE: 

Os resultados dos testes serão informados automaticamente para as 

Escolas Públicas de Boston/Departamento de Admissões de Escolas 

de Exame. As famílias também receberão um Relatório de 

pontuações individual do seu filho no endereço residencial no final 

de dezembro. Os pais/responsáveis também têm a opção de enviar 

os resultados do teste para outras escolas mediante o pagamento de 

uma taxa de $125. Consulte a última página deste folheto para obter 

o formulário de solicitação. 

Processo de admissão de escolas de exame 
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Etapa 5: Classificação de opções de 
escolas de exame e envio das notas  

Etapa 5: Classificação de opções de escolas 

de exame e envio de notas  

 

No início de janeiro as BPS distribuirão formulários para a escolha 

da escola, para que as famílias possam obter as preferências das três 

opções de escolas de exame, além de qualquer outra opção de escola 

no distrito. Os pais/responsáveis podem inscrever para uma, duas ou 

três escolas de exame para admissão nos 7º e 9º anos. Os alunos que 

estejam cursando atualmente o 9º ano só podem se inscrever para 

admissão no 10º ano na Escola John D. O'Bryant. O formulário 

deve ser devolvido até sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. 

A Média de Pontuação Escolar (GPA) é baseada totalmente nas 

notas apresentadas pela escola de seu filho. Caso o seu filho tenha 

frequentado uma escola diferente no ano passado, certifique-se de 

que a escola atual tenha uma cópia do histórico escolar do ano 

anterior. As informações de notas serão obtidas diretamente da 

escola atual do candidato e devem refletir o apresentado nos 

boletins do aluno nas disciplinas Língua e Literatura Inglesa 

(ELA) e Matemática.

 

Alterações de notas não serão aceitas após as convocações das 

escolas de exame que iniciarão em março. É de responsabilidade 

dos pais/responsáveis garantir que a escola conclua o processo e 

envie as informações no prazo. 

Etapa 6: Notificação dos resultados de 

admissão  

As decisões de admissão serão enviadas para as famílias em 

meados de março para o endereço de correspondência e para o e-

mail informado dos pais/responsáveis. A carta da decisão incluirá 

as pontuações do ISEE, GPA dos alunos, classificação dos 

candidatos e status de admissão. 

As decisões de admissão são finais, e as escolas de exame não 

têm listas de espera. As BPS não oferecem um processo de 

recurso uma vez que o processo de admissão é estritamente 

baseado no desempenho acadêmico dos alunos. 

Critérios de admissão: 

A pontuação de admissão é determinada pelo peso igual da 

pontuação de ISEE (50%) e da Média de Pontuação Escolar (GPA) 

(50%) do aluno. 

 

Processo de admissão de escolas de exame 
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• Cada subteste incluído no ISEE tem o mesmo peso. 

• O GPA do aluno é baseado nos registros de Língua e 

Literatura Inglesa (ELA) e Matemática do ano escolar 

anterior (5º ou 7º anos) e os períodos de registro do letivo 

atual de setembro de 2019 a janeiro de 2020. 

• Para alunos com registros acadêmicos do 5º ano das Escolas 

Públicas de Boston, apenas os registros do período da 

primavera em Leitura, Escrita e Matemática serão usados 

para calcular o GPA.

 

• Para alunos que se candidatarem ao 10º ano na Escola John 

O'Bryant, apenas as notas do 9º ano de Língua Inglesa e 

Matemática serão consideradas. 

 

O Departamento de Registros Educacionais (ERB) administra o 

ISEE realizado nacionalmente e com as Escolas Públicas de 

Boston a admissão em escolas de exame. O ERB fornece um 

livro de preparação de cada nível GRATUITAMENTE ao ser 

baixado do site www.iseetest.org. Livros de preparação também 

podem ser adquiridos em formato impresso por $25 cada.* 

Embora outras empresas publiquem livros de preparação para o 

ISEE, esses livros são apenas os únicos autorizados e aprovados 

pelo ERB. A lista de livros de preparação disponíveis inclui: 

What to Expect on the ISEE – Middle Level  

[O que esperar do ISEE - Ensino Fundamental 

II em tradução livre] (candidatos aos 7º e 8º 

anos) 

What to Expect on the ISEE – Upper Level  [O 

que esperar do ISEE - Ensino Médio em 

tradução livre] (candidatos aos 9º e 12º anos) 

Cada livro inclui informações específicas do nível e experiência do 

teste ISEE, exemplos de perguntas, um teste prático completo, e 

informações de pontuação. O objetivo destes livros é ajudar as 

famílias a compreender o formato do teste, instruções para os 

alunos, tipos de perguntas do teste, e folha de respostas utilizada. 

* Observe que se decidir comprar o livro de preparação, há um custo de $25 que 

inclui transporte e processamento nos Estados Unidos. O livro é enviado pelo 

Serviço Postal dos Estados Unidos com o Priority Mail. Aguarde 5-7 dias úteis 

para entrega. Caso viva fora dos Estados Unidos, ligue para 1-800-446-0320 ou 

919-956-8524 para saber o custo e tempo para entrega internacional. Você pode 

adquirir o livro por telefone pelo número 1-800-446-0320 ou 919-956- 8524 ou 

pela Internet pelo site www.iseetest.org. Se decidir fazer o download do livro 

gratuitamente e imprimir você mesmo, o livro completo contém 140 páginas. 

Preparação para a prova 

http://www.iseetest.org/
http://www.iseetest.org/
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As BPS incentivam as famílias a se inscreverem para o ISEE pela 

Internet pelo site bostonpublicschools.org/exam. Contudo, caso 

decida preencher o formulário de inscrição anexado, siga as 

instruções abaixo. 

Se o aluno estiver frequentando uma escola que não esteja listada 

nas páginas 21-23 (código da escola 8888), estiver sendo 

ensinado em casa (código 855) ou fizer parte do programa 

METCO (código escolar 8880), envie o formulário de inscrição 

diretamente para o Departamento de Operações do ISEE no 

endereço 423 Morris Street, Durham, NC 27701. 

Use um lápis nº 2 lápis para preencher o formulário de inscrição. 

Imprima as informações solicitadas em cada campo e preencha as 

opções corretas. Deixe um campo em branco para indicar um 

espaço. Não falsifique informações. 

Nome do(a) aluno(a): Insira o nome completo legal (sem apelidos). 

Endereço residencial do(a) aluno(a): Inseria o endereço 

residencial atual do aluno. Não liste o endereço de uma 

residência futura. 

Série atual na escola: A admissão está aberta apenas a alunos dos 

6º, 8º ou 9º anos. 

Escola atual: Encontre o código da escola do aluno nas páginas 20-

23 deste folheto. 

Número de identificação das BPS: Esse campo é somente para os 

alunos que frequentam atualmente as Escolas Públicas de Boston. 

Insira os seis dígitos do número de identificação do aluno. 

Nomes dos centros de teste: Os códigos do centro de teste estão 

localizados nas páginas 19 e 20 deste folheto. A atribuição a um 

centro de teste selecionado para uma data de teste durante o fim 

de semana não é garantida e as atribuições do centro de teste não 

podem ser alteradas. 

Formulário de Inscrição em Papel 
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Lista de códigos dos centros de teste para 

formulário em papel  

A lista abaixo fornece os números do código, nomes e locais dos 

Centros de teste em Boston onde o ISEE será aplicado pelas 

Escolas Públicas de Boston. Use estes números de código nos 

campos apropriados no seu formulário de inscrição. 

Sábado, exame de 9 de 

novembro: CÓDIGO

 LOCAL 

W257 Boston Community Leadership Academy, 

Hyde Park 

W258 Boston Latin Academy, Dorchester 

W259 Community Academy for Health & Science, 

Dorchester 

        W260 English High School (Escola de Ensino Médio),   

Jamaica Plain  

W261 Excel High School (Escola de Ensino Médio), South 

Boston  

W262 Escola John D. O’Bryant, Roxbury 

W263 Mario Umana Academy, East Boston 

Quinta-feira, exame de 7 de novembro (apenas para alunos do 6º 

ano): 

W201 Boston Green Academy 

W202 Escola Piloto BTU 

W203 Escola Condon de Educação Infantil ao 8º ano 

W204 Escola Curley de Educação Infantil ao 8º ano 

W205 Dante Alighieri Montessori  

W206 Dearborn STEM Academy 

 W207 Escola Edison de Educação Infantil ao 8º ano 

W208 Escola Edwards de Ensino Fundamental II 

W209 Escola Eliot de Educação Infantil ao 8º ano 

W210 Escola Piloto Gardner  

W211 Escola Piloto Haley  

W212 Escola Henderson de Ensino Médio  

W213 Escola Hennigan 

W214 Escola Hernandez de Educação Infantil ao 8º ano  

W215 Escola Higginson/Lewis de Educação Infantil ao 8º 

ano  

W216 Escola Hurley de Educação Infantil ao 8º ano 

W217 Escola de Ensino Fundamental II  

W218 Escola Jackson Mann de Educação Infantil ao 8º ano  

W219 Escola Kilmer de Educação Infantil ao 8º ano 

W220 Escola King de Educação Infantil ao 8º ano 

W221 Escola Lee de Educação Infantil ao 8º ano 

W222 Escola Piloto Lilla Frederick  

W223 Escola Piloto Lyndon 

W224 Escola Lyon de Educação Infantil ao 8º ano 

Informações adicionais 
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W225 Mario Umana Academy  

W226 Escola McCormack de Ensino Fundamental II 

 W227 Escola McKay de Educação Infantil ao 8º ano 

W228        Escola Mildred Avenue de Educação Infantil ao 8º ano 

 

 

 

 
 

W227 Escola McKay de Educação Infantil ao 8º ano 

W228        Escola Mildred Avenue de Educação Infantil ao 8º ano 

W229 Escola Mission Hill de Educação Infantil ao 8º ano  

W230 Escola Murphyl de Educação Infantil ao 8º ano 

W231 Escola Ohrenberger 

W232 Escola Orchard Gardens de Educação Infantil ao 8º 

ano  

W233 Escola Perry de Educação Infantil ao 8º ano 

W234 Escola Quincy de Ensino Médio 

W235 Escola Roosevelt 

W236 Escola Sarah Greenwood de Educação Infantil ao 8º 

ano  

W237 TechBoston Academy 

W238 Escola Timilty de Ensino Fundamental II 

W239 Escola Tobin de Educação Infantil ao 8º ano 

W240 Escola Trotter de Educação Infantil ao 8º ano 

W241 UP Academy Boston  

W242 UP  Academy Dorchester 

W243 Escola Warren Prescott de Educação Infantil ao 8º ano  

W244 Escola Young Achievers 

 

Lista de código das escolas atuais  

Use uma das duas listas seguintes para preencher a seção da 

escola atual em seu formulário de inscrição. 

CÓDIGO ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON 

1230 Another Course to College 

4661 Escola Piloto BTU de Educação Infantil ao 8º ano 

1420 Boston Arts Academy 

1195 Boston Community Leadership Academy 

1470 Boston Green Academy 

1990 Boston International 

1020 Boston Latin Academy 

1010 Escola Boston Latin 

1040 Escola Brighton de Ensino Médio 

1120 Escola Burke de Ensino Médio 

1050 Escola Charlestown de Ensino Médio 

1103 Community Academy of Science & Health 

4630 Escola Condon  

4272 Escola Curley de Educação Infantil ao 8º ano 

4321 Dante Alighieri Montessori 

1260 Escola Dearborn 

1070 Escola East Boston de Ensino Médio 

4178 Escola Edison de Educação Infantil ao 8º ano 

2010 Escola Edwards de Ensino Fundamental II 

4381 Escola Eliot de Educação Infantil ao 8º ano 

Informações adicionais 
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1080 English High School (Escola de Ensino Médio) 

1162 Excel High School (Escola de Ensino Médio) 

1265 Fenway High School (Escola de Ensino Médio) 

4160 Gardner Pilot Academy 

4210 Escola Haley 

 

 

 
1265 Fenway High School (Escola de Ensino Médio) 

4160 Gardner Pilot Academy 

4210 Escola Haley 

1140 Escola Henderson de Ensino Médio 

4230 Escola Hennigan 

4053 Escola Hernandez de Educação Infantil ao 8º ano 

4242 Escola Higginson/Lewis de Educação Infantil ao 8º 

ano 

4610 Escola Horace Mann 

4260 Escola Hurley de Educação Infantil ao 8º ano 

2140 Escola Irving de Ensino Fundamental II 

4620 Escola Jackson-Mann de Educação Infantil ao 8º ano 

1441 Kennedy Health Careers 

4033 Escola Kilmer de Educação Infantil ao 8º ano 

4055 Escola King de Educação Infantil ao 8º ano 

4290 Escola Lee de Educação Infantil ao 8º ano 

2360 Escola Lilla G. Frederick 

4331 Escola Lyndon de Educação Infantil ao 8º ano 

1210 Escola Madison Park de Ensino Médio 

1053 Margarita Muñiz Academy 

4323 Mario Umana Academy 

1171 Escola Mary Lyon de Ensino Médio 

4171 Escola Mary Lyon de Educação Infantil ao 8º ano 

2190 Escola McCormack de Ensino Fundamental II 

4360 Escola McKay de Educação Infantil ao 8º ano 

1292 Escola McKinley de Ensino Fundamental II 

1293 Escola McKinley Prep. de Ensino Médio  

1294 McKinley South End Academy 4671 Escola Mildred 

Avenue de Educação Infantil ao 8º ano 

4285 Escola Mission Hill de Educação Infantil ao 8º ano 

4400 Escola Murphy de Educação Infantil ao 8º ano 

1285 Escola New Mission de Ensino Médio 

1030 Escola O’Bryant de Matemática e Ciências  

4410 Escola Ohrenberger 

4680 Escola Orchard Gardens de Educação Infantil ao 8º 

ano 

4592 Escola Perry de Educação Infantil ao 8º ano 

1450 Escola Quincy de Ensino Médio 

4192 Escola Roosevelt de Educação Infantil ao 8º ano 

4130 Escola Sarah Greenwood de Educação Infantil ao 8º 

ano 

1200 Escola Snowden International 

1460 TechBoston Academy 

2040 Escola Timilty de Ensino Fundamental II 

4570 Escola Tobin de Educação Infantil ao 8º ano 

4580 Escola Trotter 

2450 UP Academy Boston 

4345 UP Academy Dorchester 

Informações adicionais 
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4283 Escola Warren-Prescott de Educação Infantil ao 8º 

ano 

4600 Escola Young Achievers de Educação Infantil ao 8º 

ano 

CÓDIGO ESCOLAS 

PARTICULARES/PAROQUIAIS/AUTÔNOMAS 

 

 
4600 Escola Young Achievers de Educação Infantil ao 8º 

ano 

CÓDIGO ESCOLAS 

PARTICULARES/PAROQUIAIS/AUTÔNOMAS 

5600 Academy of the Pacific Rim 

8019 Escola Advent 

8548 Escola Atrium 

8023 Escola BC de Ensino Médio 

8660 Beacon Academy 

8130 Beaver Country Day 

8013 Escola Belmont Day 

5900 Escola Autônoma Benjamin Banneker  

8020 Escola Berea 

8157 Escola Boston Archdiocesan Choir 

5500 Escola Boston Collegiate de Ensino Médio 

5501 Escola Boston Collegiate de Ensino Fundamental II 

5520 Escola Autônoma Boston Prep 

5400 Escola Autônoma Boston Renaissance 

 8004 Boston Trinity 

5540 Escola Autônoma Bridge Boston 

8140 Brimmer and May 

8670 British School 

8146 Buckingham, Browne and Nichols 

8165 Escola Cambridge Friends 

8027 Escola Cathedral de Ensino Médio 

8028 Escola Catholic Memorial 

8284 Escola Chestnut Hill 

5101 City on a Hill - Dudley Street 

5100 City of a Hill - Circuit Street 

5441 Escola Codman Academy de Ensino Fundamental II 

5440 Escola Codman Academy de Ensino Médio 

5200 Escola Autônoma Conservatory Lab 

5470 Davis Leadership Academy 

8185 Escola Dedham Country Day 

8520 Delphi Academy 

8142 Escola Dexter 

8034 Escola East Boston Central Catholic  

5453 Edward Brooke Academy – 8º 

ano 

5452 Edward Brooke - East Boston 

5454 Escola Edward Brooke de Ensino Médio 

5451 Edward Brooke - Mattapan 

5450 Edward Brooke - Roslindale 

8698 Escola Epiphany  

5492 Escola Excel Academy de Ensino Médio 

5490 Excel Academy - East Boston 

5491 Excel Academy - Orient Heights 

Informações adicionais 
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8149 Escola Fayerweather Street, Cambridge  

8037 Escola Holy Name 

8554 Ensino em casa 

8281 Escola Jackson, Newton 

8042 Escola Kingsley Montessori 

5480 KIPP Academy Boston 

8556 Learning Project 

 
 

8281 Escola Jackson, Newton 

8042 Escola Kingsley Montessori 

5480 KIPP Academy Boston 

8556 Learning Project 

8133 Escola Maimonides 

5431 Escola MATCH de Ensino Médio 

5430 Escola MATCH de Ensino Fundamental II 

8880 Programa METCO 

8260 Milton Academy, Escola de Ensino Fundamental II  

8049 Escola Mission Grammar (OLPH)  

8273 Escola Monsignor Haddad de Ensino Fundamental II 

8622 Mother Caroline Academy 

8285 Mt. Alvernia Academy 

8286 Escola Mt. Alvernia de Ensino Médio 

8588 Escola Nativity Prep 

5700 Escola Autônoma Neighborhood House 

5701 Escola Neighborhood House de Ensino Médio 

 8561 Neighborhood Schools 

8614 New Beginnings Academy 

8134 New England Hebrew Academy 

8287 Escola Newton Country Day 

8135 Escola Park 

8659 Escola Park Street 

8110 Parkside Christian Academy 

5905 Escola Autônoma Prospect Hill Academy  

8580 Escola Rashi 

5303 Escola Roxbury Prep de Ensino Médio 

5302 Roxbury Prep - Dorchester 

5301 Roxbury Prep - Lucy Stone 

5300 Roxbury Prep - Mission Hill 

8060 Sacred Heart, Roslindale 

8089 Saint John Paul II - Columbia 

8081 Saint John Paul II - Lower Mills 

8065 Saint John Paul II - Neponset 

8160 Escola Shady Hill 

8261 Escola Shaloh Hebrew 

8623 Escola Solomon Schechter 

8071 South Boston Catholic Academy 

8141 Escola Southfield 

8257 Escola St. Agatha, Milton 

8070 Escola St. Brendan 

8299 Escola St. Catherine, Norwood 

8330 Escola St. Clements 

8076 Escola St. Columbkille 

8168 St. John Evangelist, Canton 

8083 Escola St. John, Boston 

8138 Escola St. Mary, Brookline 

8258 St. Mary of the Hills, Milton 

Informações adicionais 
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8092 Escola St. Patrick, Roxbury 

8094 St. Peter Academy 

8173 Escola St. Rose, Chelsea 

8290 Escola St. Sebastian Country Day 

8096 Escola St. Theresa 

8262 Thacher Montessori 

8122 Thayer Academy 

8187 Ursuline Academy 

8100 Escola Winsor 

Insira 8888, caso a sua escola não esteja listada. 



 

   
Aplicação do ISEE das Escolas Públicas de Boston 

Solicitação de relatório de pontuação adicional 2019-2020 

Imprima todas as informações para solicitar que a sua pontuação seja enviada para outras escolas 

além das Escolas Públicas de Boston. NÃO ENVIE ANTES DE 9 DE NOVEMBRO DE 2019 

  
 

Sobrenome do(a) aluno(a) Nome Segundo nome  

 

Data de nascimento do(a) aluno(a)  Mês  Dia  Ano  Masculino

  Feminino 

  
 

Endereço permanente do(a) pai/mãe/responsável  

Número  Rua  

 

Cidade  Estado  CEP  

 

Número de Telefone do(a) pai/mãe/responsável  Nº de inscrição de exame de Boston 

  
 

OBSERVAÇÃO: Apenas essas pontuações não determinarão a elegibilidade para as escolas de 
exame de Boston e a validade dessas pontuações podem não ter sido verificada pelas Escolas 

Públicas de Boston. 

Por favor, envie os relatórios de pontuação para: 

Código Nome da escola Estado 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE PONTUAÇÃO 

Pelo presente documento, autorizo a divulgação das pontuações do ISEE para as escolas 

mencionadas acima. 

 

Assinatura do(a) pai/mãe/responsável 

A taxa para enviar relatórios de pontuações do ISEE a qualquer outra escola além das escolas da 

Cidade de Boston é de $125. Envie o formulário preenchido e a taxa para o Departamento de 

Operações do ISEE, 423 Morris Street, Durham, NC 27701. Envie um cheque ou faça uma ordem de 

pagamento ao ERB. Não envie dinheiro em espécie. 

Acesse o www.erblearn.org/about/member-schools para localizar o número de código da escola. 

   

   

   

   

   

   

 

http://www.erblearn.org/about/member-schools
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