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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Cronograma: Jardim de infância,
Ensino fundamental (7º e 8º anos) e Ensino médio (1º ano)
Inscrição prioritária para Jardim de
infância, Ensino fundamental (7º e
8º anos) e Ensino médio (1º ano)

novembro

dezembro

janeiro

Programa RSVP (Raising
Student Voice &
Participation) para alunos

fevereiro

Início das visitas virtuais à escola
• Horários para conhecer a escola
○ De novembro a janeiro
○ Visite
www.bostonpublicschools.org/schoolpreview

março

abril

Liberação das atividades escolares
para Jardim de infância, Ensino
fundamental (7º e 8º anos) e
Ensino médio (1º ano)
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Cronograma: Demais séries
Início da Inscrição
prioritária para as demais
séries

novembro

dezembro

janeiro

fevereiro

Início das visitas virtuais à escola
• Horários para conhecer a escola
○ De novembro a janeiro
○ Visite www.bostonpublicschools.org/schoolpreview

março

abril

maio

Notificações de
atividades escolares
Início
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Pesquisa: visite as escolas virtualmente!
● Dias de visita virtual à escola
○ Cada escola oferece dias especiais de visita virtual à escola para
que você possa visitar, conhecer os professores e aprender
mais sobre o que o programa tem a oferecer.
○ Cada escola terá suas próprias datas, horários e informações
de contato para cada uma das sessões.
○ As datas de visita de cada escola podem ser encontradas em
https://www.bostonpublicschools.org/schoolpreview
○ Um representante da Escola lhe enviará o link para a sessão
virtual.
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Pesquisa: Lista de unidades próximas
‣

Cada lista de escolas próximas inclui:
‣

todas as escolas a 1,6 km de distância do seu endereço

‣

outras escolas, conforme necessário, para garantir o acesso a instituições de alta
qualidade:
■ No mínimo, 2 escolas de Nível 1
■ No mínimo, 4 escolas de Nível 2 ou superior
■ No mínimo, 6 escolas de Nível 3 ou superior

‣

Escolas opcionais (para capacitação ou acesso a programas específicos)

‣

Todas as opções dentro do perímetro urbano

‣

Escola(s) onde irmão(s) do candidato já frequente(m)

6

BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Pesquisa: Encontre sua lista em
DiscoverBPS.org
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Pesquisa: Encontre sua lista em
DiscoverBPS.org
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Inscrição: Requisitos
1.Certidão de nascimento original da criança, passaporte ou
formulário I-94
2.Carteirinha de vacinação atualizada da criança*
3.Foto de identificação do pai/responsável

4.Dois comprovantes de residência aprovados pelas BPS
5.Plano de educação individualizado da criança (apenas se seu filho
estiver recebendo serviços de educação especial)
*Visite Bostonpublicschools.org para obter uma lista completa dos documentos de
residência aprovados.
*Vacina contra a gripe obrigatória a partir de dezembro de 2020

Se você não apresentar todos esses documentos, não poderá
concluir o processo de inscrição!
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Passo a passo da inscrição

Ano letivo de 2021-2022
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Inscrição: Aprendizes de língua inglesa
Avaliações durante a pandemia de COVID-19 (2020-2021):
● Durante o fechamento de escolas e escritórios devido à COVID-19, o NACC realizará testes
virtuais.
○

Um dos responsáveis pela realização do teste do NACC ligará no dia anterior ao
agendamento para preparar as famílias para uma videoconferência ou reunião por telefone
no horário agendado. O Exame provisório de triagem de nível de inglês usa conjuntos de

perguntas para examinar as habilidades de escuta e fala do aluno no idioma Inglês.
● Assim que escolas e escritórios reabrirem, os alunos que foram avaliados provisoriamente serão
submetidos à avaliação em suas escolas usando as ferramentas de avaliação padrão. Uma
resolução final sobre a elegibilidade do aluno para serviços de idioma será realizada com base
nos resultados dos testes de triagem. As famílias serão notificadas sobre o nível de inglês do
aluno e sua elegibilidade para os serviços novamente no momento indicado.
● Assim que escolas e escritórios reabrirem, os novos alunos das Escolas Públicas de Boston
comparecerão ao encontro no NACC, que fica localizado no 2º andar do Edifício Bolling (2300
Washington Street). As avaliações são administradas por uma equipe multilíngue em horários
programados.
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Inscrição: Educação especial
‣ Se seu filho for portador de deficiência ou tiver um Plano de
Ensino Individualizado (IEP - Individualized Education Plan):
‣

Seu caso e documentos de suporte serão enviados para o
departamento de Ensino especial.

‣

O departamento analisará os documentos e orientará seu filho a
uma escola com os serviços apropriados.

‣

Se seu filho apresentar um IEP, envie-o durante o período de
matrícula.
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Inscrição: Como a designação funciona
‣ A escola para a qual seu filho for designado depende:
‣

Do período de inscrição prioritária ao inscrever seu filho.

‣

De outras prioridades do seu filho (como irmãos, East Boston,
escola atual, etc.)

‣

Do número aleatório de matrícula por sorteio do seu filho

‣

Dademanda e vaga disponível em cada escola
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Inscrição: Como a designação funciona
Os alunos geralmente são designados na seguinte ordem:
‣

1. Alunos que já frequentam a escola

‣

2. Alunos com um itinerário garantido

‣

3. Alunos com irmãos em uma escola

‣

4. Alunos sem outras prioridades

‣

5. Designação administrativa

Cada prioridade inclui detalhes adicionais. Para alunos com a mesma
prioridade, seu número aleatório de matrícula por sorteio determina a
posição.
Para alunos que moram em East Boston, consulte o apêndice para mais informações
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Listas de espera
Se não houver vaga disponível na escola e no programa, os alunos são adicionados à uma lista de
espera. As posições na lista de espera baseiam-se no período em que a família realizou a inscrição (ou
solicitou transferência), as prioridades do aluno e seu número de matrícula por sorteio. Não podemos
garantir que as vagas estarão disponíveis e os alunos conseguirão sair da lista de espera.
Durante os períodos de inscrição, as listas de espera serão processadas automaticamente à medida
que as vagas forem disponibilizadas. Após o término do período de inscrições, você receberá um
telefonema ou e-mail para confirmar seu interesse em uma vaga fora da lista de espera.
● Em meados de junho, ao final dos períodos de designação, as famílias serão colocadas em
apenas uma lista de espera. Esta será a sua escola com melhor classificação, a menos que
você indique o contrário entrando em contato com um Centro de Acolhimento.
As listas de espera são vigentes até o final de novembro de 2021, para os Ensinos Fundamental e
Médio, e o final de janeiro de 2022, para o Jardim de Infância.
Se você não receber uma vaga em uma lista de espera antes que ela expire, será necessário voltar a
um Centro de Acolhimento e realizar um novo cadastro para transferência a ser colocada de volta
na lista de espera no ano seguinte. As listas de espera não são renovadas de ano para ano.
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Inscrição: Faça a pré-inscrição online!

*Pré-inscrições abertas na semana de 21/12/2020
*Novidade esse ano: envio de documentos!
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Inscrição: Agendamentos
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O impacto da COVID-19 nos
agendamentos
Atualmente remoto (todos os centros
fechados)

Entre em contato com os Centros de Acolhimento pelo telefone 617-635-9010

BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Recapitulação
Pesquisar
‣ Visite DiscoverBPS.org para obter a lista
de opções de seu filho e selecionar as
melhores escolas para sua família.

‣ Participe dos Dias de visita virtual à
escola.

Inscrever
‣ Inscrição prioritária:
● 5 de janeiro-29 de janeiro para Jardim
de infância, Ensino fundamental (7º e
8º anos) e Ensino médio (1º ano)
● 8 de fevereiro-5 de abril para as
demais séries

‣ Tenha em mãos todos os documentos
exigidos.

‣ Faça sua pré-inscrição on-line e faça um
agendamento.
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Perguntas e respostas
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