
 

As Famílias de Boston tem a sorte de ter mais opções para a educação de suas crianças do que quase qualquer outra cidade 
nos EUA. — e você achará algumas das melhores e mais emocionantes opções nas Escolas Públicas de Boston. Do pré-
jardim até a escola média e continuando até a escola de segundo grau, nossas escolas oferecem experiências acadêmicas, 

sociais, e culturais que recebe reconhecimento nacional.

Entre as suas muitas opções, estão:
 Um programa extenso de jardim de infância, com garantia de o dia inteiro “K2” para todas as crianças de 5 anos, mais de 2.400 

vagas para 4 anos, e as escolas de dia estendido apenas para os pré-jardim, incluindo um programa de Montessori.
 Um número crescente de programas de jardim de infância a 8ª série (K–8), escolas inovação, escolas piloto, e no distrito escolas 

charter em toda a cidade, em resposta aos pedidos dos pais.
 Escolas com programas para os alunos superdotados e talentosos, alunos aprendendo Inglês, e alunos com deficiência.

Nós temos ótimas escolas e trabalhamos duro para promover mudanças de maneira que a excelência esteja em cada uma das 
salas-de-aula, em cada escola, todos os dias. Enquanto você explora as opções de escola tenha certeza de visitar nossas escolas e 
salas de aula e conversar com nossos(as) diretores(as), professores(as), alunos e pais. Voce é capaz de achar exatamente o que está 
procurando!

Nós somos Orgulhosos de dar 
Boas Vindas ao primeiro 
sistema escolar público da 

América — e um dos melhores entre 
as maiores cidades da nação. Como 
pais ou responsáveis de um aluno na 
nossa escola, você é nosso parceiro 
mais importante e de maior valor no 
nosso trabalho de ajudar sua criança a 
alcançar a excelência acadêmica. 

Eu convido você a ler mais sobre as 
Escolas Públicas de Boston nas páginas 
a seguir e (muito importante!) para 
visitar muitas de nossas escolas o 
quanto possível— especialmente se 
você for uma das milhares das famílias 
que estarão escolhendo escolas novas 
para suas crianças para o próximo ano 
letivo.

Aqui estão algumas das ótimas 
vantagens de escolher as Escolas 
Públicas de Boston:  
 Nós temos turmas menores 

comparável a muitos distritos 
escolares do subúrbio. De Jardim 
a 2ª série, o número máximo de 
alunos em sala de aula é 22.

 Tecnologia é parte do ensino 
diário, com uma média de um 
computador para cada quatro 
alunos e acesso à Internet em todas 
as salas de aula. Os professores 
de Boston são equipados com 
um laptop moderno para uso 
instrucional na sala de aula para 
apoiar o objetivo do distrito de 
assegurar que todos os alunos 
estão prontos para a faculdade e 
destinados a vencer. Os pais podem 
acompanhar o progresso acadêmico 
de seus filhos on-line, e a nossa 
Campanha Cibérnetica Segura 
da BPS para promover cidadania 
online segura no mundo digital de 
hoje.

 Nós estamos totalmente 
empenhados em satisfazer as 
necessidades de nossos alunos 
aprendendo Inglês (ELL). 
Nossos programas ELL ajuda 
cada aluno a aprender Inglês 

Bem Vindos a Nossas Escolas

rapidamente, o que vai ajudá-
los a avançar em seus estudos de 
literatura, matemática, ciências e 
história.

 Quase todas as nossas escolas tem 
programas antes/depois da 
aula que podem incluir explicações, 
ajuda com o dever de casa, 
enriquecimento e esportes. Em 
algumas escolas tem mais horas para 
dar aos alunos horário extra tanto 
em matérias acadêmicas como nas 
opcionais. Nós estamos ampliando 
as oportunidades de esportes 
para alunos do ensino médio e estão 
criando novas parcerias a nível do 
ensino primário para promover a 
saúde e bem-estar.

 Nós estamos ampliando as 
oportunidades de artes para 
todos os alunos. BPS Iniciativa de 
Expansão de Artes está trabalhando 
para assegurar que todos os alunos 
de K-8 série tem no mínimo uma 
vez por semana instrução de artes 
na escola. Cada escola oferece 
programas exclusivos, a partir das 
artes visuais e música, dança e 
teatro. 

 Nossas escolas têm um plano forte 
e centrado no ensino da leitura, 
escrita e matemática, em 
consonância com os modelos de 
currículo estabelecidos pelo estado. 
Muitos alunos agora tem Álgebra 
1 na 8ª série e recentemente nós 
adotamos um novo e rigoroso 
programa de leitura de Jardim 2 
a 5ª série. Nós também estamos 
ampliando programas de Colocação 
Avançada em 14 médias/K-8 
escolas para expor muitos mais os 
alunos a desafiar o material de nível 
universitário.

 Muitos estudantes precisam de 
ajuda extra para ter sucesso na 
leitura ou em matemática. Os 
estudantes que não estão marcando 
no nível “proficiente” nos testes 
do estado tem um plano de 
aprendizagem adaptados às suas 
necessidades específicas, bem como 
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mais tempo para trabalhar em 
leitura e matemática durante o dia 
escolar. Algumas escolas também 
oferecem reforço escolar depois da 
aula.

 Todas as nossas escolas são guiadas 
pelos objetivos e prioridades 
desenvolvidas pelo Comitê Escolar 
de Boston. A prioridade é que todas 
as escolas fornecerão rigorosa, eficaz 
e envolvente currículo, instrução 
e enriquecimento para todos os 
alunos.

Em 2014, nós começamos a usar um 
novo plano para matricular os alunos 
para a escola. Você vai aprender mais 
sobre o plano de matrícula para o 
estudante Baseado-Casa nas próximas 
páginas. Você também terá muitas 
oportunidades neste outono de assistir 
a apresentações sobre o plano, fazer 
perguntas, e visitar as escolas em sua 
lista personalizada de escolhas. Nós 
valorizamos a sua opinião sobre plano 
Baseado-Casa, que foi desenvolvido 
em parceria com a comunidade para 
ajudar os alunos a frequentar escolas 
de qualidade perto de casa. Se você 
está procurando informações sobre 
nossas escolas, não se esqueça de pegar 
uma cópia Descubra BPS: Edição 
Segundo Grau, disponível em todos 
os Centros Bem-Vindos e online: www.
bostonpublicschools.org.

Obrigado por escolher as Escolas 
Públicas de Boston para sua família. 
Nós estamos ansiosos para exceder as 
suas expectativas e ser seu parceiro na 
preparação de seu filho(a) para o sucesso 
do jardim de infância até o ensino de 
segundo grau e além.

Escolas Públicas de Boston
2016

escubra Portuguese

Um Guia 
para Pais e 
Estudantes 
Escolhendo uma escola em 
Boston

O Plano de Escolha de 
Escola Baseado-Casa

Como, onde, e quando se 
inscrever para a escola

Programas e normas das 
Escolas Públicas de Boston

Serviços de Transporte

Números de telefones 
importantes

E muito mais!

Nossa Missão
As Escolas Públicas 
de Boston, é o berço 
da educação pública, 
tem o compromisso 
de transformar a vida 
das crianças através de 
um ensino exemplar 
em um sistema de 
classe inovadora, onde 
fazemos parcerias com as 
famílias e a comunidade 
para desenvolver o 
conhecimento, a habilidade 
e a confiança em cada 
aluno para que vença na 
faculdade, na profissão e 
na vida.
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Descubra as Escolas Púyblicas de 
Boston tem como objetivo fornecer 
informação geral sobre as Escolas 
Públicas de Boston. Não é um manual 
compreensivo de normas. Algumas 
das informaçãos nestas páginas 
podem ter mudado desde que ele 
foi impresso. Para mais informação, 
telefone ou visite um dos Centros 
Bem Vindos, listado na página 28.

Produzido pelo 
Escritório de Comunicações das 

Escolas Públicas de Boston

Janeiro 2016

PORTUGUESE: Descubra as Escolas 
Públicas de Boston está disponível 
em inglês, caboverdeano, chinês, 
haitiano, português, somali, espanhol 
e vietnamita. Para uma cópia ou para 
assistência, por favor telefone ou visite 
qualquer Centro Bem Vindo, listado 
na página 28. 

ENGLISH: Discover Boston Public 
Schools is available in English, Cape 
Verdean creole, Chinese, Haitian 
creole, Portuguese, Somali, Spanish, 
and Vietnamese. For a copy, or for 
assistance, please call or visit any 
Welcome Center, listed on page 28.

As Escolas Públicas de Boston não 
discrimina com base em raça, cor, 
idade, deficiência, sexo/gênero, 
identidade de gênero, crenças 
religiosas, nacionalidade, ascendência, 
retaliações, orientação sexual, genética 
ou situação militar e não tolera 
qualquer forma de intimidação, 
ameaça, coação e/ou assédio.
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Envolvimento Familiar ....................9
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para Trás” ......................................11
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Perfis das escolas ..................14-27
Centros Bem Vindos ..................28
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matrícula .......................................28
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EM JANEIRO DE 2014, as 
Escolas Públicas de Boston (BPS) 
começou a usar um novo plano 

de matrícula escolar para alunos de 
jardim de infância até a 8 ª série. O 
novo plano afasta-se das três grandes 
zonas e ajuda os alunos a frequentar 
escolas de qualidade, perto de casa. As 
Escolas de Segundo Grau permanecerão 
como opções em toda a cidade para 
todos os alunos (Por favor verifique 
Descubra Escolas Públicas de Boston: 
Edição Escolas de Segundo Grau para 
obter essa informação).

Quais são as principais 
características do Plano 
Baseado-Casa?

O plano Baseado-Casa:
 Aumenta em geral o acesso a escolas 

de qualidade
 Garante que todas as crianças que 

entram no jardim de infância tem 
escolas de qualidade para escolher

 Corta a distância média de uma 
criança viajar para a escola em 40 
por cento

 Oferece prioridade irmão para 
ajudar irmãos e irmãs frequentarem 
a mesma escola

 Oferece opções adicionais em toda a 
cidade para todas as famílias

   Permite que as crianças atualmente 
matriculadas possam ficar em 
suas escolas até a última série, 
independentemente de onde está 
localizada a escola

 União de muitas escolas “caminhos” 
para que os alunos possam ter 
garantidas matriculas para a próxima 
escola. Por favor, consulte a página 
10 para mais detalhes.

Como funciona o Plano 
Baseado-Casa
 O plano de Baseado-Casa usa 

endereço residencial do aluno como 
ponto de partida.

 BPS oferece uma lista personalizada 
de opções de escola para cada 
família com base em seu endereço 
residencial. A lista inclui todas as 
escolas dentro de uma milha de sua 
casa. Se necessário, vamos adicionar 
outras escolas próximas para garantir 
que cada aluno pode aplicar em 
algumas que tem maiores resultados 
de MCAS. Isso garante que cada 
família tem acesso a escolas de 
qualidade, não importa onde eles 
vivem.

 A lista também pode crescer, 
conforme necessário, para incluir 
as escolas que oferecem uma 
programação única, como a 
pré-jardim, Classe de Trabalho 
Avançado (AWC) e muito mais, e 
para garantir que possamos oferecer 
a cada criança que usa o novo plano 
uma vaga em uma escola em sua 
lista. Estes são chamados de “Escolas 
de Opção”.

 A maioria das famílias vai ter uma 
média de 8-14 escolhas.

 As famílias também podem escolher 
qualquer escola municipal. São elas: 
Boston Green Academy, Dudley 
Street Neighborhood Charter 
School, Hernández K-8, Timilty 
Middle, UP Academy Boston, e UP 
Academy Dorchester. 

O Plano Baseado-Casa 
corresponde com muitos 
alunos com a escolha da 
melhor opção possível 
 Embora o plano aumenta as chances 

de ser matriculado a uma das suas 
melhores opções, não podemos 
garantir uma matrícula a uma 
escola específica. Muitas vezes, 

mais famílias selecionam uma 
escola do que o número de vagas 
disponíveis. Quando isso acontecer, 
vamos matricular onde estiver vagas 
disponíveis por “número aleatório”, 
uma espécie de loteria. (Por favor, 
consulte a página 6 para aprender 
como ele funciona.)

Quem vai ser matriculado 
sob o Plano Baseado-Casa?
 Para 2016-2017, os alunos que 

se inscrevem para K2, e 1ª, 2ª, 
6ª, 7ª, 8ª séries são garantidos 
matrícula a uma escola em sua lista 
personalizada. A garantia cresce por 
duas séries a cada ano.

 Os alunos que se inscrevem, para 
3ª-5ª séries talvez podem ser 
matriculado a uma escola em sua 
lista personalizada se uma vaga está 
disponível. Se uma vaga não está 
disponível em qualquer uma dessas 
escolas, o aluno será matriculado 
para a escola mais próxima de 
casa, em sua antiga zona (Leste, 
Oeste e Norte), que tem uma vaga 
disponível.

 Devido ao número limitado de 
lugares, como nos anos anteriores, 
as matriculas para K0 e K1 não são 
garantidas.

 Os alunos que se inscrevem para 
jardim de infância, 6ª série e 9ª série 
em janeiro tem a melhor chance 
de conseguir sua melhor opção de 
escola. Séries de não-transição inicia 
a inscrição em fevereiro.

 Inscrições e matrículas acontece 
em períodos. Não importa se você 
se registrar no primeiro dia ou 
o último dia de uma rodada. É 
importante inscrever no primeiro 
período para a sua série.

Tudo Sobre o Novo Plano de 
Escolha de Escola Baseado-Casa

Plano Baseado-Casa, p. 4 
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Escolas Públicas de Boston
Escolas com programas para alunos que entram no K0 até 8ª série

escubra

Alunos Aprendendo Inglês e 
alunos com deficiência terão 
dentro de suas escolhas um 
grupo na sua comunidade, 
com base em seu endereço 
residencial.
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O plano de Baseado-Casa garante 
que cada aluno tem escolas de alto 
desempenho em sua lista personalizada.

Nós agrupamos nossas escolas em 
quatro Níveis de MCAS, de acordo 
com a forma como os alunos a realizado 
nos testes MCAS em um período de 
dois anos recentes. Cada família tem 
pelo menos duas das escolas de maior 
pontuação (MCAS Nível 1 - o top 25%) 
e pelo menos quatro escolas que estão 
na metade superior do desempenho e 
crescimento MCAS (MCAS Nível 1 e 
Nível 2) nas suas listas personalizadas.

Nós sabemos que as famílias olha para 
muitos fatores além do MCAS para 
decidir se escolhe uma escola. No 
outono de 2015, nós iremos substituir 
nível MCAS com uma medida mais 
completa a longo prazo de qualidade, 
desenvolvido com a comunidade.

O plano de Baseado-Casa oferece 
mais previsibilidade e dá aos pais 
uma melhor oportunidade de ficar 
a conhecer as suas opções de escola 
com antecedência. Isto significa que as 
famílias podem aprender mais sobre 
as escolas cedo, o que pode fortalecer 
as conexões entre as escolas, alunos 
e famílias. Mais informações sobre o 
plano de Baseado-Casa está disponível 
em bostonpublicschools.org.

Como o plano ajuda alunos aprendendo 
Inglês e alunos com deficiência?

Para os alunos aprendendo Inglês e 
alunos com deficiência, o plano 
de Baseado-Casa ainda começa com 
escolha dentro de uma milha da casa do 
aluno, mas também cria maiores grupos 
comunitários de escolas com opções de 
um programa para garantir que esses 
alunos podem se inscrever em escolas 
que são mais capazes para satisfazer as 
suas necessidades.

Como você pode obter a 
sua lista personalizada de 
opções de escola?

Há duas maneiras de obter a sua lista 
personalizada:
 Use o seu computador. Ir no 

www.DiscoverBPS.org. Este site é 
fácil de seguir as instruções. Ele vai 
pedir que você insira informações, 
incluindo seu endereço, a série 
de seu filho(a) que vai entrar, e 
se há outras crianças na família 
que já frequentam uma escola 
BPS. Quando você completar as 
informações, o computador irá 
mostrar a sua lista personalizada. 
Você pode, então, classificar e 
priorizar sua lista utilizando os 
novos recursos de busca.

 Ligue ou visite qualquer BPS 
Centro Bem Vindo, listado na 
página 28. Quiosques para os 
pais estão disponíveis para uso 
ou pergunte ao funcionário para 
ajudá-lo em imprimir sua lista 
personalizada.

Tenha certeza de visitar o nosso site para 
ler os perfis escolares e aprender mais 
sobre a inscrição de escolha da escola e o 
processo de matrícula:  
www.bostonpublicschools.org/register.

Nós encorajamos você a visitar nossas 
escolas durante os nossos eventos de 
Exposição especial e Pré-Visitação. 
Além disso, todas as escolas estaram 
abertas durante o horário escolar para 
os visitantes que tem compromissos. Se 
você quiser visitar salas de aula e falar 
com o diretor(a) e funcionários, por 
favor, ligue com antecedência.

Como faço para saber quais 
as escolas que pode ser 
melhor para o meu filho(a)?

Tente visitar o maior número de escolas 
em sua lista personalizada possível para 
ter uma noção do que se pode ser um 
bom ajuste para o seu aluno.

Nas páginas 14-27, você vai encontrar 
breve perfis das escolas. Nosso site, 
bostonpublicschools.org, também tem 
muita informação sobre cada escola.

Nossos Centro Bem-Vindo pode 
realmente ajudar, também. Os 
funcionários pode explicar o que cada 
escola oferece, quais são suas opções, 
e como se inscrever. Eles também tem 
informações sobre:
 Listas de espera e transferências, se 

você quiser mudar de escola
 Programas para alunos aprendendo 

Inglês e alunos com deficiência
 Programas para alunos adiantados
 Programas antes e depois da aula
 Programas de verão
 Educação para os pais e 

oportunidades para envolvimento da 
família

 Recursos comunitários 
 …e muito mais!

Nossos Centros Bem Vindos estão 
listados na página 28. Ligue ou venha 
nos visitar.

Se você está se inscrevendo para o 
Jardim de Infância, Contagem 
Regressiva para o Jardim de Infância 
tem muita informação sobre como 
escolher um programa, como e quando 
se inscrever, e como ajudar seu filho(a) 
a se preparar para o seu emocionante 
primeiro ano de escola.
 617-635-9288 
www.countdowntokindergarten.org 

Escolhendo uma Escola: 
Algumas Coisas para 
Perguntar e Olhar
 A filosofia da escola e as expectativas 

para cada aluno
 O desempenho do aluno, medido 

pelo resultado de testes e o 
desempenho em projetos e redações

 Os planos da escola para ajudar os 
alunos a terem um desempenho de 
alto nível

 O currículo: o que seus filhos vão 
aprender em cada matéria? A escola 
oferece Algebra 1 para 8ª série?

 Recursos que apoiam ensino ativo, 
incluindo a biblioteca, laborátorios 
de ciências, e tecnologia

 Comunicação casa-escola: tem um 
boletim escolar regular ou boletim 
eletrônico? Como a escola se 
comunica com os pais cujo inglês 
é limitado? Há horários regulares 
quando os pais podem entrar em 
contato como professor(a)?

 Programas para antes e depois da 
aula, servindo à escola e ao bairro

 Oportunidades para arte, música e 
exercício físico

 Serviços de apoio disponíveis para 
alunos e suas famílias, tais como 
aconselhamento e serviços de saúde 

 Uniformes e normas de como se 
vestir.

Quem precisa se 
inscrever para a 
escola?
Os alunos que já frequentam uma escola 
pública de Boston podem ficar na escola 
até a última série. Eles não precisam 
preencher uma aplicação a menos que 
queiram pedir transferência para outra 
escola.

Um aluno deve se inscrever 
para a escola se ...
 O aluno frequenta uma BPS escola 

e está na última série – por exemplo, 
5ª série em uma escola de Jardim a 
5ª série ou 8ª série em uma escola 
média ou de Jardim a 8ª série.

 O aluno está em um programa 
especial e deve ir para uma escola 
diferente e para um programa novo.

 O aluno quer transferir para outra 
escola.

 O aluno não está nas Escolas 
Públicas de Boston agora e o 
aluno(a) tem requerido e recebido 
matrícula no ano passado. 

De acordo com lei estadual, toda criança 
tem de ir para a escola começando 
em setembro do ano em que a criança 
completa seis anos. Não mandar uma 
criança para a escola pode resultar em 
ação legal contra os pais.

Onde Matricular

Alunos atualmente matriculados nas 
Escolas Públicas de Boston receberão 
suas aplicações através de suas escolas. 
Eles não precisam visitar um Centro 
Bem Vindo para se matricular em 
pessoa.

Os pais dos novos alunos em BPS 
podem fazer um pré-inscrição no site 
da BPS. Mas, para concluir o processo, 
deve visitar a BPS Centro Bem Vindo 
(veja página 28).

As Inscrições para os 
Alunos Aprendendo Inglês

Todos os alunos que entram K2 até a 
12ª série que não são nativos de inglês 
será testado para proficiência em Inglês. 
Ao inscrever para a escola em um 
Centro de Bem-vindo, os candidatos 
tem que preencher uma pesquisa da 
Língua Nativa. Os resultados vão 
determinar se o aluno precisa ser 
testado. Se assim for, o aluno receberá 
uma nomeação para ir para ao BPS 
Centro de Avaliação e Aconselhamento 
aos Recém-Chegados. A equipe 
multilingue irá testar em Inglês 
competências linguísticas dos alunos e 
ajudam os pais e os alunos escolherem 
os serviços de educação que são 
melhores para eles. O funcionário do 
centro também pode ajudar as famílias a 
se conectar com os serviços na escola de 
seu filho(a) e na comunidade.

Temporada de Escolha de Escola
Novembro 2015 – Janeiro 2016
Este é um grande momento para as famílias poder saber mais sobre as 
nossas escolas antes do início da inscrição. Todas as nossas escolas terão 
oportunidades especiais para visitar salas de aula, visitar a escola e conhecer o 
diretor(a) e os professores.

Exposição Em Nossas Escolas para K-8 séries
Sabádo, 5 de dezembro de 2015 – 9:00hs a 13:00hs
Cada centro de educação precoce, primário, K-8 e ensino médio vai receber 
os visitantes neste sábado especial. É a sua chance de conferir várias escolas 
em sua lista, conhecer o diretor(a), professores e pais, visitar o edifício, e ver o 
trabalho dos alunos.
Você também está olhando escolas de segundo grau para os seus filhos mais 
velhos? Nossa Exposição para Escola de Segundo grau será na quinta-
feira, 3 de dezembro 18:00hs-20:00hs na Bolling Building, 2300 Washington 
St., Roxbury.

Datas de Pré-Visitação
Todas as escolas também terão pelo menos mais três vezes para visitar. Para a 
programação, visite qualquer um dos nossos Centros Bem Vindos (ver verso) 
ou encontrá-los on-line em bostonpublicschools.org/Page/652.
Por favor, entre diretamente em contato com as escolas para aprender sobre as 
oportunidades adicionais.

o Plano Baseado-Casa
  O Plano de Baseado-Casa, cont. 
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Centro de Avaliação e 
Aconselhamento aos  

Recém-Chegados
Bolling Municipal Building  

2300 Washington St., Roxbury 02119
617-635-1565 

Aberto nos dias de aulas, 8:00–17:00hs. 
Por favor, chegar pelo menos uma hora 

antes da hora de fechar.

Documentos Necessários   

Quando for matricular, traga todos estes 
documentos:
 Certidão Original de Nascimento da 

Criança (com o selo), passaporte, ou 
a forma I-94

 Carteira de vacina atualizada da 
criança. Veja lista detalhada de 
vacinas necessárias. Entre em 
contato com BPS Serviços Médicos, 
617-635-6788, se você tiver alguma 
pergunta.

 Identificação com foto dos Pais/
Responsável 

 Apresentar os documentos da última 
escola da criança (se aplicável de 1ª 
-12ª série)

 DOIS documentos provando que 
você mora na cidade de Boston. 
Documentos aceitáveis   estão listados 
no quadrado de Requerimento de 
Residência nesta página.

Vacinas

As Escolas Públicas de Boston exigem 
que os alunos estejam atualizados com 
suas vacinas na hora de fazer a matrícula 
escolar. Isto significa que as seguintes 
vacinas são necessárias para matricular:

K0/K1
(3-4 anos)

K2 
(5 anos)

Séries
1–6

Séries
7–12

Hepatite B 3 3 3 3
DtaP/DTP/
DT/Td/
Tdap

≥4 DTaP / 
DTP

5 DTaP / 
DTP

≥4 DTaP/
DTP ou 
≥3 Td

4 DTaP / 
DTP ou ≥3 
Td; mais 1 
Tdap 

Polio ≥3 4 ≥3 ≥3
Hib 1-4 0 0 0
MMR 
(sarampo, 
caxumba, 
rubéola)

1 2 1ª-5ª série: 
2 MMR 
6ª série: 2 
sarampo, 
1 caxumba, 
1 rubéola

2 MMR

Varicela 
(catapora)

1* 2* 1ª-5ª série: 
2*
6ª série: 1*

2*

(*ou história confiável da varicela)

NOTA: Se uma criança completou 5 
anos até a data da matrícula, ela tem que 
ter recebido as vacinas para Jardim 2. 
Contudo, se a criança só tem 4 anos na 
hora da matrícula, ela NÃO precisa ter 
recebido as vacinas para 5 anos. 

Requisitos de vacinas são 
complexos. Para saber mais, visite: 
www.bostonpublicschools.org/
healthservices. Entre em contato com 
BPS Serviços Médicos, 617-635-
6788, se tiver perguntas. Nós também 
recomendamos que você leve sua criança 
para fazer uma Avaliação de Risco de 
Tuberculose.

Quando matricular sua criança 
para a escola, você deve apresentar 
documento do médico indicando que 
a criança tomou as vacinas exigidas. O 
documento deve indicar o mês, dia e 
ano em que a vacina foi tomada. Se você 
precisar da cópia da carteira de vacina 
ou quiserem perguntar alguma coisa, 

entre em contato com o seu médico ou 
centro de saúde. Se você não tiver um 
médico ou centro de saúde, telefone 
para a Linha de Saúde do Prefeito, 800-
847-0710. Por favor, espere pelo menos 
duas ou três semanas para o médico 
ou centro de saúde fazer cópia dos 
documentos.

Por favor, traga ou envie uma cópia do 
registro de vacinas para a enfermeiro(a) 
da escola no primeiro dia de aula.

Por lei, alunos que não estejam em dia 
com suas vacinas podem ser excluídos 
da escola.

Situações Especiais. Exceto em uma 
emergência ou epidemia, os alunos 
podem começar na escola, se os pais ou 
responsável apresenta uma declaração 
por escrito de um médico que seu 
filho(a) não tenha tomada as vacinas 
por razões médicas, ou uma carta 
informando que os conflitos das vacinas 
com suas crenças religiosas.

Sua criança tem necessidades 
especiais de saúde? No momento 
em que fizer a matrícula, você deve 
preencher o formulário de saúde 
indicando se sua criança tem asma ou 
alergia, ou usa cadeiras de rodas, ou 
ela tem outras necessidades especiais 
para assegurar que sua criança seja 
matriculada em uma escola que pode 
ofereder serviços de saúde apropriados. 
No formulário também pede a 
informação do pediatra no caso em que 
a escola precisa entrar em contato com 
ele/ela.

Exames Físicos. Por favor, veja a 
página 7.

A fim de se inscrever e frequentar as Escolas Públicas de Boston, o aluno deve 
morar na cidade de Boston. A residência de uma criança menor de 18 anos é 
a legal, a residência permanente do pais ou responsável que tem a guarda física 
da criança. Residência é definido como o principal local onde a pessoa reside 
de forma permanente, e não temporária, e é o lugar que é o centro da sua vida 
doméstica, social e cívica. Um aluno que tem 18 anos ou mais pode estabelecer 
residência separada dos seus pais ou responsáveis   para fins de frequentar a escola.

Residência temporária na cidade de Boston, unicamente com a finalidade de 
frequentar a uma Escola Pública de Boston, não é considerada “residência”.

Esta norma de residência não se aplica a alunos sem teto. Perguntas sobre alunos 
sem teto devem ser dirigidas ao Escritório do Assessor Jurídico, 617-635-9320.

Os candidatos devem apresentar DOIS desses 
documentos quando eles se inscreverem para a escola:

Os documentos devem ser pré-impresso com o nome e endereço atual dos pais/
responável do aluno (ou se o aluno tiver 18 anos ou mais). Itens não podem ser 
da mesma linha. 
 Uma conta de serviço público (não de água ou de telefone celular), com data 

dentro dos últimos 60 dias
 Um contrato de locação atual, Seção 8 Acordo, ou BPS Declaração de 

Residência
 A escritura ou um pagamento de hipoteca datado nos últimos 60 dias, ou 

um imposto da propriedade datado sobre o último ano.
 Uma forma de W2 datado no ano, ou contra cheque datado nos últimos 60 

dias
 Uma fatura de cartão bancário ou de crédito datado nos últimos 60 dias
 Uma carta de uma agência governamental aprovada* datado nos últimos 60 

dias
* Agências Governamental Aprovada: Departamentos de a Receita (DOR), 

Crianças e Serviços Familiares (DCF), Assistência Transitória (DTA), 
Serviços de Juventude (DYS), Seguro Social, todas as comunicações do 
Commonwealth of Massachusetts em carta timbrada.

NOTAS: 
 As escolas de Exame tem um processo de inscrição e um cronograma 

separado. Consulte a página 9 para mais detalhes.
 Por favor note que a tutela jurídica exige documentação adicional de um 

tribunal ou agência.
 Estes documentos também são necessários para qualquer mudança de 

endereço.

Qualquer aluno que for descoberto que está violando a norma de residência 
será expulso imediatamente das Escolas Públicas de Boston. Os pais/responsável 
de um aluno(a) expulso por não residir na cidade pode apelar da decisão. O 
aluno(a) pode ter permissão para continuar na escola durante o procedimento de 
apelação.

Além da expulsão da escola, as Escolas Públicas de Boston podem impor 
penalidade adicionais à família, tais como ação legal, multa baseada no custo 
dos serviços educacionais recebidos e a retirada de algumas bolsas-de-estudo e 
prêmios recebidos. 
 Para mais informação na Lei de Residência está disponível no website de 

BPS: bostonpublicschools.org/residency.

Residência para os Alunos

Completando a 
Matrícula
Sob o plano de Baseado-Casa, cada 
candidato receberá a sua própria 
aplicação pessoal. O formulário de 
matrícula lista todas as escolas que você 
pode escolher -. “Lista personalizada” 

 Escolha muitas escolas que deseja— 
mas nós encorajamos você a fazer 
pelo menos CINCO opções. 

 Numere suas escolhas em ordem de 
sua preferência.

 Guarde uma cópia do pedido no 
caso de haver um problema

Quando Matricular
Para aumentar as chances de receber 
uma matrícula a uma escola de escolha, 
os alunos deverão se inscrever, no 
primeiro período de inscrição para a 
sua série. Este calendário é para novas 
inscrições e pedidos de transferência 
para o ano letivo 2016-2017.

PRIMEIRO PERÍODO DE 
MATRÍCULA 
4-29 de janeiro de 2016
Jardim de Infância, 6ª série e 9ª série

Para evitar longas filas, recomendamos 
o seguinte cronograma, com base na 
primeira inicial do sobrenome dos pais:
A–I Matrícula de 4-8 de janeiro
J–Q Matrícula de 11-15 de janeiro
R–Z Matrícula de 19-22 de janeiro
Todos Matrícula de 25-29 de janeiro

SEGUNDO PERÍODO DE 
MATRÍCULA
3 de fevereiro–18 de março de 
2016
Jardim de Infância até 12ª série

TERCEIRO PERÍODO DE 
MATRÍCULA
21 de março–6 de maio de 2016
Jardim de Infância até 12ª série

QUARTO PERÍODO DE 
MATRÍCULA
9 de maio–10 de junho de 2016
Jardim de Infância até 12ª série

Você receberá uma notificação pelo 
correio onde sua criança foi matriculada. 
Geralmente depois de seis semanas 
que o período de matrícula fechar 
você receberá a informação onde foi 
matriculada. 

Todos os alunos que irão ser 
matriculados em uma nova escola 
receberão um formulário RSVP para 
deixar nos saber se irá frequentar 
as Escolas Públicas de Boston em 
setembro. Por favor assine e devolva 
o formulário RSVP, de maneira que 
possamos matricular outro aluno da lista 
de espera se você não for frequentar. 
Você também pode usar o formulário 
RSVP para nos dizer se quer ficar na 
lista de espera de outras escolas.
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Como a BPS matrícula 
alunos?
Os alunos são matriculados por uma 
loteria computadorizada. O computador 
tenta matricular os alunos a sua maior 
escolha coletados para que eles tem a 
mais alta prioridade.

Quais são as prioridades?

Às vezes, a escola não tem espaço para 
todos os alunos na lista como uma 
escolha. Quando isso acontece, o 
computador matrícula os alunos com 
base na escolha e prioridades. Dentro 
de cada período de matrícula, os 
alunos com a mais alta prioridade são 
matriculados primeiro.

Prioridade de Irmãos

Nós tentamos matricular crianças de 
uma mesma família na mesma escola se 
os pais pedem. Se vocês quiserem que 
seus filhos fiquem na mesma escola, 
perguntem à equipe do Centro Bem 
Vindo como aplicar para preferência de 
irmãos. Contudo, às vezes, a escola não 
tem vaga para todos os irmãos, então 
nós não podemos garantir matrícula de 
irmãos. 

Tenha certeza de colocar na lista de 
prioridades irmão a primeira vez que 
você se inscrever.

Adicionais Prioridades
 Os alunos que completam a última 

série em nossas escolas de educação 
infantil tem um lugar garantido em 
uma escola caminho (ver página 10) 
ou têm prioridade para o próxima 
série em outras escolas em sua lista 
personalizada depois dos irmãos 
serem matriculados.

 Alunos na 5ª série tem prioridade 
para 6ª série na escola caminho 
depois dos irmãos serem 
matriculados. 

 Alunos em programas de linguagem 
dupla na S. Greenwood, Hernández, 
Hurley e Umana Academy tem 
prioridade na Margarita Muñiz 
Academy, na escola de segundo grau 
linguagem dupla.

 Alunos elegíveis para a Classe de 
Trabalho Avançado tem prioridade 
para AWC em sua escola atual antes 
dos alunos que se inscrevem a partir 
de outras escolas. Além disso, os 
alunos elegíveis na 5ª série recebem 
prioridade para AWC em na 6ª série 
em sua escola caminho.

East Boston Matrículas

Devido à sua localização privilegiada, os 
alunos do ensino geral de East Boston, 
K2-12, está garantido uma matrícula em 
East Boston, se assim o desejarem.

Como isto funciona?
 As listas personalizadas para os 

alunos de East Boston vai incluir 
todas as escolas em East Boston. 
Moradores de East Boston tem 
prioridade sobre os não candidatos 
de East Boston para essas vagas. 
Estas listas personalizadas também 
podem incluir algumas escolas fora 

de East Boston, mas a prioridade 
não seria aplicável para essas escolas.

 Uma vez que este limita o acesso 
para os não moradores de East 
Boston que também podem ter 
escolas em East Boston nas suas 
listas, esses alunos terão prioridade 
para as restantes das escolas em suas 
listas mais alunos de East Boston.

 Exceções podem incluir vagas em 
programa para alunos aprendendo 
Inglês, serviços para alguns alunos 
com deficiência e alunos em idade 
de escola média, porque algumas 
escolas primárias em East Boston 
tem caminhos para escolas de ensino 
médio em Charlestown.

Números Aleatórios

O computador dá a cada aplicação um 
número aleatório. Os números aleatórios 
são usados   para quebrar “desempatar” 
entre os alunos que tem as mesmas 
prioridades para a escola.

Como isso funciona? Vamos dizer 
que tem uma vaga para K1 na Escola 
Bates. Todos os candidatos com 
prioridade irmão foram matriculados. 
Três adicionais alunos, todos inscrito 
na mesma rodada e sem prioridade 
irmão, listou a Bates como sua primeira 
escolha. O aluno com o número 
aleatório menor (“melhor”) será 
matriculado. 

“Direitos Adquiridos”

Os alunos já matriculados em nossas 
escolas pode permanecer em sua escola 
atual, mesmo se a escola não está em sua 
lista personalizada de escolhas baseado- 
casa.  O distrito vai continuar a prestar 
serviços de transporte até 2019-2020 
para os alunos atualmente elegíveis. 
(Veja a página 7 para informações sobre 
o transporte.)

Listas de Espera

Se você não conseguir a escola de 
sua primeira opção, nós tentaremos 
matricular seu filho(a) em uma das 
outras opções que você listou. Nós 
também colocaremos o seu filho(a) em 
pelos menos três listas de espera. Aqui 
estão as regras:
 As BPS vão criar listas de espera para 

todas as escolas quando houver mais 
candidatos do que vaga disponível 
em determinada série.

 A posição do aluno na lista de 
espera é baseada no período 
em que a matrícula foi feita, na 
preferência de irmãos, o número 
de opções marcadas no formulário 
e um número aleatório. Nenhum 
aluno(a) terá uma colocação mais 
baixa na lista de espera do que 
qualquer aluno(a) que se fez a sua 
matrícula em um período mais 
tarde, independente de prioridades.  
Contudo, dentro de cada período, a 
colocação de um(a) aluno na lista de 
espera pode mudar se as prioridades 
dele(a) mudam. Por sua vez, isto 
pode afetar a colocação de outros 
alunos na lista de espera.

 Alunos matriculando para qualquer 
série de K0 a 12ª, podem ser 
colocadas em três listas de espera. 
Alunos que são matriculadas em 
sua segunda opção de escola podem 
ficar em uma lista de espera para sua 
primeira opção de escola. Familías 
que são matriculadas em sua terceira 
opção de escola podem ficar em 
uma lista de espera para sua primeira 
e segunda opções de escola. E alunos 
que são matriculadas em sua quarta 
opção de escola ou outra escolha de 
classificação mais baixa ou que não 
recebem escola (Jardim de Infância 
somente) ou administrativamente 
podem ficar em uma lista de espera 
para as três primeiras escolas que 
escolheram.

 Qualquer aluno, colocada em listas 
de espera para certas escolas, mas 
que prefere ser colocada em uma 
lista de espera diferente pode ir a 
um dos Centros Bem Vindos para 
fazer novas opções. Contudo, alunos 
em listas de espera que já atingiu 
o número máximo tem de sair de 
uma lista de espera para poderem ser 
colocados em outra.

 Qualquer aluno(a) residente de 
Boston, pode permanecer em uma 
lista de espera depois do começo do 
ano letivo, independente de estar 
ou não frequentando uma Escola 
Pública de Boston.

 Todas as listas de espera expiram no 
final do segundo bimestre (janeiro 
do ano seguinte).

Quando as vagas tornam-se disponíveis, 
os alunos com prioridade irmão será 
matriculado a partir de listas de espera 
em primeiro lugar, antes de outros 
alunos que se inscreveram no mesmo 
período de inscrição. Nós matriculamos 
os alunos com outras prioridades depois 
de irmãos, mas antes que os alunos sem 
uma prioridade, dentro de cada período 
de inscrição.

Números aleatórios serão usados como 
“desempatadores” entre alunos com as 
mesmas prioridades.

Você pode ficar sabendo a posição da 
lista de espera do seu filho(a), ligando 
para qualquer Centros Bem Vindos após 
o recebimento do aviso de matrícula. 
Em agosto e setembro, você também 
pode ligar para a Linha Direta da 
Escola, 617-635-9046.

BPS está atualmente a rever a sua norma 
de lista de espera. A norma e o processo de 
outubro de 2015 é descrito aqui. Visite o 
site do BPS ou pergunte sobre quaisquer 
alterações ao visitar um Centro Bem 
Vindo. Informações sobre qualquer nova 
norma ou processo também será incluído 
na pasta que você receberá durante a 
inscrição.

Matrículas 
Administrativas
Lei estadual determina que toda criança 
deve ir para a escola começando em 
setembro do ano em que a criança 
completa seis anos. Se você não receber 
uma das suas opções, ou se você não 
devolver o formulário de uma criança de 
seis anos ou mais velha que vai ingressar 
em uma “série de transição” (Jardim, 
6ª e 9ª séries), nós vamos matricular as 
crianças na escola mais perto da sua casa 
e que tenha vaga.

Se sua criança não completar seis anos 
até 31 de dezembro de 2016, nós não 
vamos matricular a sua criança em uma 
escola que você não escolheu. Se você 
quiser que sua criança frequente uma 
escola das BPS, você tem que voltar a 
um dos Centros Bem Vindos e fazer 
mais opções.

Transferências
Se você quiser mudar de escola no 
próximo ano escolar, podem pedir 
transferência durante o primeiro período 
de matrícula, 4-29 de janeiro de 2016 
(Jardim, 6ª e 9ª séries), segundo período 
de matrícula, 3 fevereiro–18 de março 
de 2016 (todas as séries), ou mais tarde.

For a better chance of getting one of your top 
school choices… 

 Apply within your first registration period—January 4-29, 2016 
for the transition grades (kindergarten, grade 6, and grade 9), and 
February 3–March 18, 2016 for all other grades. All applications 
received within a registration period are processed at the same time, 
not in the order received. It doesn’t matter if you apply on the first 
day or the last day of the registration period. See pages 5 and 28 for 
registration schedule.

 Make at least FIVE choices. More is better!

 List your school choices in your true order of preference.  If you 
list a popular school first, you won’t hurt your chances of getting your 
second choice school if you don’t get your first choice.

 Choose a variety of schools—including schools for which you have 
sibling priority and schools that are easier to get into. For information 
about less frequently chosen schools that may be a good “fit” for your 
child, ask Welcome Center staff or check Countdown to Kindergarten, 
www.countdowntokindergarten.org. 

You may go to a Welcome Center any time during the year to register for 
school or to request a transfer—but the longer you wait, the fewer choices 
you will have. Many schools are full after the first registration period.

Como BPS Matrícula os Alunos
Quando Matricular, continuação
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Os alunos que pedem transferência para 
2ª-5ª e 8ª séries podem escolher entre a 
sua lista personalizada dentro do plano 
Baseado-Casa — mas devido a direitos 
adquiridos, não podemos garantir a 
matrículade uma escola em sua lista 
personalizada. Se não formos capazes de 
matricular esses alunos para uma escola 
que escolheram, eles podem permanecer 
em sua escola atual.

Todos o pedidos de transferência 
recebidos dentro de cada período de 
matrícula, serão processados juntos. 
Pedidos recebidos depois de 30 de 
setembro serão coletados e processados 
em meados de novembro e final de 
janeiro.

Se você quiser fazer transferência 
ainda neste ano letivo, faça o pedido 
em qualquer Centro Bem Vindo até o 
final de janeiro.         

Nós não podemos garantir que seu 
pedido de transferência seja aprovado. 

BPS limitam o número de vezes que os 
alunos podem pedir transferência para 
outra escola:
 Escola Primária: uma vez por ano de 

Jardim a 5ª série.
 Escola Média: somente uma vez de 

6ª a 8ª séries.
 Escola de 2º Grau: somente uma 

vez de 9ª a 12ª séries.

Transferências Disciplinares. Alunos de 
6ª a 12ª séries, que são transferidos por 
razões disciplinares, serão matriculados 
em um programa alternativo.

Se você mudar
 Traga provas do novo endereço 

(veja a página 3) a qualquer Centro 
Bem Vindo imediatamente. Se você 
não têm prova do novo endereço, 
telefonem para um Centro para 
pedir conselho.

 Se você mudar, seu filho(a) talvez 
tenha que mudar para outra escola. 
Contudo, seu filho(a) talvez possa 
ficar na mesma escola se a escola 
fica na sua nova lista personalizada 
Baseado-Casa escolha se você 
concordar em providenciar o 
transporte.

 Lembrem-se de dar ao diretor(a) da 
escola seu novo endereço e número 
de telefone.

 Nós não podemos mudar a parada 
do ônibus enquanto você não mudar 
o seu endereço. 

Alunos Sem Teto

Se você mudar para um abrigo, está 
morando com outras pessoas, ou 
que vive em qualquer outra situação 
temporária, ir a qualquer Centro Bem 
Vindo e dar-lhes o seu novo endereço.

As crianças tem o direito de ficar na 
mesma escola enquanto estiverem sem 
teto, mesmo que mudem para um 
distrito escolar diferente. As crianças 
tem o direito de permanecer na 
mesma escola, morem ou não com os 
pais. Vocês podem escolher também 
matriculá-los em uma escola na nova 
zona ou cidade onde você mora 
temporariamente. Se vocês ficam sem 
teto durante o verão e tem de se mudar, 
seus filhos podem voltar para a última 
escola que frequentaram. Transporte 

pode ser fornecido, a não ser que o novo 
endereço seja na “zona de andar” da 
escola dos seus filhos.

Se você mudar para uma casa 
permanente durante o ano escolar, sua 
criança pode terminar o ano na mesma 
escola. Contudo, o transporte não será 
oferecido a não ser que sua criança 
qualifique para transporte para uma 
escola de acordo com a norma das BPS. 

Para ajuda, telefone para Rede de 
Recurso Educativo para os Sem Teto, 
617-635-8037.

Expulsão 

Alunos que foram expulsos de outros 
sistemas escolares por posse de arma, 
substância controlada, agressão à equipe 
da escola, ou condenação por falta grave 
podem não ser matriculados nas Escolas 
Públicas de Boston durante o período 
de expulsão. Se as BPS descobrirem que 
um aluno foi expulso da escola onde 
estava, por qualquer uma destas razões, 
este aluno será desligado das Escolas 
Públicas de Boston com acordo com a 
lei em Massachusetts.

Os alunos não podem ser excluídos da 
escola por mais de 90 dias letivos, exceto 
no caso das infracções graves citadas 
acima. Os alunos devem receber serviços 
educacionais durante o período de 
expulsão.

Transporte
Cerca de dois terços de nossos 57.000 
alunos recebem algum tipo de serviço de 
transporte: ou ônibus escolar ou passe 
MBTA. Estes alunos qualificam para 
transporte:
 Alunos que moram a uma milha 

ou mais da escola de Jardim ou 
primária

 Alunos que moram a uma milha e 
meia ou mais da escola média

  Alunos que moram a duas milhas ou 
mais da escola de 2º grau

A maioria dos alunos que pegam o 
ônibus escolar são apanhados e deixados 
em uma esquina perto da casa deles. 
Alunos da 7ª-12ª séries obtem um passe 
MBTA ou uma combinação de T passe 
e ônibus escolar. 

Quando seu filho(a) for matriculado 
na escola, nós informaremos se ele/ela 
qualifica para transporte. No final de 
agosto, nós mandaremos a informação 
pelo correio, com a parada do ônibus, 
número do ônibus e horário. 

Transporte para Alunos com 
Deficiências

Alunos com deficiências podem receber 
parada regular na esquina, serviços do 
metrô ou ônibus ou serviços na porta de 
casa de acordo com o estabelecido em 
seus Planos de Educação Individualizada 
(IEP).

Alguns alunos com sérios problemas 
médicos ou físicos que os impeçam 
de andar para a escola podem receber 
transporte. Entre em contato com a 
enfermeira(o) para pedir este serviço. 
A enfermeira lhe dará os formulários 
de saúde necessários e vai discutir 
as necessidades de transporte do 
seu filho(a) com o médico do seu 
filho(a). Nosso escritório de Serviços a 
Saúde decidirá se um aluno qualifica 
para transporte depois de rever os 
documentos do médico da criança e 
da equipe da escola. Durante o verão, 
ligue para nosso Escritório de Serviços 
Médicos, 617-635-6788.

A não ser em certos casos, transportes 
médicos não são renovados 
automaticamente. Vocês têm de 
reaplicar o pedido todos os anos.

Nós não podemos fazer arranjos 
especiais para as crianças cujos pais são 
deficientes mas talvez possamos dar 
uma parada mais próxima de casa. Por 
favor, discutam estes pedidos com BPS 
Departamento de Transporte.

Transporte Alternativo

Você pode pedir “transporte alternativo” 
para uma parada escolar que não é a 
mesma da sua casa (como um programa 
depois da aula). Alunos que não 
qualificam para transporte também 
podem pedir este serviço. Estes pedidos 
são restritos a estas restrições: 
 A parada que você pedir tem de 

existir na rota do ônibus e não pode 
adicionar mais tempo à rota.

 Tem que haver vaga no ônibus para 
a parada ser permanente.

 Você deve pedir a sua parada 
alternativa para a semana inteira, e 
não apenas alguns dias.

 Nós não fornecemos transporte 
na porta de casa a não ser que seja 
exigido no IEP do(a) aluno.

 Quando os alunos se muda, sua 
escola atual pode não ser mais a da 
sua lista personalizada das escolas. 
(Consulte “Se você mudar” nesta 
página). Eles podem optar por 

permanecer na atual escola, mas eles 
NÃO são elegíveis para o transporte 
alternativo.

Para mais informacão e o formulário de 
transporte alternativo: 
 Acesse o: www.bostonpublic schools.

org/transportation
 Entre em contato com o diretor(a)
 Ligue para o Departamento de 

Transporte, 617-635-9520
 E-mail: schoolbus@

bostonpublicschools.org 

Se você devolver uma aplicação 
completa para transporte alternativo 
antes de 1º de agosto, você receberá a 
resposta até 15 de agosto. E se a parada 
é aprovada, a parada alternativa de seus 
filhos estará efetiva no primeiro dia 
de aula. Os pedidos recebidos no final 
de agosto e setembro pode levar várias 
semanas para serem processados.

Dicas de Transporte
 Nós não podemos garantir que sua 

criança terá uma parada alternativa 
ou serviço que você pedir.

 Não peça transporte alternativo para 
mudar a parada se você mudou de 
endereço ou se está pedindo uma 
parada mais próxima.

 Você pode completar um formulário 
de “mudança de endereço” em 
qualquer Centro Bem Vindo. O 
departamento de transporte no 
Edifício Bolling, Roxbury, não 
muda e nem da informação em 
“mudar o endereço.”

 Quando você apresentar um 
formulário de “mudança de 
endereço”, automaticamente, damos 
uma nova parada à criança perto de 
casa se você ainda qualifica para o 
transporte. 

 Se você acha que parada de ônibus 
do seu filho(a) é muito longe de casa 
ou é perigoso, nós talvez podemos 
muda-lá. Mas tenha em mente 
que os alunos que não recebem 
transporte muitas vezes caminham 
uma milha para a sua escola.

 Se nós determinamos que a criança 
vive dentro da distância necessária 
para a escola e você discordar, 
você pode pedir-nos para medir a 
distância.

Para ajuda com transportes

Durante o ano todo:
617-635-9520

Linha Escolar Direta, 4–29 de janeiro 
de 2016 meados de agosto a meados de 
setembro:
617-635-9046
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DO PRIMEIRO ANO no 
Jardim até o último no 2º grau, 
nós temos grandes expectativas 

para aluno em cada matéria. Você pode 
aprender sobre o que seu filho(a) deve 
saber e ser capaz de fazer no final de 
cada série, Educação Infantil até 8ª série, 
em nossos BPS Guias de Aprendizagem 
para as Famílias, bpsfamilies.org/
families/family-learning-guides.

  TODA ESCOLA está 
implementando a Norma de 
Promoção das BPS que requer 
que os alunos complete e passe 
cursos e testes específicos. E muitas 
escolas oferecem ajuda extra durante 
o dia escolar e depois da aula para 
alunos que estão tendo problema 
para preencher os requisitos de 
promoção.

  TODA ESCOLA educação infantil 
até 8ª série, tem um foco forte 
em alfabetização -- leitura e 
escrita. Todas as escolas estão 
usando materiais alinhados com 
as novas Massachusetts Common 
Core Língua Inglesa e Padrões de 
Alfabetização para garantir que 
nossos alunos recebem uma base 
sólida de alfabetização.

  TODA ESCOLA oferece aulas 
de matemática com base 
no Massachusetts Curriculum 
Framework para a Matemática. 
Os estudantes aprendem conceitos 
matemáticos básicos, como a 
adição, multiplicação e medição, e 
aprendem a aplicar esses conceitos 
para resolver problemas. Eles 
são esperados para explicar seu 
raciocínio e justificar suas soluções. 
Todos os estudantes de 1ª-8ª série 
tem Primeiro em Matemática conta. 
Este recurso on-line desenvolve 
habilidades e raciocínio com 
atividades divertidas para fazer na 
escola e com suas famílias.

 TODA ESCOLA está se 
concentrando em ciências. Nós 
envolver os alunos nas práticas da 
ciência e da engenharia para melhor 
prepará-los para a faculdade, para a 
carreira e para tomar decisões bem 
informadas como cidadãos. Estamos 
nos preparando para a transição 
para uma nova Ciência e Tecnologia 
de Massachusetts/Engenharia 
Framework. Nós já avançamos sobre 
as práticas de ciências e engenharia, 
concentrando o trabalho dos alunos 
no pensamento, investigação e 
comunicação como um cientista!

 TODA ESCOLA ensina estudos 
sociais—o estudo de como as 
pessoas vivem juntas e se organizam 
na sociedade-- para ajudar os alunos 
a aprender a tomar boas decisões 
e de ser informado, cidadãos 
responsáveis. Estudos sociais 

inclui história, geografia, governo, 
economia e outros temas.

Para informação sobre os cursos que os 
alunos devem tomar e passar para serem 
promovidos para a próxima série, pegue 
uma cópia do Guia das Escolas Públicas 
de Boston para Famílias e Estudantes. 
Está disponível nos BPS Centros Bem 
Vindos, no escritório central no Edifício 
Municipal Bolling, 2300 Washington 
St., Roxbury, e no BPS website.

Embora as expectativas são altas seja a 
regra em todas as escolas, cada escola 
oferece programas únicos, temas e 
métodos de ensino. Quando escolherem 
uma escola, procurem classes especiais e 
programas que atendam os interesses e 
as necessidades de seu filho(a).

Jardim de Infância
Nós oferecemos várias opções para que 
os alunos tenham um bom começo:
 Jardim de Infância 2. Nosso 

objetivo é oferecer a melhor 
preparação possível para crianças 
ingressando na 1ª série. Para atingir 
este objetivo, nós oferecemos, em 
todas as escolas primárias, um 
programa de Jardim 2 de seis horas 
por dia para crianças de 5 anos. Nós 
garantimos matrícula escolar a todas 
as crianças que pedem Jardim 2 em 
horário integral. Contudo, por causa 
de problemas com a capacidade em 
algumas escolas, nós não podemos 
garantir matrícula na escola de sua 
opção. Para matricular no Jardim 2, 
as crianças precisam ter cinco anos 
até 1° de setembro de 2016. 

 Jardim para alunos pequenos. 
Este setembro teremos mais de 
2.400 vagas para crianças que 
completam quatro anos até 1° de 
setembro de 2016. Nós igualmente 
temos um número de vagas muito 
pequeno na Jardim 0 para crianças 
que completem três anos até 1° de 
setembro de 2016. Nós lamentamos 
não podemos garantir matrícula 
nestes programas.

 Escolas para Crianças 
Aprendendo mais Cedo. Nós 
temos várias escolas que oferecem 
Jardim de Infância o dia todo 
(começando com Jardim 0 ou 
Jardim 1) até a 1ª série ou 3ª série, 
além de programas antes e depois da 
aula, das 7:30 às 16:35 horas, tudo 
de graça.  Vagas são limitadas e as 
listas de espera podem ser longas 
para estes programas populares.

“Contagem Regressiva para 
o Jardim”

Este convênio entre as BPS, a Cidade 
de Boston e muitas organizações 
comunitárias criando uma continuidade 
de serviços que suportam as famílias 
desde o nascimento até a entrada do 
jardim de infância, incluindo:

 Falar, Ler, Jogar: Uma campanha 
em toda a cidade que oferece às 
famílias de Boston com crianças 
de desde do nascimento aos cinco 
anos, com informações sobre metas, 
atividades de desenvolvimento 
infantil para apoiar o crescimento e 
aprendizagem em casa, e os recursos 

e eventos na comunidade. Visite 
www.talkreadplay.org para mais 
informações.

  Jogar para aprender Grupos: 
Tempo de jogar estruturados 
semanais gratuitos para os pais e 
suas crianças de 1-5 anos em escolas 
de ensino primário das escolas 
públicas de Boston.

  Transição Jardim Infantil: 
Trabalha para proporcionar uma 
transição positiva em BPS jardim 
de infância para os alunos e suas 
famílias.

Pegar cópias de suas publicações, 
disponíveis em vários idiomas, em 
qualquer Centro de Bem-vindo, ou 
ligue para 617-635-9288 ou visite o site: 

www.countdowntokindergarten.org

Notas Importantes sobre o 
Jardim 
 Todos os alunos de Jardim em 

educação regular tem vaga garantida 
na escola onde fazem o Jardim 
até a última série daquela escola, 
obedecidas as normas do nosso 
plano de matrícula do aluno. 

 Nós lamentamos por não fazermos 
exceções às nossas regras de idade 
independente da criança ter ido à 
escola ou não.

 Lei estadual diz que cada criança 
deve frequentar a escola, começando 
em setembro do ano em que 
completou seis anos. Se a criança 
completa seis anos entre 2 de 
setembro e 31 de dezembro, nós 
vamos matriculá-la no Jardim 2.

 Se você precisa de um programa 
para uma criança de 3 ou 4 anos, 
sugerimos que dêem uma olhada 
no Head Start, Child Care Choices 
(número de telefone na página 11) e 
outras opções de pré-escola. Embora 
o nosso programa de K1 para 4 anos 
de idade tem se expandido muito 
nos últimos anos, não podemos 
garantir uma vaga para todos os 
candidatos.

Alunos Aprendendo 
Inglês
617-635-9435 Informação

617-635-1565 Teste e Colocação,  
 K2–12

As Escolas Públicas de Boston fez a 
instrução de alta qualidade prioridade 
para Alunos Aprendendo Inglês. BPS 
fornece várias opções e serviços para 
ajudar estes alunos a aprender Inglês 
acadêmico enquanto estudam literatura, 
escrita, matemática, ciências, história/
estudos sociais, artes, educação física, e 
outras matérias. Nosso objetivo é que 
todos os nossos Alunos Aprendendo 
Inglês vai se formar como aprendizes 
ao longo da vida e engajados cidadãos 
globais com a capacidade de demonstrar 
pensamento crítico e habilidades do 
Século 21 para ter sucesso nos caminhos 
de nível superior e/ou de carreira.

Quem é Alunos Aprendendo 
Inglês?

Alunos Aprendendo Inglês (ELLs) são 
os alunos que são falantes nativos de 
outros idiomas além do Inglês, e que 
ainda não são proficientes suficiente 
em Inglês acadêmico para executar o 
trabalho de classe ordinária em Inglês, 
sem apoio ao idioma. Quase 16.000 
alunos de BPS (29% de todos os alunos 
das BPS) são classificados como Alunos 
Aprendendo Inglês.

Como os alunos são colocados 
em serviços ELL?

Os pais/responsáveis de cada criança 
que entra BPS pela primeira vez devem 
preencher uma pesquisa no idioma de 
casa no momento da inscrição. Se a 
pesquisa indica que a criança pode se 
qualificar para serviços ELL, o distrito 
deve avaliar a proficiência acadêmica 
do Inglês da criança em quatro áreas: 
ouvir, falar, ler e escrever. Os pais 
e responsáveis das crianças que se 
qualificam para serviços ELL tem o 
direito legal de ser informado sobre 
as opções e os benefícios dos serviços 
de ELL disponíveis de uma forma que 
eles possam compreender (em termos 
de médio e no idioma) e, em seguida, 
escolher a opção que eles (pais ou 
responsável) acreditam melhor se adapta 
às necessidades de seus filhos. Não 
importa em qual escola o seu filho(a) 
está matriculado, ele/ela tem o direito de 
receber serviços.

Pais de Alunos Aprendendo Inglês 
também tem o direito de “optar fora” 
de serviços ELL para o seu filho(a) e ter 
a criança matriculado só em Inglês, na 
sala de aula de ensino geral.

Quais as opções de programa 
que estão disponíveis para Alunos 
Aprendendo Inglês nas nossas 
escolas?

Sob a lei estadual, “todas as crianças 
em escolas públicas de Massachusetts 
deve ser colocado em salas de aula de 
língua Inglês” para aprender o conteúdo 
do nível da série. Elas também será 
prestada assistência com a aquisição 
da linguagem Inglês, tais como Inglês 
como Segunda Língua (ESL), para que 
elas possam aprender a falar, ouvir, ler e 
escrever em Inglês.

As Escolas Públicas de Boston oferece os 
seguintes programas para apoiar Alunos 
Aprendendo Inglês:
   Instrução em Imersão em Inglês 

(SEI). Nas salas de aula SEI, 
professores qualificados para 
ensinar as disciplinas acadêmicas 
fornecendo instruções para ELLs em 
artes de língua inglesa, matemática, 
ciência e história/estudos sociais. O 
professor(a) pode falar a primeira 
língua dos alunos para ajudar a 
esclarecer as instruções.

   Educação Bilíngue em Duas 
Direções (também chamado de 
Educação de Língua Dual). Nesta 
sala de aula, é dada Instrução em 
Duas Línguas para alunos cuja 
língua nativa é o inglês e alunos que 
falam uma outra língua aprendem 
juntos. Neste momento, BPS 

Programas e Normas
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somente oferece programas em duas 
direções em espanhol. Alfabetização 
e as matérias acadêmicas (literatura, 
matemática, ciências e história/
estudos sociais) são ensinadas para 
todos os alunos nas duas línguas, 
com pelo menos, metade do tempo 
de instrução ensinada com parceria 
ao (Espanhol) idioma. O objetivo 
de programa bilingue em duas 
direções é para todos os estudantes 
a se tornar fluente em ambas as 
línguas. Os pais podem escolher um 
programa de dupla linguagem, mas 
BPS não pode garantir que o aluno 
irá ser matriculado ao programa por 
causa do espaço limitado.

Para os estudantes serem matriculados 
aos seguintes programas, eles precisam 
de uma isenção assinada pelos seus pais /
responsável reconhecendo que os pais tenha 
solicitado especificamente o programa.

   Educação Bilíngue de Transição 
(TBE). Os pais de alunos ELL 
pode solicitar um programa TBE, 
se eles acham que seu filho(a) vai 
fazer melhor progresso acadêmico 
e aprender Inglês mais rápido do 
que em uma sala de aula SEI. Em 
uma sala de aula TBE o professor(a) 
fornece a instrução na primeira 
língua para que possa faciltar 
aprender matemática, ciência e 
estudos sociais. Quando os alunos 
ficam mais proficiente em inglês, 
o professor(a) usa a primeira 
língua menos, até que toda a 
instrução e feita somente em inglês 
e os estudantes poder mudar para 
educação geral. 

   Alto Treinamento Intensivo 
da Linguagem (HILT) para 
estudantes com a educação 
formal Interrompida (SIFE). 
BPS recomenda este programa 
para estudantes com idades entre 
9 e mais velhos que chegaram 
recentemente nos EUA a partir de 
seu país de origem, que não são 
alfabetizados em sua língua nativa, 
e que não frequentam a escola ou 
cujos estudos foram interrompidos 
em seu país natal. 

 Nos programas HILT, os alunos 
recebem: 
    Intensivo acadêmico do idioma 

Inglês e desenvolvimento 
alfabetização

    O ensino da língua materna 
projetado para ajudá-los 
a aprender a ler, escrever, 
matemática, ciências e história/
estudos sociais

    Classes adicionais como 
tecnologia, artes e educação 
física.

Como é que os pais fazem um 
pedido para que seus alunos ELL 
seja colocado em um programa 
TBE ou HILT?
Alunos com 10 anos ou mais velho:
  Os pais pode apresentar um 

pedido de isenção (waiver). BPS irá 
autorizar o pedido, se o diretor(a) 
da escola e professores acreditam 
que um programa alternativo seria 
melhor para o progresso educacional 
global do aluno e rápida aquisição 
de competências básicas de língua 
inglesa.

  Isenção estão em vigor apenas para o 
ano escolar em curso. Os pais devem 
visitar a escola a cada ano a aplicar 
para a isenção.

 Os pais tem o direito de recorrer da 
decisão, se a isenção é negada.

Estudantes menores de 10 anos:

Os pais pode apresentar um pedido 
de renúncia como para os alunos mais 
velhos. Além:
  O estudante deve ter sido colocada 

em uma sala de aula ELL por pelo 
menos 30 dias.

   A escola deve ter certeza que o 
aluno tem necessidades físicas ou 
psicológicas especiais e individuais, 
separadas de uma falta de 
proficiência em Inglês; e

   A isenção deve ser aprovado tanto 
pelo superintendente da escola e 
pelo diretor (a) da escola.

O que acontece se os pais não 
solicitar uma isenção para o 
seu filho(a) para entrar em um 
programa TBE ou HILT, mesmo 
que o estudante pode se 
beneficiar do programa?

BPS irá matricular o aluno para uma 
sala de aula Instrução Imersão em Inglês 
(SEI).

Classe de Trabalho 
Avançado (AWC)
617-635-9450 Teste
617-635-9512 Matrícula
617-635-9202 Currículo

Classe de Trabalho Avançado (AWC) 
é um programa das Escolas Públicas 
de Boston que oferece um currículo 
acadêmico acelerado em horário 
integral para alunos de 4ª, 5ª e 6ª 
séries. Os alunos devem completer mais 
trabalho escolar e mais dever-de-casa. 
Os programas estão disponíveis em 
inglês e em espanhol. A participação 
dos alunos é somente por convite e é 
baseada somente nos resultados de um 
teste de qualificação: o Terra Nova, (3ª 
edição) e para alunos aprendendo inglês, 
o SUPERA em espanhol, e dado no 
outono para as 3ª, 4ª e 5ª séries. Todos 
os alunos de 5ª série, mesmo aqueles 
que estão em AWC, têm de fazer o teste 
para serem convidados para AWC de 6ª 
série.

Se seu filho(a) for convidado para AWC, 
seu formulário de opção escolar vai 
incluir uma combinação de programas 
AWC e regulares. Para aplicar para um 
programa AWC, você tem de escolher 
uma opção para uma escola específica. 
Você deve escolher mais de uma opção 
de programa AWC. Alunos que não 
receberem nenhuma de suas opções 
AWC podem permanecer na escola que 
atualmente frequentam a menos que eles 
estão na última série na escola.

As Escolas de Exame
617-635-9512

Nós temos três “escolas de exame” para 
7ª a 12ª séries, que admitem alunos 
numa base competitiva:
 Boston Latin Academy em 

Dorchester
 Boston Latin School em Fenway
 John D. O’Bryant School of 

Mathematics & Science em 
Roxbury.

Todas as três escolas aceitam alunos 
novos  na 7ª e 9ª séries. A O’Bryant 
também aceita alunos novos na 10ª 
série.

A entrada é inteiramente baseado na 
média de nota do aluno e a notas do 
teste Independent Schools Entrance 
Exam (ISEE). A média de notas é 
baseado em notas finais em Inglês 
e matemática a partir do ano letivo 
anterior (5ª ou 7ª) e os dois primeiros 
bimestres do ano atual.

Materiais de inscrição de teste para 
alunos que aplicam para o ano letivo 
2017-2018 estarão disponíveis no início 
de setembro de 2016, em todas as nossas 
escolas de ensino K-8, médio, e escolas 
segundo grau, Centros Bem Vindos, 
bibliotecas e Boys & Girls Clubs. O 
teste é dado no começo de novembro 
em locais ao redor da cidade. 

Os alunos que não estão atualmente 
inscritos nas BPS-mesmo se eles tem um 
irmão que está matriculado em BPS-
deve ir para a BPS Centro Bem Vindo 
e provar que são residentes de Boston. 
Eles devem fazer isso, na primeira 
sexta-feira de novembro, a fim de ser 
considerado para a admissão em uma 
escola exame. Informações sobre onde 
e quando deve provar residência está 
incluído nos materiais de inscrição de 
teste.
 Mais informação: 
 bostonpublicschools.org/exam

Opções Educacionais
617-635-8035

As Escolas Púlicas de Boston oferecem 
uma variedade de escolas e programas 
para alunos de escola média e de 
segundo grau que estão experimentando 
dificuldades em uma escola regular. 
Estes programas oferecem salas de aula 
pequenas, serviços de apoio intensivo e 
métodos de ensino diferentes. Nós não 
podemos garantir que todos os alunos 
que pedem matrícula em um programa 
alternativo consiguirá uma vaga.

Envolvimento da 
Família
617-635-9660

As Escolas Públicas de Boston 
reconhecem que a educação de uma 
criança é uma responsabilidade dividida 
entre a família, a escola e a comunidade. 
Pesquisas mostram que quando a família 
se engaja e se envolve, as crianças tem 
um alto desempenho e uma atitude 
positiva sobre a escola. 

Há também muitas maneiras de você 
participar da educação do seu filho(a). 
Em casa, leia com e  para sua criança. 
Estabeleça um horário regular e um 
espaço confortável e quieto para fazer o 
dever de casa. Limite o tempo de TV e 
sempre saiba que programas a criança 
assiste. Monitorar o uso do computador. 
Verifique todo o dever de casa. Verifique 
a mochila todos os dias para ver se tem 
avisos e outras informações enviadas 
para casa pela escola. Tenha certeza que 
a criança durma bem.  

Na escola, você pode participar de 
eventos especiais e reuniões de pais e 
professores, ser voluntário em sala de 
aula e juntar-se ao Conselho de Pais ou 
o Conselho com Base na Escola.

Conselho Consultivo de Pais Educação 
Especial (BostonSpedPac) apoia as 
famílias de crianças com deficiência. 
Ligue para 617-297-7335 ou visite 
bostonspedpac.org. 

Você também pode ir à escola — para 
BPS Universidade dos Pais! Para saber 
mais, ligue 617-635-1683 ou visite 
www.bpsfamilies.org/parentuniversity.

Exames Físicos
De acordo com a lei, novos alunos no 
sistema escolar precisam apresentar os 
resultados de um exame físico completo. 
Durante a primeira semana de aula, a 
enfermeira escolar pedirá os resultados 
de um exame físico recente (feito no 
prazo de um ano) para cada aluno, 
assinado por um médico ou centro de 
saúde. Nenhuma criança pode participar 
das atividades esportivas sem um exame 
físico recente e documento do médico 
de que o aluno está liberado para 
participar de atividade física. 

A enfermeira(o) também vai rever as 
informações de cada aluno com relação 
a assuntos de saúde e necessidade de 
remédios. Se a criança precisar tomar 
remédios durante o horário escolar, a 
enfermeira(o) dará formulários para 
serem assinados pelos pais/responsável e 
o médico da criança.
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Palavras para Saber
Plano Baseado-Casa: Nós 
matriculamos os alunos a educação 
infantil, primário, ensino médio, K-8 
usando o plano de escolha da escola 
BPS Baseado-Casa. Sob este plano, a 
casa de um aluno é o ponto de partida. 
Nós oferecemos as famílias as opções 
de escola dentro de uma milha de 
sua casa. Onde temos preocupações 
sobre a qualidade MCAS de escolas 
nas proximidades, este plano oferece 
outras opções um pouco mais distante, 
assim como as escolas com programas 
que de outra forma não estaria em sua 
lista. O novo plano de opção oferece 
prioridade irmão, bem como as escolhas 
municipais para todas as famílias. Sob o 
novo plano de Baseado-Casa, escolas de 
ensino primário estão ligadas a escolas 
de ensino médio através de caminho de 
voluntariado, garantindo a matrícula do 
jardim de infância até a 8ª série.

Grupos (Clusters): Muitos dos 
nossos alunos aprendendo Inglês (ELL) 
e alunos com deficiência (SWD) são 
matriculados a uma escola que tem um 
programa projetado especificamente 
para atender às suas necessidades 
acadêmicas. O plano de Baseado-Casa 
cria grupos comunitários de opções de 
escola para garantir que esses alunos 
podem se inscrever em escolas que 
oferecem programas de qualidade perto 
de casa.

Lista Personalizada: Nós oferecemos 
uma lista personalizada de opções de 
escola para cada família com base em 
seu endereço residencial. Ela inclui 
todas as escolas dentro de uma milha de 
sua casa e mais, conforme necessário, 
perto de escolas que tem os mais altos 
níveis de desempenho e crescimeneto 
no MCAS. Isso garante que cada família 
tem acesso a escolas de qualidade, não 
importa onde elas vivem. 

A lista personalizada também pode 
incluir mais escolas - chamadas “escolas 
de opção” - para ter certeza de que 
podemos oferecer a cada criança uma 
vaga em um programa ou escola em 
sua lista. As famílias também podem 
escolher qualquer escola municipal. 
Cada família terá pelo menos 8-14 
escolas para escolher.

Tal como acontece com o plano de 
três zonas anterior, nós não podemos 
garantir que o candidato será 
matriculado para uma das suas melhores 
opções.

Nós lamentamos que não podemos 
garantir uma matrícula escolar para K0 
e K1.

Dia Prolongado: O dia escolar 
padrão para 1ª-5ª séries é de seis horas. 
Para 6ª-8ª séries, é de seis horas e 10 
minutos. Algumas escolas tem mais 
horas, referidos como “dia expandido” 
ou “dia prolongado”. “Dia prolongado” 
também pode se referir a programas de 
jardim de infância que são o dia inteiro, 
de seis horas. Todos os programas 
de BPS do jardim de infância são 
prolongados. 

Educação Geral: a educação geral é 
o programa típico para as crianças que 
não precisam de serviços especiais na 
sala de aula por causa de uma deficiência 
ou porque são alunos aprendendo 
inglês, ela também pode ser chamada de 
“educação regular”.

Inclusão: Em uma sala de aula de 
inclusão, as crianças com deficiência 
são colocados em uma aula de educação 
geral com os colegas sem deficiência. 
O professor(a), que é certificado em 
educação especial, ajusta o currículo 
para atender às necessidades individuais 
de todas as crianças.

Escolas de Opção: Cada lista 
personalizada inclui todas as escolas que 
são uma milha ou menos a partir de 
casa, e, se não houver número suficiente 
de escolas de alta qualidade MCAS 
dentro desse círculo, outras escolas de 
alta qualidade nas proximidades. Pode 
também incluir “escolas de opção”, 
que ajudam a equilibrar o número de 
famílias que vivem em uma área com 
o número de vagas na sala de aula que 
estão disponíveis. As “Escolas de Opção” 
também pode fornecer acesso a um 
programa que de outra forma não estaria 
disponível na lista personalizada de 
escolas, tais como programas de Classe 
de Trabalho Avançado e de educação 
pré-escolar. 

Caminho: Nós temos um número 
crescente de escolas que oferecem 
matrículas garantidas para alunos que 
vêm de suas escolas via caminho. Isso 
cria uma transição suave para alunos 
de jardim de infância até a 8ª série 
(e até mesmo por algumas escolas de 
de 2º grau). Ele também elimina a 
necessidade de os alunos entrar na 
loteria para a sua próxima matrícula. 
Por exemplo, as Escolas Primária Tynan 
e Média McCormack formam um K-8 

caminho: alunos da 5ª série da Tynan 
estão garantidos a admissão a 6ª série na 
McCormack.

Os alunos em transição para o caminho 
do ensino primário ou médio será 
matriculado automaticamente. Se a 
família quer fazer outras escolhas, elas 
podem preencher um formulário em um 
Centro Bem Vindo.

Você vai encontrar sobre as escolas 
caminho nos perfis nas páginas 14-
27, ou pergunte na escola, ligue para 
qualquer Centro de Bem-Vindo, ou 
visite o site da BPS.

Escola Regional: Em um esforço para 
oferecer mais opções de alta qualidade 
para os alunos, da escola Jackson/Mann 
K-8 (localizada em Allston) será uma 
opção adicional para os alunos que 
vivem em partes de Roxbury, Mission 
Hill e Dorchester.

Refeições Escolares
Todas as nossas escolas servem um 
saudável café da manhã e almoço para 
todos os alunos, sem qualquer custo, 
independentemente da renda da família. 
Algumas escolas também serve um 
lanche leve depois da escola.

Uniformes Escolares
O Conselho Escolar em cada escola 
decide se a escola terá um uniforme 
obrigatório que todos os alunos devem 
usar, uniforme voluntário ou não 

uniforme. Para mais informações, ligue 
para as escolas diretamente ou olhar 
para o seu “Relatório sobre Ensino e 
Aprendizagem” no site da BPS.

Norma de Frequência
Boa frequência é um dos ingredients 
mais importantes na “receita” para o 
sucesso na escola —portanto, tenha 
certeza de que sua criança vai para a 
escola todos os dias a não ser que esteja 
doente. 

 De acordo com lei estadual, alunos 
de 6 a 16 anos têm de ir para a 
escola. Alunos de 6 anos ou mais 
velhos que estão ausentes da escola 
por mais de cinco dias durante o 
ano, sem uma justificativa aceitável, 
estarão sujeitos a monitoramento, 
que pode incluir intervenção e ação 
legal. 

 Se um aluno(a) não aparecer na 
escola nos primeiros oito dias 
do ano letivo, ou dentro de oito 
dias após a matrícula, ele/ela será 
removido da lista da escola e corre o 
risco de perder sua vaga. 

Strand (grupo): Este trata-se de 
um programa que continua através de 
todas as séries na escola. Por exemplo, 
uma pequena escola primária pode ter 
um único grupo de salas de aula de 
educação geral. Isto significa que há 
uma sala de aula de educação geral em 
cada série, jardim de infância até a 5ª 
série. Uma escola grande pode ter dois 
ou três (ou mais) grupos(2-3 salas de 
aula por série). A escola também pode 
ter grupos em educação especial ou 
Alunos aprendendo inglês, além de sua 
educação geral ou grupo de inclusão.

Cuidado em Volta: Todas as escolas 
de primárias tem um dia acadêmico de 
aula de pelo menos 6 horas. Algumas 
escolas, como o Lyon e as escolas 
de educação infantil, tem gratuito 
programa antes da aula e depois da aula 
cuidado de manhã bem cedo até bem 
tarde. Esse tempo adicional para além 
do dia a escola regular é chamado de 
cuidado em volta.

MCAS Níveis
No final de cada perfil de escola nas páginas a seguir, você verá o Nìvel do 
MCAS da escola. Nós agrupamos nossas escolas em quatro níveis de acordo 
com a forma como os estudantes realizaram nos testes MCAS em 2013 e 
2014. Nós levamos em conta tanto o desempenho global e melhoria. Cada 
família tem pelo menos duas das escolas de maior pontuação (Nível 1, ponto 
mais alto 25%) e pelo menos quatro escolas que se encontrem em qualquer 
nível 1 ou nível 2 (a metade superior do desempenho MCAS) em suas listas 
personalizadas. MCAS Níveis 3 e 4 estão na metade inferior. Nível 4 é o mais 
baixo de 25%.

Por que nós não estamos usando os resultados dos 
testes de 2015?
Em 2015, as Escolas Públicas de Boston administraram Parceria para Avaliação 
de Prontidão para a Faculdade e Carreiras (PARCC) pela primeira vez na 3ª-8ª 
séries. Na 10ª série, os BPS estudantes continuaram a tomar MCAS, conforme 
exigido pelo Departamento de Massachusetts de Educação Elementar e 
Secundária (DESE). PARCC é uma nova avaliação para Escolas Públicas 
de Boston e outros distritos através de Massachusetts. Durante este ano de 
transição, não está sendo utilizado para a prestação de contas do Estado ou 
para efeitos de inscrição de estudante locais.

Nós sabemos que as famílias olham para muitos fatores além de resultados 
de testes estaduais para decidir a escolha de uma escola. No outono de 2016, 
vamos substituir níveis de MCAS com uma medida mais completa, a longo 
prazo de qualidade, desenvolvido com a comunidade.

Você pode encontrar resultados BPS PARCC para cada escola no site 
Massachusetts DESE, doe.mass.edu, ou pegar um relatório impresso em 
qualquer Centro de Boas-Vindas.

 Alunos com mais de 12 faltas não 
justificadas durante o ano letivo 
podem não ser promovidos para a 
próxima série.

 As crianças precisam estar na 
escola durante todo o dia escolar. 
Quando chegam tarde e saiem 
cedo, perdem ensino importante 
e tempo enriquecedor. Também 
interrompem a aula. Por favor, não 
traga sua criança atrasada ou pegue 
ela antes da hora, a não ser que seja 
absolutamente necessário.  « 

Programas e Normas
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 Distritos e escolas devem envolver 
os pais/responsável de alunos de um 
programa de Assistência Específica. 
Para mais informações, visite www.
doe.mass.edu/apa/titlei/parta/
family-engagement.

Para saber mais sobre o No Child Left 
Behind, pegar uma cópia do Guia das 
Escolas Públicas de Boston para Famílias 
e Estudantes 2015-2016 em qualquer 
Centro de Bem-Vindo, ou lê-lo no site 
da BPS.

A administração Obama tem um 
plano para substituir NCLB com 
uma nova Lei Educação Primária e 
Secundária (ESEA). O plano prevê 
um melhor acesso à pré-escola de alta 
qualidade, encorajando a inovação 
e avanço de equidade e acesso a 
recursos e oportunidades. ESEA está 
passando por reautorização com o 
Congresso dos EUA agora.

Direitos dos Pais de Acordo com “Nenhuma Criança é Neixada para Trás”
 O distrito escolar deve dar-lhe um 

Cartão de Relatório anual da escola 
do seu filho(a) com informações 
sobre a avaliação, responsabilidade e 
qualidade dos professores.

 A seu pedido, a escola deve fornecer 
informações sobre as qualificações 
dos professores do seu filho(a).

 A escola deve informar quando o 
seu filho(a) for ensinado por um 
professor(a) que não é considerado 
“altamente qualificado” por mais de 
quatro semanas consecutivas.

A Lei Federal de Educação Primária e 
Secundária, chamada No Child Left 
Behind (NCLB), financia um número 
de bolsas. A maior delas é o Título I, 
que visa melhorar a educação básica para 
os alunos de baixa renda. Nas Escolas 
Públicas de Boston, todas as escolas 
receberam financiamento Título I, em 
2015-2016.

Sob essa lei, se o seu filho(a) vai a uma 
escola Título I, você tem esses e muitos 
outros direitos:

Escolas Públicas de Boston
www.bostonpublicschools.org
Número Principal/Todos os Departamentos ...................................................... 617-635-9000
Educação de Adultos ......................................................................................... 617-635-9300
Frequência ......................................................................................................... 617-635-8035
Comitê Escolar de Boston ................................................................................. 617-635-9014
Conselho Municipal de Pais (CPC) ................................................................... 617-635-9210
Comunicações  .................................................................................................. 617-635-9265
Serviços de Aconselhamento .............................................................................. 617-635-8030
Contagem Regressiva para o Jardim ................................................................... 617-635-6816
Programas de Ensino Precoce (pré e jardim de infância) .................................... 617-635-9701
Opções Educacionais (programas e escolas alternativas) ..................................... 617-635-8035
Envolvimento .................................................................................................... 617-635-7750
Alunos Aprendendo Inglês ................................................................................ 617-635-9435
Planejamento de Inscrição & Apoio (matrículas escolares) ................................. 617-635-9516
Equidade (discriminação e questões de direitos civis) ......................................... 617-635-9650
Serviços Alimentícios e de Nutrição ................................................................... 617-635-9144
Serviços de Orientação ...................................................................................... 617-635-8030
Saúde e Bem Estar (bpshealthandwellness.org) .................................................. 617-635-6643
Centro de Recursos para Alunos sem Teto ......................................................... 617-635-8037
Serviços Médicos (bpshealthservices.org) ........................................................... 617-635-6788
Centro de Avaliação e Aconselhamento dos Recém-Chegados ........................... 617-635-1565
Universidade dos Pais ........................................................................................ 617-635-1683
Serviços de Segurança (Polícia Escolar) .............................................................. 617-635-8000
Linha Direta Escolar (agosto, setembro e janeiro) .............................................. 617-635-9046
Educação Especial e Serviços os Estudantes ....................................................... 617-635-8599
Registros dos Alunos ......................................................................................... 617-635-9506
Escritório da Superintendente ........................................................................... 617-635-9050
Centro de Treinamento Title I (oficinas para as famílias) ................................... 617-635-7750
Transporte ......................................................................................................... 617-635-9520
Centros Bem Vindos:
 Dorchester .................................................................................................. 617-635-8015
 East Boston ................................................................................................. 617-635-9597
       Mattapan.................................................................................................... 617-635-9596
 Roslindale ................................................................................................... 617-635-8040
 Roxbury ...................................................................................................... 617-635-9010

Organizações e Serviços Comunitários
Boston Centers for Youth and Families (Centros Comunitários) ....................... 617-635-4920
 Programas para jovens, educação de adultos, recreação, GED
Boston Navigator .................................................................................. BOSTONavigator.org
 Programas extensivos e banco de dados para pesquisa programas depois da aula 
Child Care Choices of Boston  ...........................................................617-542-5437 ext. 6641
 Centros Infantis Licenciados e                                            childcarechoicesofboston.org
 Prestadores de serviços, operando de Segunda-Sexta, 9:30hs-15:30hs
Federation for Children with Special Needs ........................................617-482-2915 | fcsn.org
 Reivindicações, informações e treinamentos
Mayor’s Health Line ...................................................................................... 1-800–847-0710
 Informação sobre vacinas & muito mais
Mayor’s Youthline .........................................................617-635-2240 | bostonyouthzone.com
 Atividades e Informações para os jovens

Recursos para as Famílias
ABCD Head Start 
Pré- Escolas e Creches

www.bostonheadstart.org
617-348-6272

Para famílias de baixa renda, aceita crianças de 3 a 4 anos 
(algumas mais novas).

Allston/Brighton
Allston/Brighton Head Start ..........................617-783-1235

Charlestown
JFK Family Service Center * ..........................617-241-7017

Dorchester
Bradshaw Children’s Learning Program .........617-282-2327
Dorchester Head Start ...................................617-929-6200
Early Head Start @ Geneva Ave .....................617-929-6200
Franklin Field Children’s Center ....................617-282-0946
Gertrude E. Townsend Learning Program .....617-929-6200
Horizons for Homeless Children * ................617-445-1480
Yawkey Kombit Kreyol Center * ....................617-506-6600

East Boston
East Boston Head Start e Early Head Start ....617-567-8855

Jamaica Plain
Horizons for Homeless Children * ................617-445-1480
Jamaica Plain Head Start ...............................617-522-5533

Mattapan
Mattapan Head Start .....................................617-298-1785

Mission Hill
Associated Early Care & Education – 
Ruggles/Gilday * ...........................................617-445-1250
Parker Hill/Fenway ........................................617-427-0464

North End
North End Head Start ...................................617-367-0532

Roslindale
South Side Head Start ...................................617-327-1152

Roxbury
Associated Early Care & Education – 
Sunnyside * ...................................................617-427-4300
Horizons for Homeless Children * ................617-445-1480
Roxbury Head Start e Madison Park 
Learning Program ..........................................617-541-6935
Walnut Grove Head Start ..............................617-445-8202

South Boston
South Boston Head Start ...............................617-269-5160

South End
Chinese Church Head Start ...........................617-426-2855
Infants and Other People * ............................617-482-9464
South End Head Start and Early Head Start .....617-426-2855

* Associado com o Head Start
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ESCOLA LOCAL PÁGINA SÉRIES EM 

2016-2017
MATRI
CULADO

HORÁRIO EM 
2016-2017

% SWD % ELL % 
ESTABILI-

DADE

PROG
ANTES DA 

AULA

PROG
DEPOIS DA 

AULA

AWC 
SÉRIES

IDIOMAS FALADO PELOS FUN-
CIONÁRIOS

NORMA DE 
UNIFORME

Adams East Boston 14 K1-5ª série 300 7:30-13:30 18% 63% 90% x I, ES, Po, It Sim
Alighieri Montessori East Boston 14 K0-6ª série 90 7:30-13:30 6% 68% 93% x I, Es, Po, Fr/Ar Sim
Baldwin ELC Brighton 14 K0-1ª série 150 7:30-16:35; 

7:30-11:30 Q
21% 56% 91% x x I, Es, CV, Ch, HC, Po Não

Bates Roslindale 14 K1-5ª série 300 9:30-15:30 15% 25% 89% x x 4 e 5 I, Es Sim
Beethoven West Roxbury 14 K1-2ª série 340 8:30-14:30 15% 24% 91% x x I, Es, HC Sim
Blackstone South End 14 K0-5ª série 600 8:30-15:00 20% 46% 86% x x I, Es Sim
Boston Teachers Union Jamaica Plain 15 K1-8ª série 330 8:30-15:00 21% 16% 89% x I, Es, Po Não
Bradley East Boston 15 K1-5ª série 310 9:30-15:30 15% 35% 89% x 4 e 5 I, Es, It Sim
Channing Hyde Park 15 K1-5ª série 300 8:30-15:00 14% 19% 80% x x 4 e 5 I, Es, HC Sim
Chittick Mattapan 15 K1-5ª série 320 8:30-15:10 20% 18% 82% x I Sim
Clap Dorchester 15 K1-5ª série 170 9:30-16:00 19% 28% 88% x x I Sim
Condon South Boston 15 K1-7ª série 840 8:30-14:30 19% 34% 87% x x 4-6 I, Es, CV, Ch, HC, Po, So, Vt, Sw, Al, Ar Sim
Conley Roslindale 15 K1-5ª série 220 8:30-14:30 36% 23% 91% x x I, Es, HC, Fr Sim
Curley Jamaica Plain 16 K1-8ª série 910 8:30-14:30 22% 38% 84% x x 4-6 I, Es, CV, Po Não
Dever Dorchester 16 K1-5ª série 510 7:30-15:30 14% 47% 81% I, Es, CV, HC, Po, Vt, Ar Sim
Dudley St. NCS Roxbury 16 K1-5ª série 270 8:30-16:30 11% 23% 83% x I, Es, CV, Po Sim
East Boston EEC East Boston 16 K0-1ª série 190 7:30-16:35 22% 65% 91% x x I, Es, Po, Fr, Ar Sim
Edison Brighton 16 K1-8ª série 760 8:30-14:30 22% 43% 84% x x 4-6 I, Es, CV, Po, Ar Sim
Eliot North End 17 K1-8ª série 520 8:30-15:00 24% 13% 95% x I, Es, CV Sim
Ellis Roxbury 17 K1-5ª série 440 9:30-15:30 12% 40% 74% x x I, Es, Ch, Vt Sim
Ellison/Parks EES Mattapan 17 K0-3ª série 190 7:30-16:35 20% 57% 85% x x I, Es, CV, HC, Vt Sim
Everett Dorchester 17 K1-5ª série 280 9:30-15:30 12% 34% 92% x x I, Es, CV Sim
Gardner Allston 17 K1-8ª série 370 8:30-14:30 22% 46% 93% x x I, Es, Sim
Greenwood Dorchester 17 K1-8ª série 420 8:30-15:30 26% 43% 86% x x I, Es, Sim
Grew Hyde Park 18 K1-5ª série 270 8:30-15:00 11% 12% 82% x x I, Es, , HC Sim
Guild East Boston 18 K2-5ª série 350 8:30-15:10 17% 66% 91% x x I, Es, Sim
Hale Roxbury 18 K1-5ª série 170 8:30-14:30 11% 17% 88% x x I, Es, , CV, HC, Po, So, Vt Sim
Haley Roslindale 18 K1-8ª série 450 8:30-14:30 32% 14% 92% x x I Sim
Harvard/Kent Charlestown 18 K1-5ª série 510 9:30-16:10 24% 43% 85% x x I, Es, Ch Sim
Haynes EEC Roxbury 18 K0-1ª série 180 7:30-16:35 15% 46% 89% x x I Sim
Henderson Dorchester 18 K0-12ª série K-8: 480 8:30-14:30 33% 14% 90% x x I, Es, CV, HC, Fr Sim
Hennigan Jamaica Plain 19 K2-8ª série 640 9:30-15:30 17% 48% 83% x x 4-6 I, Es, HC, So Sim
Hernández Roxbury 19 K1-8ª série 410 8:30-14:30 10% 52% 91% x I, Es, Sim
Higginson Roxbury 19 K0-2ª série 190 9:30-15:30 30% 34% 65% x x I, Es, CV, Ch, HC Sim
Higginson/Lewis Roxbury 19 K1-8ª série 420 9:30-16:10 19% 15% 76% x x I Sim
Holmes Dorchester 19 K1-5ª série 370 9:30-15:30 25% 16% 78% x x I, Es, CV, HC, Vt Sim
Hurley South End 19 K1-8ª série 350 8:30-14:30 14% 55% 92% x I, Es, Sim
Jackson/Mann Allston 19 K1-8ª série 790 9:30-16:10 22% 35% 83% x x 4-6 I, Es, CV, Ch, HC, Po, So, Vt Não
Kennedy, J. F. Jamaica Plain 20 K1-5ª série 390 8:30-15:00 13% 48% 88% x I, Es, CV, Po Sim
Kennedy, P. J. East Boston 20 K1-5ª série 300 9:30-15:30 13% 70% 90% x x I, Es, Po, Fa Sim
Kenny Dorchester 20 K1-5ª série 320 9:30-15:30 16% 52% 82% x x I, Es, , HC, Vt Sim
Kilmer West Roxbury 20 K1-8ª série 460 9:30-15:30 20% 11% 95% x x I Não
King Dorchester 20 K1-8ª série 510 8:30-14:30 17% 21% 79% x I, Es, CV, HC, Fr Sim
Lee Academy Dorchester 20 K0-1ª série 200 9:30-15:30 22% 26% 87% x x I, Es, CV, HC, Vt No
Lee K-8 Dorchester 21 K1-8ª série 640 7:30-14:10 32% 14% 87% x 4-6 I, Es, CV, HC Sim
Lyndon West Roxbury 21 K1-8ª série 550 9:30-15:30 20% 21% 93% x x I, Es, Sim
Lyon K–8 Brighton 21 K2-8ª série 140 9:30-15:30 33% 6% 96% x x I, Es, Ch Sim
Manning Jamaica Plain 21 K1-5ª série 160 9:30-16:10 34% 6% 91% x x I Não
Mason Roxbury 21 K0-5ª série 230 8:30-14:30 32% 24% 93% x x I Sim
Mather Dorchester 21 K1-5ª série 610 9:25-16:10 15% 43% 89% x x I, Es, CV, HC, Vt Sim
Mattahunt Mattapan 22 K1-5ª série 650 9:30-16:00 19% 25% 79% x x I, Es, , CV, HC Sim
McKay East Boston 22 K2-8ª série 690 8:30-14:30 15% 67% 91% x I, Es, Ar Sim
Mendell Roxbury 22 K1-5ª série 230 9:30-15:30 20% 20% 88% x x I, Es, Sim
Mildred Ave. Mattapan 22 K1-5ª série

E  4ª-8ª
430 7:30-14:00 29% 25% 79% x 6 I, Es, , CV, Ch, HC, Po Sim

Mission Hill Jamaica Plain 22 K1-8ª série 230 9:30-15:30 35% 18% 94% x x I Não
Mozart Roslindale 23 K1-5ª série 180 9:30-15:30 21% 24% 87% x x I, Es, HC Sim
Murphy Dorchester 23 K1-8ª série 930 8:30-15:30 16% 24% 94% x x 4-6 I, Es, CV, Po, Vt Sim
O’Donnell East Boston 23 K1-5ª série 290 9:30-15:30 13% 69% 88% x x I, Ar Sim
Ohrenberger West Roxbury 23 3ª-8ª séries 640 8:30-14:30 21% 23% 89% x x 4-6 I, Es, Sim
Orchard Gardens Roxbury 23 K1-8ª série 840 7:25-14:30; 

6ª-8ª séries 
até 16:30 
Seg.-Quint.

14% 55% 90% x I, Es, CV, Po Sim

Um a Olhada nas Escolas
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Escolas Primárias & K-8 
ESCOLA LOCAL PÁGINA SÉRIES EM 

2016-2017
MATRI
CULADO

HORÁRIO EM 
2016-2017

% SWD % ELL % 
ESTABILI-

DADE

PROG
ANTES DA 

AULA

PROG
DEPOIS DA 

AULA

AWC 
SÉRIES

IDIOMAS FALADO PELOS FUN-
CIONÁRIOS

NORMA DE 
UNIFORME

Otis East Boston 23 K1-5ª série 400 8:30-15:10 10% 69% 91% x x I, Es, Po Sim
Perkins South Boston 23 K2-5ª série 230 8:30-15:10 10% 17% 86% x I Sim
Perry South Boston 24 K1-8ª série 230 9:30-15:30 28% 17% 89% x x I Sim
Philbrick Roslindale 24 K1-5ª série 170 9:30-15:30 17% 19% 83% x x I, Es, Po Sim
Quincy Chinatown 24 K1-5ª série 790 9:30-15:30 17% 53% 96% x x 4 e 5 I, Es, CV, Ch Sim
Roosevelt Hyde Park 24 K1-8ª série 460 8:30-14:30 24% 17% 93% x x I, Es, , HC Sim
Russell Dorchester 24 K1-5ª série 400 8:30-14:30 10% 58% 88% x x I, Es, Sim
Shaw Dorchester 24 K0-2ª série 160 9:30-16:10 9% 20% 85% x x I, Es, Sim
Sumner Roslindale 25 K1-5ª série 550 9:30-15:30 23% 41% 88% x x I, Es, , HC Sim
Taylor Mattapan 25 K1-5ª série 510 9:30-15:30 15% 32% 80% x x 4 e 5 I, Es, HC, Vt Sim
Tobin Mission Hill 25 K1-8ª série 460 9:30-16:10 13% 37% 80% x x I, Es, CV, Gr Sim
Trotter Dorchester 25 K1-8ª série 510 7:30-14:00 15% 12% 87% x I, Es, CV, HC Sim
Tynan South Boston 25 K1-5ª série 340 8:30-14:30 26% 19% 73% x I, Es, CV, HC Sim
Umana East Boston 26 K2-8ª série 840 7:20-14:00 22% 50% 88% x x 6 I, Es, Po Sim
UP Academy Dorches-
ter

Dorchester 26 K1-8ª série 670 7:30-15:30; 
até 12:30 
Quar.

17% 22% 89% x I, Es, CV, HC Sim

UP Academy Holland Dorchester 26 K1-5ª série 750 7:30-15:30; 
até 12:30 
Quar.

16% 43% 53% x I Sim

Warren/Prescott Charlestown 26 K2-8ª série 550 8:30-15:10 12% 10% 93% x x I, Es, Po Sim
West Zone ELC Jamaica Plain 26 K0-1ª série 90 7:30-16:35 30% 33% 90% x x I, Es, Ch, Po Sim
Winship Brighton 26 K1-5ª série 250 9:30-15:30 21% 31% 81% x x I, Es, , Ch, HC, Po, Vt Sim
Winthrop Dorchester 27 K1-5ª série 350 8:30-15:00 11% 28% 86% x x 4 e 5 I Sim
Young Achievers Dorchester 27 K1-8ª série 550 8:30-16:15 23% 33% 94% x x I Sim

Escolas que Começam na 6ª Série
ESCOLA LOCAL PÁGINA SÉRIE EM 

EXTENSÃO 
EM 2016-17

MATRIC-
ULADO

HORÁRIO EM 
2016-17

% SWD % ELL % 
ESTABILI-
DADE

PROG.
ANTES DA 

AULA

PROG.
DEPOIS DA 

AULA

AWC 
SÉRIES

IDIOMAS FALADO PELOS FUN-
CIONÁRIOS

NORMA
DE UNI-
FORME

Boston Green Academy Brighton 14 6ª-12ª Séries 440 7:30-15:00;
até 12:00 Sex.

29% 16% 75% x I, Es, CV, HC 6ª- 8ª séries 
Sim

Dearborn STEM Dorchester 16 6ª-12ª Séries 260 7:30-15:00 18% 46% 72% 6 I
Edwards Charlestown 16 6ª-8ª Séries 370 7:20-16:15; 

até 11:40 Sex.
24% 38% 91% x x I, Es, , Ch Sim

Frederick Dorchester 17 6ª-8ª Séries 510 9:30-15:40 30% 42% 81% x I, Es, CV, HC, Po, Vt Sim
Irving Roslindale 19 6ª-8ª Séries 370 7:15-14:05 31% 17% 80% x 6 I, Es, , CV, HC Sim
McCormack Dorchester 22 6ª-8ª Séries 520 7:15-14:20 27% 33% 79% x 6 I, Es, , CV, Po Sim
Quincy Upper Chinatown 24 6ª-12ª Séries 500 7:45-14:50; 

até 11:30 
Quar.

19% 14% 95% 6 I, Es, Ch, Vt Não

TechBoston Academy Dorchester 25 6ª-12ª Séries 990 7:30-14:30; 
até 11:00 
Quar.

22% 25% 84% x I, Es, , CV, Ch, HC Não

Timilty Roxbury 25 6ª-8ª Séries 440 7:30-15:10; 
até 11:30 Sex.

23% 39% 86% x 6 I, Es, HC Sim

UP Academy Boston South Boston 26 6ª-8ª Séries 480 7:15-16:00; 
até 12:00 Sex.

22% 24% 76% x I, Es Sim

Entendendo as Escolas na Tabela Um a Olhada nas Escolas

Idioma Falado pelos Funcionários:

I Inglês
Al Albanês
Ar Árabe
Ch Chinês
CV Crioulo Cabo-Verdiano
Fa Farsi
Fr Francês

HC Crioulo Haitiano
It Italiano
Po Português
So Somali
Es Espanhol
Sw Swahili
Vt Vietnamita

Norma de UniformePágina Virar a página para mais informação sobre a escola
Série de Extensão Séries que serão oferecidas começando em setembro 2016
Horário O horário escolar pode mudar! Visite nosso site para as últimas informações.
% SWD	 A	percentagem	de	alunos	com	deficiência.
% ELL A percentagem de estudantes que são Alunos Aprendendo Inglês
% Estabilidade  A percentagem de alunos que permanecem na escola durante todo o ano escolar
Programas Antes e Depois da Aula 								Você	vai	encontrar	mais	detalhes	no	perfil	de	escola
AWC  Classe de Trabalho Avançado, oferecido na 4ª, 5ª e 6ª séries

Sim A escola tem tanto o uso de uniforme 
obrigatório ou voluntário. Para mais 
informações, ligue para a escola ou 
olhar para seu “Relatório sobre Ensino e 
Aprendizagem” no site da BPS.

Não A escola não tem um uniforme, mas pode 
ter uma norma de vestir.
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escubra os Perfis das BPS Escolas K-8
As informações abaixo podem mudar. 
Para obter as informações mais atuais 
sobre as suas opções de escola, por 
favor visite nosso site ou ligue para 
qualquer Centro de Bem-vindo, 
listados na página 28.
Adams Elementary School
K1-5ª série
165 Webster St., East Boston 02128
Hannah Irvin, Diretora
617-635-8383
Características Especiais:

 • Uma escola histórica com vista para o Piers Park. 
Nós temos a melhor vista de Boston!

 • Iniciante Adotante do núcleo Alinhados de 
módulos de alfabetização de 3ª-5ª séries e o Focus 
na primeira série 1 currículo

 • Apoio para K1 e K2 para o desenvolvimento da 
linguagem oral

 • Programas de enriquecimento em música e arte
 • Um Conselho de Pais com os oficiais eleitos, 

representantes dos pais no Conselho com Base 
na Escola, e dois professores que servem de 
coordenadores Familiares e Estudante da escola.

 • Muitas atividades para os pais, inclusive orientação 
ao jardim, reunião de pais, Noite Familiar de 
Matemática, palestras e jantares compartilhado 
com as famílias

 • Educação física, computador, ciência, teatro como 
programas especiais para estudantes

Programas antes e depois da aula para apoiar 
os alunos

 • Um professor de ESL em tempo integral para 
atender às necessidades dos nossos Alunos 
Aprendendo Inglês

K-8 Caminho: Garantida matrícula para 6ª série na 
Escola Média Edwards ou Umana Academy. 

Programas acadêmicos especiais:
 • K1-2 SEI (Sheltered English Instruction- Instrução 

em Imersão Inglês) programa e hybrid (educação 
geral e SEI) nos grupos de K1-4ª séries

 • Grupos altamente especializado em autismo de 
K0-5ª séries

Nossos parceiros:
 • Boston Community Music Center, VSA of 

Massachusetts, Everybody Wins Program /Power 
Lunch, Allston Brighton Mental Health Association, 
YMCA of East Boston, New England Aquarium, 
Scholastic, Inc, Playworks, Museum of Fine Arts

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • Programa depois da aula até às 18:00hs: operado 

pelo YMCA (taxa) para estudantes com 5 anos ou 
mais velho. 

 • Para 4ª e 5ª séries: Treinadores Junior Playworks, 
Clube de Teatro, e Clube Digitação, e cada um se 
reúne depois da escola uma vez por semana.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Alighieri Montessori School
K0-6ª série
37 Gove Street, East Boston, MA 02128
Glenda Colón, Diretora Interina
617-635-8529
alighieri@bostonpublicschools.org
Características Especiais:

 • Dia inteiro do programa Montessori com opcional 
programação após a aula e cuidados no local

 • Salas de aula de idade mista
 • Na prática currículo Montessori 
 • Montessori professores certificados
 • Instrução individualizada 
 • Forte ênfase na intervenção precoce
 • Prédio recentemente renovado e um ambiente 

muito bem preparado
 • Aprendizagem ao ar livre, incluindo jardinagem
 • Integrado arte e música
 • Comunidade família-amigável incluindo, reuniões 

com professores, orientações, festas e jantares 
compartilhados

 • Admissão especial: Devido à natureza única de 
aprendizagem centrada na criança, a experiência 
com o método Montessori é necessário para 
estudantes que entram depois de jardim de 
infância. Os estudantes interessados em aplicar 

terão seus nomes enviados para o Alighieri. Os 
funcionários da escola entrará em contato com 
as famílias, em etapa e de números aleatórios, 
e determinar seu nível de experiência com o 
programa de Montessori e, então, oferecer ao 
estudante de uma vaga se estiver disponível.

K-8 Caminho: Garantida matrícula para 6ª série na 
Escola Média Edwards ou Umana Academy. 

Programas acadêmicos especiais:
 • Instrução ESL para todos os Alunos Aprendendo 

Inglês, cinco dias por semana
 • Educação especial fornecida dois dias por semana

Nossos parceiros:
 •  National Center for Montessori in the Public Sector, 

East Boston YMCA, East Boston Harbor City School, 
East Boston Health Center

Programas depois da aula em nosso prédio:
 •  Fornecido pelo YMCA para os alunos com idades 

entre 3-10 anos.

Baldwin Early Learning Pilot 
Academy
K0- 1ª série
121 Corey Rd., Brighton 02135
Tavia Mead, Diretora
617-635-8409
Características Especiais:

 • Programa de dia Prolongado e acreditada pela 
Associação Nacional pela Educação da Crianças 
Pequenas (NAEYC)

 • Escola piloto com tempo semanal dedicado para o 
desenvolvimento profissional dos funcionários

 • Todos os professores licenciados em pelo menos 
duas das seguintes áreas: Primeira Infância, 
Educação Especial e Inglês como Segunda Língua

 • Variedade, funcionários multilingues
 • Mais de 90% dos nossos estudantes de 1ª série 

tem a pontuação no nível ou superior a referência 
de avaliações de leitura

 • Programa ativo de leitura em casa: Nossos 
estudantes ler mais de 40.000 livros com suas 
famílias a cada ano

 • CitySprouts jardim da escola integrada no currículo 
para todos os níveis de escolaridade

 • Arte, música, informática e especialistas de 
educação física

 • Vários passeios e eventos escolares especiais 
durante todo o ano

 • Programa de visita a casa para as famílias K0-K1
 • Instrução de natação para os alunos de 1ª série

K-8 Caminho: Garantida matrícula para a Escola 
Edison K-8 

Programas acadêmicos especiais:
 • Todas as nossas salas de aula são “inclusão total”: 

estudantes com e sem deficiência e Alunos 
Aprendendo Inglês aprendem juntos.

Nossos parceiros:
 • CitySprouts, Wheelock College, Boston University, 

Lesley University, Franciscans Hospital for Children
Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Cuidado envolvente gratuito: 7:30 - 16:45hs; saída 
cedo na quarta-feria às 11:30hs 

Bates Elementary School
K1-5ª série
426 Beech St., Roslindale 02131
Andrew Vega, Diretor
617-635-8064
Características Especiais:
Programa de enriquecimento e de reforço antes 
e depois da aula para K1-5ª série

 • Funcionários competentes e dedicados
 • Feira de Livro Scholastic 
 • Conselho do Base Escolar e Conselhos de Pais 

se reúnem conjuntamente para a máxima 
colaboração

 • Especialistas de inclusão dedicado a cada série 
de inclusão, proporcionando um professor(a) 
adicional para estudantes

 • Semanalmente educação física, arte e ciência
 • Passeios para cada séria de ensino que se 

conectam ao currículo
 • Grande Parque infantil, estrutura de jogo, e 

Playworks programa para promover a segurança, 
jogo saudável

 • City Connects coordenador de apoio às famílias 
com necessidades comportamentais, médicas, 
cuidados de crianças, e habitação.

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média Irving

Programas acadêmicos especiais:
 • Classes de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 4ª e 5ª séries
 • Salas de aula de inclusão para K0, K1 e K2, 

crescendo até 1ª série em 2015
Nossos parceiros:

 • Brighton Allston Mental Health Association, 
Boston College Lynch Leadership Academy, 
Horizons at Dedham Country Day Summer 
Program, Jewish Coalition for Literacy, Boston 
College City Connects, West Roxbury YMCA, Strong 
Women, Strong Girls, Making Music Matters, 
Comprehensive Behavioral Health Model

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Programa antes e depois da aula para K1-5ª séries 
na escola operado pelo West Roxbury YMCA

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Beethoven Elementary School 
K1-2ª série
5125 Washington St., West Roxbury 02132
Edward Puliafico, Diretor
617-635-8149
Características Especiais:

 • Especialistas em tecnologia, música e educação 
física, arte e drama

 • Um novo laboratório de computação
 • Um programa de leitura de casa reconhecido 

nacionalmente
 • Pais voluntários muito ativos
 • Terapia da fala, terapia ocupacional e 

aconselhamento
 • Mentores e futuros professores de Boston College
 • Rede de apoio para os alunos que estão tendo 

dificuldades
 • Prédio, limpo e brilhante com um pátio muito 

bonito e um bom pátio para brincar

K-8 Caminho: Garantido matrícula para a 3ª série 
na Escola Ohrenberger.

Programas acadêmicos especiais:
 • Educação especial, 1 classe por série
 • Alunos Aprendendo Inglês: Instrução em Imersão 

Inglês (SEI), 1 classe por série
Nossos parceiros:

 • Boston College, Boston Jewish Coalition 
for Literacy, Chestnut Hill Realty, EdVestors 
Federation, West Roxbury Evening Garden Club, 
Curry College, Boston Institute for Psychotherapy, 
Inc. (BIP), Action for Boston Community 
Development (ABCD), Making Music Matters!, 
Northeastern University

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula , à partir das 7:00: $6 por dia
 • Depois da aula, 14:30 até 17:30: $20 por dia

Blackstone Innovation School
K1-5ª série
380 Shawmut Ave., Boston 02118
Danielle Morrissey, Diretora
617-635-8471
Características Especiais:

 • City Year, Generations, Inc. and Boston Partners in 
Education fornece apoio em sala de aula 

 • Berklee College of Music programa de música 
instrumental para alunos da 4 ª e 5 ª séries

 • NAEYC credenciados programas de educação 
infantil para alunos com idades entre 3-5 anos

 • Educação física, natação, arte, estudos sociais, 
música e tecnologia

 • Estado-de-arte, clínica baseada-escola: Centro 
Comunitário de Saúde South End Dr. Gerald Hass-
South End 

 • Power Lunch, Big Brother Big Sister e City Year 
programas de tutoria

 • Vários programas acadêmicos e enriquecimento 
depois da aula 

 • Technology Goes Home para 4ª–5ª séries: os pais e 
os alunos tem aulas e podem comprar um laptop 
após a conclusão

 • Noites familiares trimestrais com diversos temas: 
noite acadêmica, noite de jantar multicultural e 
de bem-estar

 • Aconselhamento para alunos e famílias, através do 
Centro de Saúde Comunitário South End,

 • Visitas a casas para construir relacionamentos com 
as famílias e os estudantes

 • Inglês como Segunda Língua e as aulas para os 
nossos pais para ficar envolvidos

K-8 Caminho: Garantida matrícula para a 6ª série 
na Escola Média Timilty

Programas acadêmicos especiais:
 • Integrados Educação Precoce, K0-K2 (idades 3-5): 

Nossos parceiros:
 • Berklee College of Music, Big Brother/Big Sister 

Associations, Boston Partners in Education, 
City Year, Generations, Playworks, Blackstone 
Community Center, South End Community 
Health Center, St Stephen’s Episcopal Church, IBA 
Inquilinos Boricuas en Acción

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Segunda-Sexta, 7:15-8:15; $5 por 
dia

 • Depois da aula: Programa City Year Starfish, 3ª-5ª 
séries, Segunda-Quinta, gratuito;  programa 
depois da aula IBA , 1ª-2ª séries Alunos 
Aprendendo Inglês (ELL), Segunda-Sexta, gratuito; 
programa depois da aula Imajine That, para alunos 
em K0/K1/K2, Segunda-Sexta

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Boston Green Academy
6ª-12ª séries
20 Warren Street, Brighton 02135
Matthew Holzer, Diretor
617-635-9860
info@bostongreenacademy.org
Características Especiais:

 • A Escola Horace Mann Charter, parte das Escolas 
Públicas de Boston, ao mesmo tempo, tem a 
liberdade e a responsabilidade pelos resultados 
que as Escolas Charter Commonwealth desfrutam

 • Preparação para todos os alunos - especialmente 
aqueles que tem lutado - para ser líderes em 
adminstração ambiental e ativismo, de viver suas 
vidas de forma responsável e sustentável, e estar 
preparado para ter sucesso no crescimento da 
economia “verde”

 • “Verde” tema usado através de todos os cursos
 • Cursos de ciências, incluindo a física, biologia, 

química e AP ciência ambiental, bem como 
estágios e projetos

 • Cursos de Ciências Humanas que combinam 
alfabetização e estudos sociais

 • Apoio ao curso de alfabetização e matemática para 
alunos do 9ª série que precisam de ajuda extra

 • Espanhol como idioma mundial exigido na 9ª-10ª 
séries

 • Artes, esportes e empreendedorismo
 • Depois da aula tutoria, clubes, preparação SAT, 

governo estudantil, esportes e estágios
 • Admissões: inscrição por sorteio; todos os alunos 

que vivem em Boston podem se candidatar para 
9ª-11ª séries; curta aplicação é necessária, até 3 
de março.

 • Mais informações e formulários de inscrição: www.
bostongreenacademy.org

Programas acadêmicos especiais:
 • Colocação Avançada (AP) e cursos de honras na 

escola de 2º grau
Nossos parceiros:

 • Boston Partners in Education, Boston University, 
Facing History and Ourselves, Institute for 
Contemporary Art, Massachusetts Audobon 
Society, Very Special Arts, The Nature Conservancy, 
Thompson Island Outward Bound, UMass-Boston, 
Vertex Pharmaceuticals
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Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: BOKS programa para alunos da 6ª 
série que dá aos estudantes o corpo e o cérebro 
impulso que precisa para se preparar para um dia 
de aprendizagem.

 • Depois da aula:  reforço, preparação para o SAT 
e aplicação da faculdade, clubes emocionantes, 
atividades e governo estudantil, esportes e apoio 
acadêmico para estudantes-atletas; estágios 
por toda parte de Boston com os nossos muitos 
parceiros

Boston Teachers Union K–8 School
K1-8ª série
25 Walk Hill St., Jamaica Plain 02130
Lindsay Chavez e Betsy Drinan, Professoras 
Líderes
617-635-7717
Características Especiais:

 • Uma escola piloto de Jardim–8ª série dirigida 
pelo professor: dois professores-líderes e os 
funcionários trabalham juntos para tomar as 
decisões importantes relacionadas com a escola. 

 • Dia escolar mais prolongado
 • Educação artes liberais rigorosa
 • Focaliza em ambiente escolar positivo
 • Compromisso com o envolvimento das famílias
 • Avaliação contínua, intervenção e apoio
 • Arte, Música e Educação Fisíca para todos os alunos
 • Duas salas de aula substancialmente separadas 

que prestam serviços para acadêmicos de 
Educação Especial

 • Programas de aprendizagem sócio-emocionais, 
incluindo Open Circle, Second Step, e uma parceria 
com a Urban Improv

 • Dois conselheiros em tempo integral no local da 
Family Services of Greater Boston para prestar 
serviços de aconselhamento em pequenos grupo 
e individuais 

Programas acadêmicos especiais:
 • AVID (Avanço Via Determinação Individual) pronto 

para faculdade
 • Reading Recovery (Recuperação de leitura)

Nossos parceiros:
 • Arnold Arboretum, Literacy Collaborative, Hyde 

Park YMCA, Playworks, New England Home for 
Little Wanderers, Family Services of Greater 
Boston, Simmons College, America SCORES Boston 
futebol, Eliot School of Art, Apprentice Learning, 
Urban Improv

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • Programa depois da aula dirigida pelo Hyde Park 

YMCA para K1-6ª série. Taxa para serviço; escala 
para aqueles que qualificam. Outras atividades 
após a escola incluem aulas de arte, yoga, futebol, 
basquete, debatendo, grupo de garotas, xadrez, 
Explorar, ISEE preparação e tutoria.

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Bradley Elementary School
K0-5ª série
10 Beachview Rd., East Boston 02128
Linda Manzo, Diretora Interina
617-635-8422
Características Especiais:

 • Rede de computador em cada sala de aula, 
um laboratório de informática completo com 
computadores recém-comprados

 • Especialistas em ciência e computação
 • Classe de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 4ª e 5ª séries
 • Programa Boston Balé para alunos de 3ª série
 • Instrução inclusiva para alunos com deficiência e 

Alunos Aprendendo Inglês
 • Movimento e programa de dança, bem como a 

educação física
 • Programa em ler em voz alta com o Conselho de 

Pais da escola e companheiros de livros
 • Classe ao ar livre para ciência
 • Acesso a comunidade ao programa acadêmico e 

recreativo baseado depois da aula
 • Conselho Escolar dos Pais e Conselho de Base 

Escolar que apoiam ativamente o ensino e a 
aprendizagem

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média Edwards ou Umana Academy.

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado (AWC) para os alunos 

elegíveis de 4ª e 5ª séries com o programa de 
língua Japonesa

 • Programa primeira infância para alunos em K0 e 
K1 com necessidades especiais e K2 inclusão sala 
de aula

 • Instrução inclusão para os alunos com deficiência e 
Alunos Aprendendo Inglês

Nossos parceiros:
 • Boston Ballet, Science Museum, Reebok BOKS 

programa, Civics para 4ª e 5ª séries através 
do Harvard, Dance and Movement através do 
Community Dance

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Reebok BOK programa de exercícios 
para 40 alunos; admissão por sorteio.

 • Seis Sabádos aulas em preparação o exame ISEE. 
MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Channing Elementary School
K1-5ª série
35 Sunnyside St., Hyde Park 02136
Carline Pignato, Diretora
617-635-8722
Características Especiais:

 • Programa de música
 • Programa de computação 
 • Programa de ciências ambientais 
 • Aprendizagem experiencial 
 • Programa educação física
 • Professores altamente qualificados 
 • ESL Professores para os Alunos Aprendendo 

Inglês 

K-8 Caminho: Garantido matrícula para Escola 
Média Irving.

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 4ª e 5ª série, que inclui o ensino da língua 
japonesa

 • Um programa ‘hybrid’ para Alunos Aprendendo 
Inglês

 • Programa de educação especial para E4 para K0 
e K1

 • Educação especial EI-3
Nossos parceiros:

 •  ‘Life Is Good’ Playmakers, ABC-Disney Volunteers, 
Boston Ballet, Harvard University, Hyde Park 
Library, Hyde Park YMCA -OST Program, Museum 
of Fine Arts, Science Museum, SERP 

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Programa antes da aula, 5 dias por semana; taxa.
 • Serviços depois da aula, 5 dias por semana, atráves 

do Hyde Park YMCA oferece tutoria acadêmica, de 
lazer, e atividades de enriquecimento; taxa.

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Chittick Elementary School
K1-5ª série
154 Ruskindale Rd., Mattapan 02126
Michelle Burnett-Herndon, Diretora
617-635-8652
Características Especiais:

 • Escola pequena, com atmosfera carinhosa e 
amorosa que oferece um ambiente acadêmico 
desafiador, capacita todas as crianças para 
acreditar, alcançar e ter sucesso.

 • Livraria toda quinta-feira para os nossos alunos 
para comprar livros para leitura em casa.

 • Second Step (Segunda Etapa), um programa que 
ajuda os alunos a desenvolverem estratégias para 
resolução de conflitos

 • Programas depois da aula de enriquecimento 
escolar e tutoria de matemática e leitura

 • Forte Conselho de Pais 
 • Boletim mensal e agenda do aluno para ajudar a 

manter os pais informados sobre atividades em 
sala de aula e na escola

 • Novo laboratório de computação, especialista 
em música, especialista em educação física e 
programa de artes visuais

 • Playworks programa de incentivo seguro, tempo 
de jogar saudável

 • Tech Goes Home programa
 • K-8 Pathway: Garantida matrícula para 6ª série na 

Escola Média Irving.
Programas acadêmicos especiais:

 •  Programa especializado para os alunos autistas
Nossos parceiros:

 •  BOKS - Building Our Kids’ Success, Celebrity Series 
of Boston - Arts for All!, Boston Nature Center, 
MusiConnects, City Missions, Read Boston- Read to 
Achieve Program, The Home for Little Wanderers, 
Tufts University, Boston University, Bird Street 
Community Center

Programas depois da aula em nosso prédio:
 •  Bird Street programa depois da aula, 14:30-18:00 

hs; dever de casa, alfabetização, matemática, 
saúde, ciência, dança, artes, música, ginástica e 
recreação.

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Clap Innovation School
K1-5ª série
35 Harvest St., Dorchester 02125
Chi Nguyen, Diretora
617-635-8672
Características Especiais:

 • Abordagens criativas para garantir que nossos 
alunos atingem altos padrões acadêmicos

 • Um ambiente escolar que estimula um forte 
relacionamento

 • Programas antes e depois da aula 
 • Ciência, música, artes visuais e educação física
 • Reuniões na Câmara Municipal, com os membros 

da comunidade
 • Instrução rigorosa para todos os alunos
 • Boletim escolar semanal
 • Universidade de Pais
 • Muito ativo Conselho de Pais e Conselho de Base 

Escolar
 • Passeios uma vez por mês

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média McCormack.

Programas acadêmicos especiais:
 •  AVID (Avanço Via Determinação Individual) pronto 

para faculdade
Nossos parceiros:

 •  Bird Street, BOKS, City Connects, Dorchester 
Historical Society, John W. McCormack Civic 
Association, Strong Women Strong Girls, 
Massachusetts College of Art and Design, 
Teach Plus, UMass Boston School of Education, 
Achievement Network

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Programa antes da aula, Segunda-Sexta 8:00 
a.m.-9:05 a.m; $5 por dia ou $20 por semana. Os 
alunos podem fazer o dever de casa se necessário, 
brincar no pátio da escola (se o tempo permitir), e 
trabalhar em atividades de arte e diversão. Ligue 
para a escola para obter detalhes sobre BOKS, 
nosso programa de exercicios antes da aula

 • Programa depois da aula através do Bird Street, 
Segunda-Sexta, 15:50-18:00hs. Entre em contato 
com Kathy Thomas no Bird Street se você tiver 
alguma pergunta, 617-282-6110

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Condon K-8 School
K1-7ª série em 2016-2017
200 D St., South Boston 02127
Robert Chisholm, Diretor
617-635-8608
Características Especiais:

 • Dois laboratórios de informática e um laboratório 
de informática móvel

 • Piscina e ginásio
 • Muito Especial Arte/Coral
 • Pátio e sala de aula ao ar livre
 • Programas antes e depois da aula
 • Harvard Programa de Educação Cívica

 • Iniciativa 10 Meninos
 • Programa de Prevenção contra maus-tratos 

(bullying)
 • Sala-de-aula reduzida 
 • RIF Celebrações com Livros 
 • Assembléias multicultural 
 • Palestras para os pais

Programas acadêmicos especiais:
 • A primeira infância
 • Desenvolvimento da creche
 • Classes de Transição Primária para crianças em K2 e 

1ª série com necessidades especiais
 • Educação Especial: classes aprendendo com 

deficiência (LD) 
 • Classes de Trabalho Avançando para alunos 

elegíveis na 4ª e 5ª série
 • Classe multilíngue para Alunos Aprendendo Inglês
 • Programa para alunos com a Educação Formal 

Interrrompida (SIFE)
Nossos parceiros:

 • ED Vestors, Fit Girls, BOKS, Jewish Coalition for 
Literacy Book Pals, LaBoure Center, Museum 
of Fine Arts, Power Lunch Mentoring Program, 
South Boston Boys and Girls Club, City Year, Sparks 
Program, UMass Boston, Harvard University, Very 
Special Arts

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: disponível para 30 alunos em K2-5ª 
série, de segunda a sexta-feira, 7:00 - 8:15; tutoria 
e de enriquecimento; pequena taxa

 • Programa depois da aula, 15:00 - 17:45; ajuda 
do dever de casa, esportes e atividades de 
enriquecimento. Disponível para 100 alunos a um 
custo de $10 por semana.

 • A Comunidade Escola Condon também oferece um 
programa depois da aula

 • Um novo programa, Imajine That, oferece 
programa depois da aula para alunos de K1 e K2.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Conley Elementary School
K1-5ª série
450 Poplar St., Roslindale 02131
Joseph Foley, Diretor
617-635-8099
Características Especiais:

 • Ambiente seguro e acolhedor de aprendizagem
 • Um grande pátio com um parque infantil e um 

anfiteatro ao ar livre
 • Programas antes e depois da aula
 • Especialistas em Ciência, arte, música, educação 

física, matemática 
 • Tecnologia: Todos os estudantes na 2ª-5ª séries 

tem o seu próprio Google Chrome book, e 
estudantes em K0 -1ª série tem acesso a iPads.

 • Tutores de Boston Partners in Education e 
professores estudantes da Boston University, 
Lesley University e UMass Boston

 • Programa na escola inteira de leitura em casa é 
Fundamental (RIF) brindes com livros em três 
eventos especiais

 • Aconselhamento no local disponível para todos 
os alunos e aulas de tutoria gratuitas para alunos 
em risco

 • Conselho Escolar de Pais Ativo
 • Boletim semanal para os pais e calendário mensal
 • Tech Goes Home programa: aulas de computação 

para pais e filhos e oportunidade para as famílias 
comprar um computador

 • Quatro noites familiares: Ciência no Museu da 
Criança, Matemática em Família, Alfabetização 
e Arte

Programas acadêmicos especiais:
 • Primeira Infância Integrado
 • Educação Especial Classe Transição Primária  (PTC)
 • Educação Especial Intelectualmente Debilitado/

Moderado 
Nossos parceiros:

 • Comcast, Combined Jewish Philanthropies, Eliot 
School of Fine Arts and Applied Arts, Behavior 
Health Model/Children’s Hospital, Home for Little 
Wanderers, Boston Institute for Psychotherapy, 
Boston Bikes, Curry College, UMass Boston



16 Descubra Escolas Públicas de Boston 2016, Edição K-8 

escubra os Perfis das BPS Escolas K-8

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: para todos os alunos em K2-5ª série, 
todos os dias de aulas das 7:15-8:15 na nossa 
cafeteria. Ajuda com o dever de casa, quebras de 
movimento e tutoria. O programa custa $5 por dia.

 • Depois da aula: fornecido pelo YMCA para os 
alunos no K2-5ª série, todos os dias de aulas das 
2:30-18:00hs. As famílias têm uma opção para a 
sua criança(s) para participar 1-5 dias por semana. 
Custo é baseado em uma escala.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Curley K–8 School
K1-8ª série
40 Pershing Rd., Jamaica Plain 02130
Katie Grassa, Diretora
617-635-8239
Características Especiais:

 • Foco Toda a Escola Toda Criança
 • Open Circle (Círculo Aberto) competência social, 

currículo K-5 ª série
 • Tenacity tênis e leitura 6ª-8ª série
 • Credenciada pela Associação Nacional para a 

Educação de Crianças (NAEYC)
 • Parceria com Northeastern University que traz 

recursos e voluntários para dentro da escola para 
melhorar nosso currículo, o desempenho do aluno, 
o envolvimento da família, e bem-estar do aluno

 • Dança, artes teatrais e artes visuais
 • Equipes de basquetebol, corrida, torcida, tênis e 

vôlei

K-8 Caminho: Garantido matrícula para os 
alunos da Escola Curley Lower e J. F. Kennedy 
Elementary.

Programas acadêmicos especiais:
 • Colaborativa Alfabetização, K-2
 • Classes de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 4ª-6ª séries
 • Programa de autismo (PACE), K-8ª
 • Instrução Imersão em Inglês (SEI) para Alunos 

Aprendendo Inglês, K-8ª
 • Remediação sociais e acadêmicas (SAR), 2ª-8ª 

séries
Nossos parceiros:

 • City Year, Community Music Center of Boston, 
Boston Public Library - Connolly Branch, 
Spontaneous Celebrations/Beantown Society, The 
Center for Restorative Justice, Suffolk University, 
The Home for Little Wanderers, Thompson Island  
Outdoor Education, Lesley University, Tenacity, 
BalletRox

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Depois da aula: um novo, completo programa após 
aula que atualmente atende cerca de 60 alunos de 
K2-8ª série, das 2:30 -18:00hs de segunda a sexta-
feira durante o ano letivo regular. A programação 
inclui quatro blocos de 45 minutos por dia para 
cada série. Oferecemos apoio acadêmico através 
da ajuda ao dever de casa e um a um tutoria, bem 
como muitas de atividades de enriquecimento. As 
taxas são em uma escala. Entre em contato com a 
escola diretamente para saber dos custos e obter 
mais detalhes.

Tenacity oferece um programa depois da aula 
gratuito para alunos da 6ª-8ª séries que tem o 
foco em habiliadades de leitura e aprender a 
jogar tênis. www.tenacity.org
MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Dearborn STEM Academy
6ª-12ª série
60 Geneva Ave., Dorchester 02121
Lisa Gilbert-Smith, Diretora
617-635-8412
dearbornstemacademy.org

Por favor visite o nosso site para informação.
MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Dever Elementary School
K1-5ª série
325 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
Laura Miceli, Diretora
617-635-8694
Características Especiais:

 • Aulas de linguagem em espanhol e ciências 
disponíveis em cada série de ensino

 • 4ª série Fellows matemática, permitindo pequena 
tutoria e apoio do grupo

 • Parceria com Boys and Girls Club nas proximidades 
Club para programa depois da aula

 • Expandido Tempo de Aprendizagem: nosso dia 
escolar é de 7: 30-15: 30hs

 • Serviços de enfermagem em tempo integral
 • Parceria com vários programas terapêuticos, 

fornecendo aconselhamento de saúde mental
 • Conexões comunidade forte com o Harbor Point 

Development
 • Ambiente acolhedor bilíngue
 • Programa Universal gratuito de café da manhã, 

lanche e lanche leve

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média McCormack.

Programas acadêmicos especiais:
 • Sala de aula de educação especial em cada série

Nossos parceiros:
 • Generations Inc, Playworks, UMass Boston, 

Wediko’s Children’s Services, Home for Little 
Wanderers, Trinity Boston, Jumpstart, 3-Point 
Foundation, Boston Philharmonic, Big Sister

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Expandido dia escolar para todos os alunos das 
7:30 até 15:30.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Dudley Street Neighborhood Charter 
School
K1-5ª série em 2016-2017
6 Shirley St., Roxbury 02119
Dawn Lewis, Diretora
617-635-8507
Características Especiais:

 • Uma nova escola charter no distrito que abriu em 
Setembro, 2012

 • Nossa missão: (1) fornecer uma educação de classe 
mundial para todos os alunos, (2) preparar os 
novos professores da mais alta qualidade, e (3) 
servir como um parceiro na mehoria de todas as 
escolas da área de Dudley

 • Fundada e dirigida pelo Boston Plan for 
Excellence-Boston Teacher Residency, uma 
organização com um histórico comprovado de 
sucesso acadêmico, em parceria com a Iniciativa de 
Bairro Dudley Street.

 • Mais tempo para o ensino e a aprendizagem 
através de um dia escolar e um ano mais 
prolongado

 • Mistura de série nas salas de aula com os 
mesmos professores durante dois anos, assim os 
professores conhecem bem seus alunos

 • Promoção para a próxima série baseada na 
competência: os alunos devem demonstrar que 
conheceram os altos padrões acadêmicos

 • Forte apoio social e emocional através de parcerias 
com agências na escola

 • Forte parcerias com organizações comunitárias e 
outras escolas no bairro Dudley

 • A inscrição é aberta a todos os alunos que vivem 
em Boston.

Nossos parceiros:
 • BPE (Boston Plan for Excellence), DSNI (Dudley 

Street Neighborhood Initiative), BTR (Boston 
Teacher Residency), DPC (Dudley Promise Corps), 
Family Services of Greater Boston, Project HOPE, 
Cradles to Crayons, Roxbury Children Services of 
Roxbury, The Home for Little Wanderers, The Food 
Project

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Todos os alunos tem direito um café 
da manhã gratuito à partir de 7:15 até 7:45.

 • Depois da aula de 15:15 até 16:30: artes, bem-
estar, exploração temática e tutoria como parte do 
dia escolar extendido para todos os alunos, sem 
custo extra.

MCAS Nível (2013 e 2014):  não classificação

East Boston Early Education Center
K0-1ª série
135 Gove St., East Boston 02128
Olga Frechon, Diretora
617-635-6456
Características Especiais:

 • Programa de dia extendido para todos os alunos 
das 7:30 até às 16:45 horas

 • Acreditada pela Associação Nacional de Educação 
para Crianças Jovens(NAEYC), a organização é líder 
no país de profissionais de educação da primeira 
infância

 • Apoio para alunos em risco de perder o ano através 
dos programas Reading Recovery, explicações na 
escola e programas de leitura por computador

 • Biblioteca em sala de aula com mais de 500 livros
 • Programa de alfabetização integrando música, 

arte e ciências em todas as disciplinas 
 • Um programa de robótica e engenharia para todas 

as crianças.
 • Computadores em todas as salas de aula, bem 

como na biblioteca e na sala dos funcionários
 • Centro de Mídia
 • Biblioteca de matemática para empréstimo com 

mais de 200 jogos e livros para as famílias levarem 
para casa 

 • Programa semanal leve um livro para casa, 
distribuição de livros pelo Reading Is Fundamental 
(RIF) e seminários para promover o apoio aos pais 
em casa. 

Programas acadêmicos especiais:
 • Cinco salas de aula de Primeira Infância (K0/K1) 
 • Programas de inclusão para K2 e 1ª série, onde as 

crianças com e sem deficiência aprendem juntos 
com apoio individual

Nossos parceiros:
 • Boston College Lynch School of Education, 

Embassy Suites Hotel, Harvard Graduate School of 
Education, Museum of Fine Arts, Tufts University 
Eliot-Pearson School, Kingsley Montessori, 
Museum of Fine Arts, ARCK (Art Resource 
Collaborative for Kids)

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Cuidado gratuito, 7:30 - 16:45hs. Após o programa 
da escola continua a dia acadêmico com projetos e 
temas mensais, artes e artesanato, jogo dramático, 
músicas e culinária

Edison K–8 School
K1-8ª série
60 Glenmont Rd., Brighton 02135
Samantha Varano, Diretora Interina
617-635-8436
Características Especiais:

 • Currículo focado em arte
 • Programas antes de depois da aula para todas as 

séries
 • Música instrumental, coro, treatro, dança, arte
 • Basquetebol, corrida, vôlei e futebol
 • Portfólio de saída e exigido para alunos de 8ª série
 • Novos laboratórios de ciências
 • Auditório, ginásio, serviço completo no refeitório, 

pátio
 • Ênfase em práticas de inclusão para estudantes 

com deficiência
 • Tecnologia nas salas de aula

K-8 Caminho: Garantida matrícula para os alunos 
da Baldwin ELPA e Winship.

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 4ª-6ª séries
 • Ênfase em práticas de inclusão de alunos com 

deficiência
 • Instrução Imersão em Inglês (SEI), em todos as 

séries para os alunos de 65 países
Nossos parceiros:

 • Harvard University, PlayBall, Boston College, 
Berklee College of Music, Wheelock College, 

City Connects, College Success Academy/ 
Steppingstone Foundation, Jackson Mann 
Community Center, New England SCORES

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:
Antes da escola: No local, dirigida pelo Centro 
Comunitário Jackson/Mann para alunos em 
K1-8ª série

 • Depois da aula: Centro Comunitário Jackson/Mann, 
College Success Academy, America SCORES Boston 
futebol e escrita, esportes de remo; Strong Women 
Strong Girls, Clube de Ciência, Debate Mate, 
Programa Playworks Treinadores Junior 

MCAS Nível (2013 e 2014): 2

Edwards Middle School
6ª-8ª séries
28 Walker Street, Charlestown 02129
Robert Rametti, Diretor
617-635-8516 
edwards@bostonpublicschools.org
Características Especiais:

 • Ampliado o tempo de aprendizagem para todos 
os alunos com necessidades individuais, com 
uma hora a mais a cada dia para ajudá-los a 
tirar melhores notas e ter sucesso em avaliações 
importantes

 • Equipe de ensino dedicada e talentosa, 
compromissada com a segurança e o aprendizado 
de cada estudante 

 • Programa Escolas Cidadão para 6ª série, com apoio 
acadêmico extensivo, enriquecimento, passeios e 
treinamento de liderança 

 • Apresentação de artes cênicas, com classes em 
música instrumental disponível, dança, teatro 
musical, tambores, teclado e coro

 • Extensivas atividades de enriquecimento para 
alunos de 7ª e 8ª séries, inclusive musicais, 
trabalho comunitário, dança hip-hop, natação, 
tênis, projeto de moda, sapateado, muito mais

 • Ênfase na boa cidadania e desenvolvimento de 
caráter através da escola, com oportunidades de 
liderança estudantil e serviços comunitários

 • Academia de Aceleração durante as férias 
de fevereiro e abril oferece acadêmicos e 
enriquecimento para alunos selecionados

 • Equipes de professores que tem o tempo de 
planejamento diário

 • Equipes esportivas e competitivas de basquetebol, 
cheerleading (torcida), futebol americano, futebol 
e corrida

 • Parceria fortes com Harvard University, Boston 
University, and Boston College, que trazem os 
professores em formação, aconselhamento, 
estagiários e outros voluntários para a escola todos 
os anos

 • Algebra 1 para 8ª série que estão prontos para o 
trabalho de nível de ensino de segundo grau

 • O Clima Escolar da Equipe é altamente focada na 
segurança dos alunos, disciplina e cultura positiva 
do aluno

K-8 Caminho: Garantida matrícula para alunos 
da Adams, Bradley, Guild, O’Donnell, Otis, P. J. 
Kennedy, e Alighieri Montessori

Programas acadêmicos especiais:
 • Apoio extra para os alunos que estão aprendendo 

Inglês através de nosso currículo ESL
Nossos parceiros:

 • America SCORES Boston soccer, Bird Street 
Community Center, Boston Debate League, 
Citizen Schools, Sports Museum, Boston Partners 
in Education, EF Education, Charlestown Boys 
and Girls Club, Charlestown Community Center, 
Charlestown MGH Health Center, Arbour Hospital, 
Harvard University, Boston College, Boston 
University, National Center on Time and Learning.

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, das 7:00hs: ginásio de manhã e 
atividades sala de estudo

 • Depois da aula: Todos os alunos ficam até às 
16:15hs de segundas-quintas-feiras. Às sextas-
feiras os alunos são dispensados   às 11:40hs.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Conley (continuação)
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Eliot K–8 School
K1-3ª: 16 Charter St., Boston 02113
4ª-8ª: 585 Commercial St., Boston 02109
Traci Walker Griffith, Diretora
617-635-8545
Características Especiais:

 • Escola de Recomendação em Massachusetts, 2010, 
2011, 2012 

 • Mais antiga escola de funcionamento contínuo de 
Boston (fundada 1713)

 • Funcionários, alunos, famílias e comunidade 
cuidadosos, comprometidos e colaborativos

 • Instrução avançada em ELA e matemática para 
4ª-8ª séries

 • Uma das únicas escolas públicas de Boston com 
um K-8 robótica e programa de engenharia

 • City Connects no local conselheiro
 • Programa de cultura e língua italiana
 • Carpintaria e programa de encadernação em 

colaboração com North Bennet Street School
 • Programa Global Premier Futebol durante recreio, 

e “quebra de movimento” para todos os alunos, 
K-8ª

Programas acadêmicos especiais:
 • Aulas avançadas para os alunos elegíveis na 4ª-8ª 

séries
 • Modelo de inclusão para os programas de fala e 

linguagem
 • Programa de língua italiana

Nossos parceiros:
 • C.A.S.It (Italian Consul), North End Community 

Health Center, Nazzaro Community Center, 
New England Aquarium, Artists for Humanity, 
Emmanuel College, UMass Boston, Wellesley 
College, Lesley University, Suffolk University, 
Old North Church, Paul Revere House, Boston 
Conservatory, City Connects (Boston College), U. S. 
Coast Guard

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Escola abre às 8:00hs para o café da 
manhã e reunião da comunidade antes das 8:20hs 
para iniciar o dia instrucional

 • Depois da aula: Champions programa depois 
da aula, 15:30-18:00hs (taxa; bolsas de estudo 
disponíveis); tutoria para o ISEE (teste de entrada 
da escola exame); debate, teatro. Por favor, ligue 
para a escola para mais informações

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Ellis Elementary School 
K1-5ª série
302 Walnut Ave., Roxbury 02119
Cynthia Jacobs-Tolbert, Diretora
617-635-8257
Características Especiais:

 • Divide o espaço com o Museu Afro-americano com 
quem nós participamos em eventos anuais que 
suplementam nosso currículo de história e estudos 
sociais

 • iPad na sala de computação
 • Laboratórios exploratórios de ciências com um 

instrutor de ciências certificado, mais experiências 
práticas de ciências

 • Forte parceria com Higher Ground Inc.

K-12 Caminho: Garantida matrícula para alunos 
da 6ª série na Dearborn STEM Academy (ciência/
technologia/engenharia/matemática) para 
6ª-12ª séries.

Programas acadêmicos especiais:
 • Instrução em Imersão Inglês (SEI) para alunos em 

K1-5ª série (Espanhol)
 • Programa de educação especial, K1-5ª série: 

emocional debilitado
 • K0/K1 sala de aula integrada, onde as crianças com 

e sem deficiência aprendem juntos
Nossos parceiros:

 • America SCORES soccer, Bird Street Community 
Center, Higher Ground Boston, Generation Inc., 
City Sprouts, Boston Ballet, National Center of 
African American Artist, Franklin Covey Education 
Associates

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:00- 9:15: Centro Comunitário Bird 
Street.

 • Depois da aula, 15:30 até 18:00: Programa Centro 
Comunitário Bird, para alunos de K2-5ª séries. 
Atividades de enriquecimento, dever de casa, 
xadrez, atividades físicas e arte. Escala taxa.

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Ellison/Parks Early Education School
K0-3ª série
108 Babson St., Mattapan 02126
Natalie Ake, Diretora
617-635-7680
Características Especiais:

 • Parceria com VSA Massachusetts que traz um 
artista residente para planejar e co-ensinar lições 
que integram as artes em instrução do conteúdo

 • Classes pequenas, com uma proporção de 1 adulto 
para 10 crianças nas classes do Jardim Infantil e 
de inclusão  

 • Uma equipe diversa que reflete nossa inscrição de 
estudantes diversificada

 • Currículo baseado em modelos, culturalmente 
relevantes

 • Programas Reading with Friends (Leitura com 
Amigos), My Reading Buddy(Meu Companheiro de 
leitura, e leitura em casa para promover a leitura    

 • Ativo engajamento pais/famílias e advocacia, 
inclusive programa para Homens e mulheres Night 
Out (Noite Fora) que encoraja pais a lerem para os 
filhos e a serem pais mais participantes

 • Vencedora de várias verbas: incluindo Harvard 
Achievement Support Initiative HASI (SmartTALK 
& MITM), Family Literacy and Early Reading First 
from the U. S. Dept. of Education

 • Pátio belamente projetado, centrado na criança, o 
prédio estado da arte  

 • STEAM especialista focaliza na integração 
da ciência, tecnologia, engenharia, artes e 
matemática

K-8 Caminho: Garantida matrícula para 4ª série da 
Escola Mildred Avenue K-8.

Programas acadêmicos especiais:
 • Aulas de educação geral e alunos de educação 

especial integrada em todas as séries
 • Instrução em Imersão Inglês (SEI) para Alunos 

Aprendendo Inglês
Nossos parceiros:

 • Boston Children’s Museum, Boston Nature Center 
& Trailside Museum, Cradles to Crayons, Harvard 
Achievement Support Initiative (HASI), Mattapan 
Public Library, Milton Academy, Museum of 
Science, New England Aquarium, Swanson 
Automotive Services, VSA of Massachusetts (arts)

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Gratuito programa antes e depois da aula 
cuidadoso e enriquecimento 7:30-16:45hs. 
SmartTalk, programa depois da escola de dever 
de casa, robótica, fotografia, Zumba, ciência, 
artes visuais, contar histórias com fantoches, 
movimento criativo e arte matemática.

Everett Elementary School
K1-5ª série
71 Pleasant St., Dorchester 02125
Karen Cahill, Diretora
617-635-8779
Características Especiais:

 • Programas fortes de alfabetização e matemática, 
bibliotecas em sala-de-aula com bom estoque e a 
melhor biblioteca de escola primária das BPS

 • Professores especialistas em música, ciências, 
educação física, saúde e comunicações

 • Criando oportunidades de liderança para os alunos 
através de atividades júnior treinadores

 • Programa de bem-estar que inclui educação física 
e instrução de saúde

 • Programa antes e depois da aula para ajudar os 
alunos com dificuldades em um ambiente de 
pequenos grupos

 • Boletim semanal, o “ Everett Owl,” para manter os 
pais informados

 • Funcionário de apoio para os alunos que estão 
tendo dificuldades, incluindo um conselheiro, 
terapeuta da fala e terapeuta ocupacional

 • Serviços de inclusão e sala de recursos de apoio 
acadêmico para os alunos de todas as séries

 • Premiado e ganhador do pátio de escola e de sala 
de aula ao ar livre.

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média McCormack.

Programas acadêmicos especiais:
 • Serviços de inclusão e apoio acadêmico da sala de 

recursos para alunos de todas as séries
Nossos parceiros:

 • PWC, Horace Mann Insurance Company, Home for 
Little Wanderers, Greater Boston Jewish Coalition 
for Literacy, Open Circle, YMCA of Greater Boston, 
Strong Women Strong Girls, Girl Scouts, Boy Scouts

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: no local parceria com o YMCA; taxa
 • Depois da aula até 18:00hs; fornecida pelo YMCA, 

inclui apoio ao dever de casa; taxa. Nós também 
oferecemos um Clube Ambiental e um Clube de 
Música.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Frederick Middle School
6ª-8ª série
270 Columbia Rd., Dorchester 02121
Pauline Lugira, Diretora
617-635-1650
Características Especiais:

 • Uma escola piloto, parte de uma rede de escolas 
inovadoras com autonomias que apoiam o sucesso 
de funcionários e estudantes.

 • Uma escola que serve a criança como um todo; 
mente, corpo e espírito 

 • A escola da comunidade, apoiada por fortes 
parcerias

 • Instrução com dados-dirigidos para apoiar fortes 
resultados para o aprendizado do aluno

 • Rigoroso currículo acadêmico, fortalecido pela 
investigação, exploração, experiência e ensino 
prático

 • Serviços no local de aconselhamento disponíveis 
para todos os alunos

 • Basquete, tênis, lacrosse, luta livre, futebol 
americano, futebol, e beisebol

 • Computadores Laptop com acesso wireless à 
internet para todos os alunos e oportunidades 
para famílias terem um computador em casa 
através do Tech Goes Home

 • Enfermeiro (a) em horário integral 
 • Um bonito, novo, prédio estado-de-arte, com 

acesso à Internet, ginásio, estúdio de cerâmica, 
estúdio de dança, coral e música instrumental, e 
laboratórios de ciência e tecnologia

K-8 Caminho: Garantida matrícula para alunos da 
Holmes, Mather e UP Academy Holland.

Programas acadêmicos especiais:
 • AVID programa de preparação a faculdade
 • Educação Bilíngue Transicional (TBE), Programa 

em Somália de Instrução em Imersão Inglês (SEI) , 
Alfabetização e Língua Materna

Nossos parceiros:
 • Alliance for Inclusion and Prevention, Big Sisters, 

My Life My Choice, Grove Hall, Boston Ballet, 
Boston Rising, Boston Celtics Stay In School, 
Boston College, Boston University, Simmons 
College, Exeter School, Playball, Connection with 
Care, Mass College of Art, Project RIGHT, Tenacity, 
MetroLacrosse

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • Depois da escola: tutoria, esportes, clubes e 

atividades, incluindo arte, dança, teatro, música 
instrumental, ciência e matemática clubes, clubes 
de mídia, e muito mais, a maioria são gratuitos.

 • Gratuita sessões de tutoria e atividades de sábado 
MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Gardner Pilot Academy
K1-8ª série
30 Athol St., Allston 02134
Erica Herman, Diretora
617-635-8365
Características Especiais:

 • Escola piloto: Pais e comunidade tem voz no 
conselho administrativo para informar as decisões 
orçamentais

 • Serviços extendido: Programas antes da aula, 
depois da aula e programa de educação de adultos 

 • Oportunidades de Artes: Programa de artes 
toda manhã de sexta-feira consistindo de 
oportunidades profissionais de artes para todos 
os alunos

 • Saúde e Bem-Estar: Programa Playworks para 
todos os alunos, enfermeiro(a)em tempo integral 
na escola, posto de saúde no local, em tempo 
integral conselheiro da escola, e em tempo 
integral coordenador City Connects.

 • Envolvimneto da Família: Cinco grandes eventos 
na escola por ano para conectar as famílias para a 
aprendizagem do aluno

 • Parceria com 35 grandes universidades e 
comunidades.

Programas acadêmicos especiais:
 • Escola totalmente inclusiva para todos os alunos 

de todas as séries
Nossos parceiros:

 • Universidades: Harvard, Boston College, Lesley 
University, Simmons College, Boston University

 • Artes: Young Audiences of Massachusetts, ARCK, 
MFA, BPO, Boston Ballet and Boston String, Boston 
Partners in Education, YMCA of Greater Boston, 
YWCA, America SCORES, Big Sisters 

 • Bem -estar: City Connects, Brighton Allston Mental 
Health, Joseph Smith Health Center, Playworks

 • Acadêmico: Read Boston, Steppingstone Academy, 
Women’s Table, Cradles to Crayons

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da escola, de 7:30hs: disponível para todos 
os alunos; gratuito. Conduzido por nossos alunos 
estagiários em tempo integral, o programa 
centra-se em engajar os clubes para que os alunos 
estejam dispostos a aprender por volta das 8:30hs.

 • Depois da aula, até 18:00hs, fornecido em 
colaboração com YMCA of Greater Boston. Taxa 
semanal; bolsas e taxas reduzidas disponíveis. 
Programação de alta qualidade proporciona o 
desenvolvimento acadêmico, social e emocional. 

 • Programa de futebol e escrita América SCORES 
de Boston está disponível para alunos do ensino 
médio, no outono e na primavera, $25 por 
temporada por aluno.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Sarah Greenwood K–8 School
K1-8ª série
189 Glenway St., Dorchester 02121
Alexander Matthews, Diretor
617-635-8710
Características Especiais:

 • Escola de “duas línguas”, oferecendo a todos os 
alunos a oportunidade de aprender em duas 
línguas, Espanhol e Inglês.

 • Boston Arts Academy enriquecimento
 • Playworks
 • Girl Scouts e Boy Scouts
 • Vencedora do primeiro prêmio Thomas W. Payzant 

“School on the Move” do EdVestors, 2006
 • Nomeada a Escola Commonwealth COMPASS pelo 

Mass. Departamento de Educação, 2005
 • Nomeada a Title I Distinguida Escola, 2005
 • Fique Na Escola em programa com o Boston Celtics
 • Nova biblioteca
 • City Connects, um projeto do Boston College que 

identifica as forças e as necessidades de cada 
aluno e se conectar com cada criança a um serviço 
individualizado na escola e na comunidade

 • PEAR/RALLY (Reunir)
Programas acadêmicos especiais:

 • Ensino da língua dupla, Espanhol/Inglês
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escubra os Perfis das BPS Escolas K-8

Nossos parceiros:
 • School Advisory Group, Franciscan Hospital, 

Sportsmen’s Tennis & Enrichment Center, PEAR/
RALLY, City Connects, Boy Scouts and Girl Scouts, 
Strong Women Strong Girls

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da escola: Antes da aula BOKS Kidz 
programa educação física para alunos de K-5ª 
série, e Playworks para K1-8ª série 

 • Depois da aula: Play Ball (Jogar Bola) para 6ª-8ª 
séries com volleyball, beisebol, double dutch e 
corrida,

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Grew Elementary School
K1-5ª série
40 Gordon Ave., Hyde Park 02136
Christine Connolly, Diretora
617-635-8715
Características Especiais:

 • Equipe de ensino dedicada 
 • Ambiente escolar positivo
 • A liderança do governo do estudante
 • New England Patriots concedeu Verba para o 

Bem-Estar
 • Classes extras para apoiar leitura, matemática e 

ciência
 • Nova sala de aula ao ar livre em novo pátio
 • Estagiários do Curry College 
 • Programa de Dança com Boston Ballet
 • Envolvimento dos pais

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média Irving.

Nossos parceiros:
 • America SCORES New England soccer, Boston 

Ballet, Boston Partners in Education, Hyde Park 
After School Program (ShOut), Jewish Community 
Volunteer Program, NFL Pay 60 New England 
Patriots Wellness Program, Reebok Corporation.

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Programa Reeboks BOKS educação 
física, três dias na semana

 • Depois da aula: America SCORES Boston programa 
de futebol e escrita para 3ª-5ª séries, outono e 
primavera, dois dias por semana.

MCAS Nível (2013 e 2014): 4

Guild Elementary School
K1-5ª série
195 Leyden St., East Boston 02128
Karen McCarthy, Diretora
617-635-8523
Características Especiais:

 • Nos celebramos divesidade, temos expectativas 
altas e abraçamos e acreditamos de que todos os 
alunos podem alcançar sucesso.

 • Expeditionary Learning e Reading Street Currículo, 
TERC Investigações de matemática, ciências, 
estudos sociais, artes, musica, dança e educação 
física.

 • Equipe premiada, inclusive Professor do Ano 
(2008), Prêmio Professor(a) Nacional Milken 
(2006) e Professor(a) do Ano em Educação 
Bilíngüe, Professor Nacional Certificado (2009)

 • Forte envolvimento dos pais, inclusive Hora do 
Café uma vez por mês, Noite da Matemática e 
Noite Internacional 

 • Aconselhamento na escola para alunos.

K-8 Caminho: Garantida matrícula para as Escolas 
Médias Edwards ou Umana Academy.

Programas acadêmicos especiais:
 • Excelente instrução para os Alunos aprendendo 

Inglês ministradas por funcionários certificados em 
ESL, incluindo a Imersão em Espanhol Instrução 
Inglês (SEI) de K1-5ª série e um programa apara 
alunos com a Educação Formal Interrompida (SIFE) 
na 4ª e 5ª séries

 • Grupo especializado para estudantes com 
deficiência

Nossos parceiros:
 • Harvard University, YMCA, Read Boston, The 

Achievement Network, The Farm School, New 
England Aquarium, Playworks, Boston Institute for 
Psychotherapy

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, das 7:10hs: Guild Alligators 
programa para os alunos de K-5 ª séries com a 
ajuda no dever de casa e movimento/educação 
fisíca

 • Depois da aula, até às 18:00hs: Em parceria com 
o East Boston YMCA; reforço e oportunidades de 
enriquecimento.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Hale Elementary School
K1-5ª série
51 Cedar St., Roxbury 02119
Sandra Mitchell-Woods, Diretora
617-635-8205
Características Especiais:

 • Escola pequena comunidade segura
 • Estado-de-arte pátio, sala de aula ao ar livre e um 

premiado mural
 • Banda escolar, ITEAMS, Technology Goes Homee 

estado-de-arte uma sala de computação
 • Projetos de Serviços Comunitários de Ensino e 

Júnior Realizações
 • Altas expectativas para acadêmicos e 

comportamento
 • Livro da Escola Anual
 • Escolhida pela Boston Magazine como um das 

“Melhores de Boston: As melhores 100 Escolas” 
em 2005

 • Estudantes SMILE (sorri) muito: Um ambiente 
seguro para aprender

 • Comprometida com o ensino eficaz e de boas 
práticas

 • Prêmios nacionais para a funcionários e diretor(a), 
e Prêmio Nacional de Bronze para a Saúde

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média Timilty.

Nossos parceiros:
 • Boston Ballet, Families First, Wakefield Estates, 

Boston Celtics and Patriots, Boston Nature 
Center, Boston Jewish Literacy Coalition, Boston 
Partners in Education, Junior Achievement, 
Drug Enforcement Agency (DEA), Harvard 
School of Public Health, Healthy School Alliance, 
Northeastern University, UMass, Wheelock College, 
Omega Phi Psi, Boston Arboretum, ReadBoston, 
Discover Roxbury, Urban Improv, Bird Street 
Community Center, Urban League 

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:15-8:00hs: BOKS, um divertido 
programa de atividade física

 • Depois da aula, até às 18:00hs: Bird Street 
Community programa depois da aula, segunda-
sexta. Atividades de enriquecimento, tempo de 
dever de casa, aulas de música, xadrez, poesia e 
arte. O diretor (a) desfruta de aulas de clarinete 
com os alunos. Uma escala de taxa.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Haley Elementary School
K0-8ª série
570 American Legion Highway, Roslindale 02131
Kathleen Sullivan, Diretora
617-635-8169
Características Especiais:

 • Foco de toda a escola na comunidade e meio 
ambiente

 • Parceria com o Centro da Natureza de Boston
 • Apoio o Modelo Compreensivo de Saúde 

Comportamental
 • Um bonito pátio, sala de aula ao ar livre e jardins
 • Muitas oportunidades para engajamento dos pais
 • Aprendizagem expedicionária

Programas acadêmicos especiais:
 • Inclusão total: Os alunos com e sem deficiência 

aprendem juntos em todas as classes, com o apoio 
para satisfazer as suas necessidades individuais de 
aprendizagem.

Nossos parceiros:
 • Home for Little Wanderers, Boston College, Boston 

Community Boat Building, Harvard University, 
Mass. Audubon Boston Nature Center, UMass 
Boston, Wheelock College, Courageous Sailing, 
Boston Bikes, Spirit Series

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:
Antes da aula: Programa para K-5ªsérie; taxa. 
Programas de exercícios BOKS para 6ª-8ª séries.

 • Depois da aula, até 18:00 da tarde: Programa 
depois da aula Haley / Programa depois da aula 
YMCA 

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Harvard/Kent Elementary School
K1-5ª série
50 Bunker Hill St., Charlestown 02129
Jason Gallagher, Diretor
617-635-8358
Características Especiais:

 • Forte programa acadêmico em alfabetização, 
matemática, estudos sociais

 • Uma equipe premiada, equipe de professores bem 
qualificados

 • Crescimento consistente nas avaliações do MCAS - 
particularmente em matemática

 • Programa de bolsa de estudo Harvard/Kent 
Liderança, oferecendo $1000 de bolsa de estudo 
para a faculdade para seis alunos líderes cada ano 
escolar

 • Parceria de verão com Courageous Sailing e USS 
Constitution Museum

 • Grande eventos educacionais para famílias, 
incluindo Hora de Contar Estórias a Noite e a Nossa 
Feira da Saúde para Família

 • ReadBoston ajuda alunos jovens a serem grandes 
leitores 

 • Salas de aula espaçosas e biblioteca, um ótimo 
ginásio e um novo laboratório de computação 
Boston Celtics

 • Muitos programas adicionais para os alunos, 
incluindo BOKS, Coro Escolar, Corpos Saudáveis, 
Super Soccer Stars, e knucklebones

 • Programas de apoio acadêmico, antes e depois 
da aula

 • Aconselhamento no local para os alunos

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média Edwards.

Programas acadêmicos especiais:
 • Programas de educação especial: imparidade 

emocional e deficiência de aprendizagem
 • Instrução Imersão em Inglês (SEI) para Alunos 

Aprendendo Inglês (chinês)
Nossos parceiros:

 • Big Sister/Big Brother, Courageous Sailing, 
Community Boat Building, Charlestown YMCA, 
Harvard-Kent Leadership Scholarship, MGH Health 
Careers Institute, Museum of Science, E-INC, Read 
Boston, Charlestown Boys & Girls Club

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:45-9:10 hs: Programa para 5-12 
anos 5-12 com um leve trabalho de reforço, 
programa BOKS de exercícios, e atividades para se 
preparar para a escola; $25 por semana.

 • Especializada instrução em leitura; K2-5ª 
série, 8 semanas sessões para leitores que tem 
dificuldades.

 • Depois da aula: Programa de matemática para 
3ª-5ª série; atividades de enriquecimento e de 
recreação.

 • K1-K2 programa depois da aula, $20 por semana, 
incluindo futebol e outras atividades organizadas.

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Haynes Early Education Center
K0-1ª série
263 Blue Hill Ave., Roxbury 02119
Donette Wilson-Wood, Diretora
617-635-6446
Características Especiais:

 • Classes pequenas com 20 alunos com dois 
professores durante o horário acadêmico 

 • Cuidados completos grátis antes e depois da aula 

 • Apresentações de dança/música no inverno e na 
primavera 

 • Muitas ativades divertidas, inclusive o Festa de 
Outono, Passeio no Campo e Splash Day (Dia da 
água)

 • Aulas de natação no Centro Comunitário Kroc
 • Dia Anual de Premiação Anual para honrar o 

desempenho dos alunos 
 • Matérias especiais: dança, ciência, e música
 • Gratuito café da manhã, lanche e programa lanche 

leve a tarde
 • Uma instalação construída para as crianças 
 • Novo pátio em setembro 2014, com sala de aula 

ao ar livre
Programas acadêmicos especiais:

 • Instrução em Imersão Inglês (SEI) para Alunos 
Aprendendo Inglês para todas as séries

 • Salas de aula plena inclusão
Nossos parceiros:

 • Dudley Street Neighborhood Initiative, Twelfth 
Baptist Church (Circle of Promise), Jewish 
Community Centers Readers/Jumpstrat 
Volunteer Program, Boston Society of City 
Missions, Metropolitan Opera Guild, Popplestone 
Foundation, Roy Kroc Centers, Suzuki Institute of 
Boston, Tufts Dental Program, UMass Extension 
Program/Science & Nutrition, Greater Love 
Tabernacle (Circle of Promise)

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes e depois da aula: gratuito cuidados 
completo; aula de instrumento de corda antes 
da aula, Coral dos Meninos, Coral das Meninas, 
amigos um-a-um de leitura, tempo de jogo, 
aula de culinária, aulas de arte, natação, dança, 
tênis, basquete, Clube do livro e Especial Jogos 
Olímpicos.

Henderson Inclusion School
K0-12ª série
Escola menor K0-4ª série: 
1669 Dorchester Avenue, Dorchester 02122
Escola maior, 5ª-12ª séries: 
18 Croftland Street, Dorchester 02125
Patricia Lampron, Diretora
Características Especiais:

 • Dia escolar prolongado
 • Tamanho da sala de aula pequena (média 

tamanho da sala é 22 alunos)
 • Instrução rigorosa, baseada em padrões
 • Vibrante programação após a escola
 • Estado da arte de tecnologia em cada sala de aula
 • Envolvimento dos pais Inigualável
 • As maioria dos livros atualizados e materiais 

complementares
 • Serviços de apoio ao estudante
 • Modelo instrucional orientado por dados

Programas acadêmicos especiais:
 •  Totalmente escola inclusiva, todos as séries
 •     AVID Programa Preparatório para Faculdade

Nossos parceiros:
 • Harvard Graduate School of Education, Very Special 

Arts, The Achievement Network, Berklee College 
of Music, Achieve 3000, Dot Art, Federation 
for Children with Special Needs, Best Buddies, 
Neighborhood House Charter School, Thompson 
Island Outward Bound, UMass Boston, Museum 
of Fine Arts

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Programa antes da aula à partir das 7:30hs: 
disponível para todos os alunos. As atividades 
incluem a aprendizagem e jogar; $2 por dia, há um 
número limitado de bolsas de estudos disponíveis.

 • Programa depois da aula: disponível para os 
alunos de todas as habilidades. Mudanças de 
programação por temporada e inclui basquetebol, 
voleibol, arte, música, percussão Africano, ajuda 
com o dever de casa, Clube Lego, tae kwon do, 
Clube iPad, dança, aulas de piano, Clube Jardim 
e Sextas-feiras Divertidas, que incluem passeios 
para lugares como o New England Aquarium e 
Museu da Ciência. Taxa semanal é de $30 e taxa 
somente para deixar é de $10.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Greenwood K-8 (continuação)
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Hennigan K-8 School
K2-8ª série em 2016-2017
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
Maria Cordon, Diretora
617-635-8264
Características Especiais:

 • Especialidades incluem natação, arte, música, 
drama, ciências, computação, educação física e 
dança Latin 

 • Especialistas em matemática e alfabetização e 
explicadores que oferecem pequenos grupos e um 
a um apoio

 • Tutoria para testes do estado
 • Equipe do Quadro de Desempenho Escolar 

que coordena serviços educacionais, recursos, 
aconselhamento, reivindicações e consultas

 • Grande populacão de Somali e ELL apoiados pelo 
ACEDONE programa depois da aula

 • Equipe City Year que apoia na sala de aula e depois 
da aula

 • Boys and Girls Club, Strong Women Strong Girls, e 
Boys Scouts

Programas acadêmicos especiais:
 • Instrução Imersão em Inglês (SEI) e salas de aula 

multilingues de jardim de infância – 7ª série
 • Classe de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 4ª e 5ª séries; programas em Inglês e eEspanhol
 • Classes educação especial: desenvolvimento 

emocional e social (ESD), Espanhol; e alunos com 
deficiências de aprendizagem  (SLD)

 • Instrução em ESL para jardim de infância-7ª série
 • HILT (Alto Treinamento Intensivo da língua) 

para ajudar os nativos, cuja educação formal foi 
interrompida progredir rapidamente e aprender 
Inglês.

Nossos parceiros:
 • Harvard University, Boston University and Hellenic 

College, BOKS Kids and Girl Scouts, Boston 
Institute of Psychotherapy, Boston Partners in 
Education, Harvard University-HASI After School 
Program, Boys and Girls Club, Museum of Fine 
Arts, Read Boston, Hyde Square Task Force Learn 
Through Dance, Hennigan Community Center

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Centro Comunitário Hennigan, $20 
por semana para K-5ª séries; BOKS programa antes 
da aula 8:10hs, K-5ª série, gratuito

 • Depois da aula: 
 • City Year Starfish para 3ª-5ª séries, gratuito
 • America SCORES Boston futebol+ escrita, 3ª-5ª 

série, $50 por ano.
 • Centro Comunitário Friendship Programa para K-5ª 

séries, $65 por semana, aceita comprovantes uma 
escala de taxa. 

 • Girl Scouts para meninas em K-5ª séries, $12 por 
ano. 

 • ALERTA programa para alunos selecionados, 
gratuito. 

 • ACEDONE programa para Alunos Aprendendo 
Inglês na K-5ª série, gratuito.

MCAS Nível (2013 e 2014): 4

Hernández K–8 School
K1-8ª série
61 School St., Roxbury 02119
Ana Tavares, Diretora
617-635-8187
Características Especiais:

 • Duas línguas: todos os alunos aprendem em 
ambas Inglês e Espanhol

 • Projeto baseado na aprendizagem 
 • Currículo artístico integrado e parceria com 

museus na área 
Programas acadêmicos especiais:

 • Dois-Caminhos, programa de dupla linguagem, 
Inglês e Espanhol

Nossos parceiros:
 • Friends of the Rafael Hernandez, Inc., Institute 

of Contemporary Art, Boston Institute 
for Psychotherapy, Museum of Fine Arts, 
Massachusetts College of Art, Wellesley College, 
826 Boston

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Depois da aula, 14:30–18:00hs: Reforço, dever 
de casa, artes e artesanato, artes marciais, teatro, 
artes visuais, yoga, dança e percussão Africano, 
trem Sole, Strong Women/Strong Girls, escola 
média grupo pares de liderança; $300 por mês 
com bolsas parciais disponível.

MCAS Nível (2013 e 2014): 2

Higginson Elementary School
K0-2ª série
25 Dunbar Ave., Dorchester 02124
Marie Mullen, Diretora
617-635-8618
Características Especiais:

 • Escola para os primeiros alunos em um ambiente 
de bairro

 • Inclusão total de alunos com deficiência e alunos 
no ensino regular

 • Salas muito pequenas: a relação professor-aluno 
para K0/K1 é 3:15 e a relação para K2-2ª série é 
2:20

 • K0-2ª série SEI grupo inclusão para Alunos 
Aprendendo Inglês

 • Equipe altamente qualificada e comprometida: 
Todos os professores tem mestrado e tem vários 
certificados de ensino e licenciamento

 • Assistentes de professores altamente qualificados, 
que possuem diploma Profissionalizante ou 
Bacharelado

 • Diversificado funcionários que falam várias línguas 
dos alunos que servimos: Inglês, espanhol, Crioulo 
Cabo-Verdiano, Francês, Português, Cantonês e 
Hatian Crioulo

 • Equipe de apoio para atender às necessidades 
variadas dos nossos alunos 

 • Especialistas em educação física, artes expressivas, 
ciência sensorial e yoga

 • Enfermeira da escola disponível 5 dias por semana

K-8 Caminho: Garantida matrícula para a sala de 
aula inclusão na Escola Higginson/Lewis K-8 
para 3ª série.

Programas acadêmicos especiais:
 • Inclusão completa do ensino geral, educação 

especial e alunos aprendendo Inglês 
Nossos parceiros:

 • Comprehensive Behavioral Health with Boston 
Public Schools and Children’s Hospital, Higher 
Ground, Families First, Friends of the Children, 
Tufts Dental Program 

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula programa deixar, 7:30-9:10hs, 
pequena taxa.

 • Depois da aula: nenhum no prédio; alguns 
alunos participam de programas baseados na 
comunidade

Higginson/Lewis K–8 School
K1-8ª série
131 Walnut Ave., Roxbury 02119
Darlene Ratliff, Diretora
617-635-8137 
Características Especiais:

 • Escola com base na comunidade e serviço 
completo com forte foco acadêmico 

 • Prédio moderno com ginásio, refeitório e auditório
 • Novo e lindo pátio e sala de aula ao ar livre 
 • Educação em música, arte e dança
 • Programa de educação física incluindo Tae Kwon 

Do
 • Muitas comunidade, parceiros culturais e 

universitários, incluindo a nossa nova parceria com 
a Boston Ballet

K-8 Caminho: Garantida matrícula para alunos da 
Escola Primária Higginson.

Programas acadêmicos especiais:
 •  Educação especial: programas de autismo

Nossos parceiros:
 • New England School of Optometry, Bird Street 

Community Center, City Year, Boston Ballet, 
Pyramid Builders, Healthy Smiles, Community 
Music Center of Boston, Northeastern School of 
Law,  Young People’s Project

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Programa antes da aula: faz parceria com o Centro 
Comunitário Bird St para 5-12 anos; com uma 
escala começando à partir de uma taxa $50 por 
semana 

 • Programas depois da aula: parceria com o 
Centro Comunitária Bird St. Community Center; 
uma escala de taxa, $50 por semana; aceitam 
comprovantes.

 • Programa  depois da aula para alunos do ensino 
médio é fornecido pelo City Year; gratuito

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Holmes Elementary School
K1-5ª série
40 School St., Dorchester 02124
Yeshi Gaskin Lamour, Diretora
617-635-8681
Características Especiais:

 • Modelo do século 21 inclusão escolar que inclui 
plenamente os alunos com deficiência nas aulas 
de inclusão

 • Classes pequenas com 15 alunos em K0-K1 e 20 
alunos em K2-5ªsérie em sala de aula inclusão

 • Programa de música forte, com banda e coral e 
uma verba do VH1 “Save the Music” 

 • Contagem regressiva ao Jardim de Infância e pais-
criança jogando

 • Verba do ASTOS para apoiar atividades criativas 
para alunos com e sem deficiências 

 • Voluntários do Banco Federal Reserve e da 
Academia Milton

 • Open Circle programa de competências sociais
 • Achieve (Alcançar) programa antes e depois da 

aula de enriquecimento escolar
 • Crianças Descobrindo Justiça
 • Rede de Realização

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média Frederick.

Programas acadêmicos especiais:
 •  Educação especial: inclusão escolar completa, 

K0-5ª série
Nossos parceiros:

 • Achievement Network, City Connects/Boston 
College, AIP, BOKS by Reebok, Imagination 
Playground, Federal Reserve Bank, Inclusive 
Schools Network, Harvard University, UMass 
Boston, Lesley University, Wheelock College, 
Berklee College of Music, Boston Bikes, Climb 
Corps, e outras organizaçoes locais Americorps 

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: 7:00-9:00hs, $30 por semana
 • Depois da aula: Achieve! por GRASP, 15:20 

-18:00hs, $87 por semana por criança, acadêmicos 
e enriquecimento

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Hurley K–8 School
K1-8ª série
70 Worcester St., Boston 02118
Marjorie Soto, Diretora
617-635-8489
Características Especiais:

 • Uma escola de dupla linguagem Espanol-Inglês: 
alunos aplicando para a 3ª a 8ª séries tem de 
frequentar uma orientação com suas famílias, 
participar de uma entrevista informal, e ter uma 
avaliação de proficiência na língua em Espanhol e 
Inglês para determinar a sua capacidade para ter 
sucesso no programa de dupla linguagem.

 • Compromissada em formar estudantes que se 
desempenham nos níveis proficiente ou avançado 
nas duas línguas 

 • Forte foco nas artes, inclusive com parceria 
com Urban Voices, Urbanity, The New England 
Conservatory e o Museum of Fine Arts

 • Laboratório de Robótica
 • Campo de futebol
 • Biblioteca escolar bilíngue completamente 

automatizada 
 • Dia anual no campo, noites no cinema, festival da 

colheita, e “fiestas” familiares
 • Programa depois da aula, tutoria e clubes

Programas acadêmicos especiais:
 • Programa dupla linguagem para todos os alunos

Nossos parceiros:
 • Museum of Fine Arts, Neighborhood Parents for 

the Hurley, Strong Women/Strong Girls, and the 
YMCA

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • Depois da aula, 14:30- 18:00 hs: Bodega de Arte, 

nosso único programa que tem parceria com o 
YMCA. Os alunos recebem a oportunidade de 
trabalhar com o Museum of Fine Arts, Robotics, 
Project Alerta, Playworks, e outros. O custo é 
baseado na renda e comprovantes são aceitos 

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Irving Middle School
6ª-8ª séries
105 Cummins Highway, Roslindale  02131
Karin Kell Deyo and Harold Miller Jr., 
Co-Diretores
617-635-8072 
Características Especiais:

 • Os alunos agrupados por séries
 • Altas expectativas para todos os alunos: Recursos 

para os alunos totalmente integrados com 
apoio acadêmico adicionado em matemática e 
alfabetização.

 • Tempo de Aprendizado Extendido até 2:05 para 
todos os alunos

 • Blocos de intervenção adicional leitura, escrita e 
matemática para garantir que todos os alunos, 
tanto os que estão subindo e lutando, alcançam 
seu potencial

 • Programa forte de artes visuais
 • City Year, e para a Inclusão e Programa de 

Prevenção programação de dia prolongado.
 • Os professores se reúnem semanalmente com os 

pais e colaboram em seu próprio ensino três vezes 
por semana

 • Ambiente escolar seguro 

K-8 Caminho: Garantida matrícula para alunos 
da 6ª série que frequentam as escolas Bates, 
Channing, Chittick, Conley, Grew, Mozart, 
Philbrick, e Sumner 

Programas acadêmicos especiais:
 • Classes de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 6ª série
 • AVID programa para preparação a faculdade

Nossos parceiros:
 • Alliance for Inclusion & Prevention, Citizens School, 

Connecting With Care, City Year, America SCORES 
soccer, Olweus Anti-Bullying Program, Roslindale 
Community Center, Eliot School (artesanato e artes 
plásticas).

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • Depois da aula: Parceria com City Year e AIP 

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Jackson/Mann K–8 School 
K1-8ª série
40 Armington St., Allston 02134
Andy Tuite, Diretor
617-635-8532
Características Especiais:

 • Uma comunidade solidária com um carinho e 
ambiente enriquecedor e forte núcleo currículo

 • Foco instrucional em alfabetização, matemática e 
reduzir o défice acadêmico 

 • Programa irmãos da Universidade de Boston
 • Reforço e trabalho em grupos pequenos com 

estagiários do Boston College e o nosso programa 
depois da aula com o Centro Comunitário Jackson/
Mann para os alunos que precisa uma ajuda extra 

 • Seminários para os pais na escola e assuntos de 
desenvolvimento infantil desenvolvidos pela 
equipe, Cidade Boston Connects e Líderes de 
Amanhã 

 • Programa Faculdade para Cada Um dos Alunos
 • City Connects programa e serviços co-patrocinada 

pelas Escolas Públicas de Boston e Boston College
 • Conferências pais e professores e contínuo contato 

telefônico entre a escola e a família 
 • Dia escolar estendido, incluindo um dia de escolar 

e além parceria com a West End Boys and Girls 
Club.
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 • Apprentice programa de aprendizagem com as 
empresas locais, incluindo WGBH.

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 4ª-6ª séries
 • Escola de educação especial inclusão
 • Programa Autismo para K0-8ª série
 • Instrução Imersão Inglês multilingue (SEI) para 

K2-8ª série
Nossos parceiros:

 • Berklee College of Music, Harvard University, Big 
Brother, Big Sister, Boston College and Boston 
Connects, Boston University School of Education, 
College for Every Student, Franciscan Children’s 
Hospital, Cradles to Crayons, Jackson/Mann 
Community Center, Steppingstone, Tenacity, BOKS 
fitness, West End House Boys &Girls Club.

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, das 7:30hs, gratuito: composta 
por Jackson/Mann professores e assistentes de 
professores com assistência e apoio ao programa 
West End House, Berklee College of Music, BC e 
BU tutores, America SCORES futebol, e Harvard 
University Smart Talk programa acadêmico. 

 • Depois da aula: parcerias e apoio do Centro 
Comunitário Jackson/Mann Boston College 
(programa autista), Tenacity, West End House, ISEE 
prep, e College Success Academy (a Steppingstone 
programa).

MCAS Nível (2013 e 2014): 2

J. F. Kennedy Elementary School
K1-5ª série
7 Bolster St., Jamaica Plain 02130
Waleska Landing-Rivera, Diretora
617-635-8127
Características Especiais:

 • Ambiente seguro, carinhoso e centrado na criança 
com equipe excelente, engajada em todos os 
aspectos do aprendizado dos alunos

 • Smartboards em todas as salas de aula que 
permite que os professores possa registrar suas 
instruções e guardar o material para análise pelos 
alunos em um momento posterior

 • Open Circle (Circulo Aberto), um programa social e 
emocional para Jardim Infantil -5ª série

 • Instrutores em horário integral de ciências, 
engenharia, computação e educação física 

 • Café-da-manhã semanal para os pais, sessões 
informativas sobre assuntos de educação  

 • Reading Is Fundamental programa focalizando no 
aumento da quantidade e da qualidade da leitura 
dos nossos alunos  

 • Estudantes professores e estagiários de Wheelock 
College 

 • Ginásio e auditório espaçosos

K-8 Caminho: Garantida matrícula para 6ª série na 
Escola Upper Curley K-8.

 • Programas acadêmicos especiais
 • Instrução Imersão em Inglês (SEI) para Alunos 

Aprendendo Inglês
Nossos parceiros:

 • Boston College City Connects, Boston Police/Area 
E13, Martha Eliot Health Center, City Year, Girl 
Scouts and Boy Scouts, Bird Street Community 
Center, Lesley University, ReadBoston, Wheelock 
College, Playworks recreio e tempo de jogo

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Depois da aula: 1ª-2ª séries, ajuda com o dever de 
casa, recreação; America SCORES futebol e escrita 
para 3ª-5ª séries; dança para 5ª série; City year 
para 3ª-5ª séries; American Learners para 1ª-2ª 
séries. Outras atividades de época de ciência, 
robótica e costura.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

P. J. Kennedy Elementary School
K1-Grade 5
343 Saratoga St., East Boston 02128
Walter Henderson, Diretor
617-635-8466
Características Especiais:

 • Nossa missão: Nós nos esforçamos para oferecer 
aos nossos alunos com as habilidades, valores, 
conhecimentos e experiências que eles terão de se 
tornar os líderes de amanhã

 • Equipe de funcionários altamente qualificados, 
professional e compromissada com a educação da 
criança como um todo 

 • Programa musical inovador incluindo percussão, 
violino, gravador e coro

 • Programa acadêmico de honras para os alunos da 
4ª e 5ª séries

 • Technology Goes Home: instrução por computador 
para os pais e os alunos juntos, e empréstimo sem 
juros para compra de um computador no final do 
programa

 • Focaliza na alfabetização, com parceiros editores, 
Feira do Livro e apresentações dramáticas

 • America SCORES Boston futebol e escrita programa 
para 3ª-5ª séries

 • Conselho de Pais ativo e Conselho com Base na 
Escola envolvido no Festival de Outono, Bazar do 
Feriado, Passeio e concertos musicais

 • Citi Arts programação de artes, música, educação 
fisíca

 • Aulas de ESL para os pais 

K-8 Caminho: Garantida matrícula para 6ª série nas 
Escolas Médias Edwards ou Umana Academy.

 • Programas acadêmicos especiais
 • Três professores de ESL em tempo integral para 

Alunos Aprendendo Inglês
 • Educação Especial: uma K0 salas de primeria 

infância e uma K2/primária série classe de 
transição

Nossos parceiros:
 • America SCORES Boston soccer, Boston College, 

Northeastern University, Community Design 
Center, Community Music Center of Boston, Eagle 
Hill Civic Association, East Boston Collaborative, 
Heavy Advertising, Kiwanis, Lexia Learning 
Systems

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 8:00-9:00hs: Aberto a todos os 
alunos 5 dias por semana, o tempo de atividade e 
uma oportunidade de trabalhar no dever de casa, 
$5 por dia.

 • Depois da aula:  For Kids Only programa depois da 
aula até 18:00hs: Clube de música, Clube de teatro, 
Clube de Ciências, Clube de Artes e  Artesanato 
Arts, Equipe de Dança, ajuda com o dever de casa

 • America SCORES Boston futebol e escrita para 
3ª-5ª séries no outono e primavera

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Kenny Elementary School
K1-5ª série
19 Oakton Ave., Dorchester 02122
Emily Bryan, Diretora
617-635-8789 
Características Especiais:

 • Grupos de Educação Precoce e programa de Jardim 
de Infância 1

 • Música, arte, ciência, coro, e ginásio
 • Banda Instrumental da Escola Kenny para 3ª-5ª 

séries, única banda instrumental em Boston  
 • Vencedor da doação de um VH1 Instrumento 
 • Coro
 • BalletRox classes de dança e bolsa de estudos
 • Fazenda para Crianças da Cidade: os alunos 

da 5ª série passam uma semana na fazenda, 
trabalhando e aprendendo sobre a vida na fazenda

 • Generations tutoria
 • Primeira noite, St. Patrick’s Day, Dia Dorchester, Dia 

Desfiles dos Haitianos , Exercícios Memorial Day, 
outras apresentações especiais.

K-8 Caminho: Garantida matrícula para 6ª série na 
Escola Mildred Avenue

Programas acadêmicos especiais:
 • Programas SEI Haitiano e Vietnamita para Alunos 

Aprendendo Inglês
 • Educação Especial: Programas Aprendendo com 

deficiência (LD), e da primeira infância 
Nossos parceiros:

 • City Connects, BELL Foundation, Berklee 
College of Music, U-Mass Boston, Farm for City 
Kids, Generations, Home for Little Wanderers 
Counseling, Pierce House, Children’s Museum, 
Conservatory Lab Charter School, The Achievement 
Network, BOKS, America SCORES, Boston Bikes, 
DebateMate, Robotics com Latina STEM (ciência / 
tecnologia / engenharia / matemática)

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Programa antes da aula, 8:00-9:15hs, dirigido por 
funcionários da Escola Kenny; $50 por mês

 • Depois da aula Seg.-Quin.:3-horas de tutoria em 
leitura, escrita e matemática para 1ª-5ª séries da 
Fundação BELL. O programa é gratuito e funciona 
do meio de outubro até março.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Kilmer K–8 School
K1-8ª série
35 Baker St. (K-3ª) e 140 Russett Rd. (4ª-8ª), 
West Roxbury 02132
Jennifer Cramer, Diretora
617-635-8060 
Características Especiais:

 • Equipe experiente e carinhosa
 • Focaliza em acadêmicos 
 • K-8 school housed on two sites
 • Alta taxa de sucesso no MCAS
 • Pais envolvidos
 • Classificada entre as 5 melhores escolas BPS em 

2010 no MCAS por Boston.com
 • Nomeada uma das melhores escolas Primárias das 

Escolas Públicas de Boston pela Boston Magazine 
(revista)

Programas acadêmicos especiais:
 • Educação Especial: salas de aula de inclusão e 

altamente especializado programa K-8 para 
crianças com autismo.

Nossos parceiros:
 • Dedham School of Music, MSPP, New England 

Home for Little Wanderers, YMCA, Boston Celtics, 
TD Bank

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes e depois da aula cuidado de todos os alunos 
disponíveis todos os dias; todos os alunos são 
elegíveis para tomar um ônibus escolar da escola 
menor para este programa.

 • Antes e depois da aula, aulas de instrumentos 
oferecidos pela Escola Dedham de Música tem 
uma taxa.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

M. L. King Jr. K–8 School
K1-8ª série
77 Lawrence Ave., Dorchester 02121
Khita Pottinger, Diretora
617-635-8212
Características Especiais:

 • Focaliza no fortalecimento do caráter, ensinando 
aos alunos responsabilidade e produtividade e 
serviço para a escola e a comunidade para o bem 
comum

 • Enriquecimento em matemática e em leitura cada 
semana para 1ª-8ª séries

 • Edifício recentemente renovado: fora da 
escola está em reforma e contará com novos 
equipamentos de parque infantil e uma sala de 
aula ao ar livre

 • Parceria casa-escola-comunidade valorizado
 • Arte, música,coro, artes performáticas e educação 

física
 • Conselho Estudantil e Clube de Debate
 • Strong Women, Strong Girls and Girl Scouts
 • Robótica e National Society of Black Engineers 

Clube

 • Thompson Island parceria focada em ampliar o 
acesso dos estudantes à “mundo real” ensino de 
ciências

 • Aconselhamento no local para os alunos que 
necessitam de serviços prestados pelo Home for 
Little Wanderers 

Programas acadêmicos especiais:
 • Classes de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 6ª série
 • Educação Especial, jardim de infância-8ª série

Nossos parceiros:
 • Thompson Island, Generation Inc., Harvard 

University Digital Literacy Project & Robotics, 
LINK, Home for Little Wanderers, Mass Housing 
Mentoring, Playworks, Project Right, Read Boston, 
YMCA, Boston Athletic Association

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Programa depois da aula, 14:30-18:00hs dirigido 
no local pelo YMCA

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Lee Academy
K0-1ª série
155 Talbot Ave., Dorchester 02124
Amelia Gorman, Diretora
617-635-6619
Características Especiais:

 • Uma “escola piloto”, oferecendo um programa 
compreensivo com instrução de alta qualidade e 
apoio para crianças de 3 a 6 anos e suas famílias

 • Tae Kwon Do, dança, artes visuais, Instrução em 
yoga, ciência, e educação fisíca

 • Inclusiva comunidade de alunos
 • Várias salas de aula, com índices muito baixos de 

aluno/professor, credenciados pela NAEYC
 • Lesley Literacy Collaborative escola
 • Continua em algumas séries: as crianças têm o 

mesmo professor por dois anos
 • Equipe altamente profissional: desenvolvimento 

profissional fornecido para melhor o apoio ao 
aprendizado do aluno

 • Relação de colaboração com o YMCA local
 • Currículo de habilidades sociais: Second Steps e 

Playmakers professores certificados para ajudar o 
desenvolvimento emocional sociais 

 • Parceria com Boston University (estágiarios) e 
UMass Boston (Jumpstart e estágiarios)

 • Programa de visita na casa

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola Lee 
Programas acadêmicos especiais:

 • Educação geral/educação especial salas de aula de 
inclusão em todos as séries.

Nossos parceiros:
 • Center for Collaborative Education, Dot Art, Boston 

University, UMass Boston, Dorchester YMCA, 
Second Step social skills curriculum, Urbanity 
Dance, Swaby Tae Kwon Do, UMass Boston 
Jumpstart, Imajine That after school program, 
BOKS (Build Our Kids’ Success), Home for Little 
Wanderers, The Osiris Group

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, de 7:30 hs, incluindo Reebok BOKS 
exercícios

 • Depois da aula, 15:25-18:00hs: Imajine That  
program with homework help, academic 
enrichment activities, and playtime programa 
com a ajuda do dever de casa, atividades de 
enriquecimento acadêmica, e tempo de jogar

Lee K-8 School
K1-8ª série
155 Talbot Ave., Dorchester 02124
Kimberly Crowley, Diretora
617-635-8687
Características Especiais:

 • Vencendora “School on the Move Award” “Prêmio 
Escola em Movimento”

 • Programação para os alunos de K0-8ª séries depois 
da aula

 • Peer Buddies (companheiros) e outros programas 
para promover a inclusão de todos os alunos

Jackson/Mann K-8 (continuação)
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 • Recipiente do Estado de Condecoração em 
Massachusetts pelo o desempenho acadêmico

 • Programa de arte, música, computador e educação 
física

 • Programas com UMass Boston, Harvard University, 
e Wheelock College

 • Estagiários de UMass, Harvard University e 
Wheelock College.

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 4ª, 5ª e 6ª série
 • AVID (Avanço Via Determinação Individual) 

preparação a faculdade
 • Programa especializado para alunos com autismo- 

17 salas de aula
Nossos parceiros:

 • Children’s Hospital, Codman Square Health Center, 
Anthony Perkins Community Center, Wheelock 
College, e UMass Boston

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • Cuidados depois da aula até 17:30.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Lyndon K–8 School
K1-8ª série
20 Mt. Vernon St., West Roxbury 02132
Kathleen Tunney e Andre Ward, 
Equipe Administrativa
617-635-6824
Características Especiais:

 • Uma escola piloto, com a liberdade para tomar 
decisões informadas que preparam nossos alunos 
a ser aprendizes ao longo da vida.

 • Especialistas de ciência, matemática, informática  
 • Um currículo de artes completo com arte visual, 

música em geral, programa instrumental, e dança
 • Biblioteca para emprestar apoiado e mantido por 

pais voluntários
 • Todos os professores com formação no Responsive 

Classroom e Second Step, os currículos sociais que 
constrõe uma forte comunidade de aprendizagem

 • Muitas oportunidades para envolvimento familiar, 
incluindo PTA, Amigos de Lyndon e Conselho 
Escolar

 • Especialista em Alfabetização, professor ESL e 
professores de educação especial

 • Parceria com o Children’s Hospital, que fornece 
apoio e orientação para os nossos alunos

 • Laboratório laptop e carrinho computadores 
wireless para apoiar o nível da série para aprender

Programas acadêmicos especiais:
 • Educação Especial: quatro salas de aula SAR, 

2ª/3ª/4ª, 4ª/5ª/6ª, 6ª/7ª/8ª e 7ª/8ª séries
 • Instrução Imersão em Inglês (SEI), 1ª- 5ª séries

Nossos parceiros:
 • Boston Ballet, Boston Celtics/Boston Red Sox, 

Boston Symphony Orchestra, Children’s Hospital 
Neighborhood Project, Friends of the Lyndon, 
Massachusetts College of Art and Design, 
Massachusetts College of Pharmacy, Northeastern 
University, Regis College, Brandeis University, West 
Roxbury/Roslindale YMCA.

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes e Depois: Fornecido pelo West Roxbury/
Roslindale YMCA.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Lyon K–8 School
K2-8ª série
50 and 95 Beechcroft St., Brighton 02135
Deborah Rooney, Diretora
617-635-7945
Características Especiais:

 • Modelo de inclusão completa
 • Programas gratuito antes e depois da aula
 • Escola de Segundo Grau Piloto opção para 9ª-12ª 

séries
 • Funcionários altamente qualificados: Todos 

os professores tem mestrados e todos são 
duplamente certificados no ensino regular e 
especial

 • Especialistas em música, arte, tecnologia e 

educação física
 • Engajados Conselho de Base da Escola e Conselho 

de Pais

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Segundo Grau Lyon.

Programas acadêmicos especiais:
 • Escola totalmente inclusiva: todas as salas de aula 

tem alunos do ensino de educação especial e da 
educação geral 

Nossos parceiros:
 • Boston College, Read Boston, Walker Home and 

School, Wheelock College, Strong Women Strong 
Girls, Celtics Stay in School, Harvard University

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:30-9:15hs: disponíveis para os 
alunos do jardim de infância à 6ª série

 • Depois da aula, 15:30-16:30hs ativities para 
os alunos elegíveis: música, banda, coral, 
oportunidades enriquecimento e atividades 
recreativas.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Manning Elementary School
K1-5ª série
130 Louder’s Lane, Jamaica Plain 02130
Ethan d’Ablemont Burnes, Diretor
617-635-8102
Características Especiais:

 • Instrução focalizando nas habilidades com altos 
pensamentos

 • Programa de Inclusão para apoiar todos os alunos
 • Cultura escolar positiva alimentada pela 

capacidade de resposta da sala de aula
 • Professor de tecnologia de ciência em horário 

integral e bibliotecário(a), professores de artes e 
educação física através do Playworks

 • Psicóloga(o) escolar
 • Terapia da fala e ocupacional
 • Música com o Centro Comunitário de Música de 

Boston
 • Computadores em todas as salas-de-aula
 • Participação ativa dos pais como voluntários, 

arrecadando fundos e membros do Conselho 
Escolar e Conselho com Base na Escola

 • Conferência individual com os pais

K-8 Caminho: Garantida matrícula para 6ª série na 
Escola Boston Teachers Union (BTU) K-8.

Programas acadêmicos especiais:
 • Educação Especial: Sala de aula da Primeira 

Infância integrada com K0-K1; Salas de aulas de 
K2-5ªsérie são de inclusão com apoio extra

Nossos parceiros:
 • Arnold Arboretum, Community Music Center 

of Boston, Courageous Sailing, Brigham & 
WomenFaulkner Hospital, Playworks, Reading 
is Fundamental, Showa Boston, Spontaneous 
Celebrations, Wediko, Wheelock College

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 8:00-9:25hs: Para a conveniência 
de nossos pais, nos oferecemos um maravilhoso 
programa baseado em taxa com artes & 
artesanatos, xadres e clube Lego e atividades a 
fora.

 • Depois da aula, 15:25-17:45hs: Nosso dinâmico e 
emocionante programa depois da aula baseado 
na taxa oferece uma variedade de atividades para 
os alunos como dança, educação fisíca, música, 
vela, Celebração Espontânea, esgrima, e Francês. 
Nós também oferecemos apoio acadêmico 
e enriquecimento. Uma taxa extra inclui: 
Espanhol,karate, hip hop, trabalho com madeira 
e balé.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Mason Elementary School
K0-5ª série
150 Norfolk Ave., Roxbury 02119
Lauretta Lewis-Medley, Diretora
617-635-8405
Características Especiais:

 • Integração completa de estudantes com 
deficiências e estudantes de educação regular 

 • Equipe altamente qualificada (duplamente 
certificados em educação regular e especial),  e 
professores mentores lideres

 • Coordenador de pais tempo integral, que organiza 
eventos familiares e arrecadação de fundos.

 • Jardim Infatil é credenciado pela Associação de 
Educação da Criança Precoce (NAEYC)

 • Parceria com Cidade Boston Connects para atender 
as necessidades social, emocional e acadêmica dos 
nossos alunos.

 • Oferece Arte, Música, Dança, educação 
física,tecnologia, instrução em natação (1ª à 5ª 
séries)

 • Extendido aprendizagem de ciência atrávs de 
Boston Nature Center,Food Project (Projeto 
Alimentação)  e Praia Ferry.

 • Boston University, Northeastern University e 
Wheelock College fornece internos e tutores.

 • Read Boston fornece livros gratuitos e eventos de 
alfabetização para todos os alunos

 • Fica no Jardim Infantil 2 e 1ª série (as crianças tem 
o mesmo professor(a) por dois anos), e mais 2ª/3ª 
e 4ª/5ª 

 • Reading Recovery, pesquisa baseado na 
intervenção de alfabetização para primeiras series 
que tem dificudades.

K-12 Caminho: Garantida matrícula para 6ª série 
da Escola Dearborn STEM Academy, ciência/
technologia/engenharia/matemática para 
6ª-12ª séries.

Programas acadêmicos especiais:
 • Educação Especial: duas salas de aula de inclusão 

por série de K0/K1 (de 3 e 4 anos) -5ª série.
Nossos parceiros:

 • Boston Ballet, Boston Nature Center, Boston 
University, Center for Collaborative Education, City 
Connects, Community Music Center, Newmarket 
Business Association, Northeastern University, 
Wheelock College, e YMCA of Greater Boston

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:30-8:10hs: para K-5ª séries, $45 
por mês

 • Depois da aula, 14:30-18:00hs: fornecido pelo 
YMCA para K2-5ª série, taxa em escala

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Mather Elementary School
K1-5ª série
One Parish St., Dorchester 02122
Rochelle Valdez, Diretora
617-635-8757
Características Especiais:

 • A Escola Primária mais antiga da América, 
estabelecida em 1639 

 • Duas salas de aula interativa fora e três patios para 
brincar brinquedos 

 • BOKS programa atlético antes da aula  
 • Out of School (OST) programas depois da aula: 

3 Point Foundation Basketball, America SCORES 
soccer, Boston City Singers, BRYE, Brookline 
Literacy, Mather Music Ensemble, Boy/Cub Scouts, 
City Sprouts, Girl Scouts, Saturday Academy, 
Viet-Aid, Sportsmen’s Tennis, DARE Dance, Dance 
with Books

 • Semanalmente adultos voluntários nas salas de 
aula 

 • Achievement Network School, Literacy 
Collaborative (Realização Rede Escolar, 
Alfabetização Colaborativo)

 • Ativos Conselhos de Base Escolar e Conselho de 
Pais

 • Programas de nutrição, através da Universidade 
Northeastern para series primárias e UMass para 
as séries mais adiantadas

 • Localizado na histórica Meeting House Hill, 
próximo da estação de bombeiro e duas igrejas

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Piloto Média Lilla G. Frederick 

Programas acadêmicos especiais:
Programa Vietnamita Instrução Imersão Inglês 
(SEI) para K1-5ª série

 • Completa Aprendizagem para Deficientes (LD) 
grupo para estudantes de 1ª-5ª séries

Nossos parceiros:
 • Boy Scouts and Girl Scouts, BalletRox, The 

Achievement Network, Brookline Literacy 
Partnership, City Sprouts, America SCORES, “e” inc., 
Target, Lesley University Literacy Collaborative, 
Wheelock College Teach Boston

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:30-9:00hs: $35 por semana. 
Aplicam-se descontos para as famílias que não 
podem pagar a taxa integral, e vales podem ser 
considerados. As atividades incluem apoio de 
deveres de casa, artes e ofícios e educação física. 
Além disso, existe um programa de exercícios 
gratuito (BOKS) para estudantes de 1ª-5ª séries às 
segundas, quartas e quintas-feiras de  
8:00 - 9: 00hs.

 • Depois da aula, 15:30-17:30hs: programas 
gratutito e baseado-taxa. Tem um programa 
regular depois da aula por $40 por semana. Os 
alunos recebem apoio lcom o dever de casa e 
oportunidades de enriquecimento, como hip-hop 
e artes marciais. A Mather também hospeda o 
programa de tutoria BELL de novembro a abril; o 
programa de tutoria da Escola Winsor nas tardes 
de quarta-feira; Alfabetização Parceria Brookline 
nas tardes de terça-feira; Cub Scouts e Music 
Ensemble às sextas-feiras; e futebol America 

Lee K-8 (continuação)
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SCORES Boston e alfabetização, disponível para 
estudantes na 3ª-5ª séries.

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Mattahunt Elementary School
K1-5ª série
100 Hebron St., Mattapan 02126
Genteen Lacet Jean-Michel, Diretora
617-635-8792
Características Especiais:

 • Intervenções voltadas para a proficiência em 
leitura e matemática

 • Programas depois da aula que se concentram em 
ajudar os alunos a melhorar a leitura, escrita e 
matemática; e um programa de leitura em casa

 • Centro de Pais, um Conselho de Pais da escola ativa 
e Conselho com Base na Escola e pais voluntários

 • Ciência ao ar livre nas zonas húmidas silvestres 
urbanas

 • Sala de aula da Natureza
 • Acesso à Internet no laboratório de informática e 

salas de aula
 • Artes visuais e programas de música
 • Purple Star sistema de gerenciamento de 

comportamento, dando incentivos para encorajar 
um comportamento positivo

 • Um edifício grande e moderno, com uma piscina, 
ginásio, e dois parques para brincar

 • Piscina

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Mildred Avenue.

Programas acadêmicos especiais:
 • Programas para a primeira infância
 • Programa Autismo
 • Programa de Instrução Imersão multilíngue Inglês 

(SEI)
Nossos parceiros:

 • CityYear, Boston Celtics, Colorado Street Citizen 
Group, Mattapan Community Heath Center, 
Mattapan Library, Student Conservation 
Association (SCA), Wheelock College, Wheelock 
Family Theatre, Wheelock Upward Bound/Eagle 
Program

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Programa com City Year e Reebok 
BOKS exercícios.

 • Depois da aula: BELL Fundação reforço para 2ª-3ª 
séries, Mattahunt STAR programa para K2-1ª série, 
e Wheelock Community Center para 3ª-5ª séries.

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

McCormack Middle School
6ª-8ª séries
315 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
Jose Duarte, Diretor
617-635-8657
Características Especiais:

 • Tempo de aprendizagem prolongado para todos os 
estudantes de 6ª-8ª séries

 • Reconhecido nacionalmente a iniciativa de 
desenvolvimento de talentos com foco em 
realização, presença e comportamento 

 • Programação forte oferecida pela Citizen Schools, 
City Year, Trinity, e Tenacity

 • Programa Visual e de artes disponível para todos 
os alunos

 • Diáriamente ciência e estudos sociais para todos 
os alunos

 • Assistência acadêmica extra em leitura e 
matemática conforme necessário

 • Participação em ligas do ensino médio para o 
futebol, basquetebol, atletismo, e beisebol 

 • Foco na liderança estudantil e boa cidadania
 • Escola valores amplo: Trabalho duro. Trabalhar 

juntos. ORGULHO da pantera!
 • Funcionários cuidadosos focado no sucesso e bem 

estar de cada aluno
 • Uma grande comunidade escola que acolhe 

todas as famílias e quer que você seja parte do 
McCormack.

K-8 Caminho: Garantida matrícula para alunos da 
Clap, Dever, Everett, Perkins, e Russell

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 6ª série
Nossos parceiros:

 • Berklee College of Music, UMass Boston, Citizen 
Schools, City Year, Tenacity, Eliot School, Talent 
Development, Trinity Boston Foundation, Wediko 
Children’s Services, Harbor Point Task Force

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: A escola abre para café da manhã às 
7:00, e o dia escolar começa às 7:15hs.

 • Depois da aula, 14:20-16:30hs: Uma grande 
variedade de enriquecimento e atividades 
acadêmicas extras, de segunda a quinta fornecida 
por nossos parceiros.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

McKay K–8 School
K2-8ª série
122 Cottage St., East Boston 02128
Jordan Weymer, Diretor
617-635-8510
Características Especiais:

 • A parceria com a City Year projetado para atender 
às necessidades acadêmicas, sociais e emocionais 
de cada criança

 • A Equipe de Apoio ao Estudante projetada para 
atende as necessidades de toda a criança

 • No local, bilíngues conselheiros
 • Technology Goes Home: os alunos e pais tomam 

aulas de computação juntos e podem comprar um 
computador novo a um baixo custo no final do 
programa

 • Programa de Frutas e vegetais fornecer todos os 
alunos um lanches saudáveis leves.

 • Programas Inglês como segunda língua depois da 
aula e de alfabetização à família

 • Programa Pre-AP na escola média em Inglês, 
matemática e ciência

 • Steppingstone Academia de Sucesso a Faculdade 
para estudantes de 5ª-8ª séries

 • Depois da aula reforço com professores licenciados.
 • Programa de reconhecimento Flying Cloud e 

Alunos da Semana 
Programas acadêmicos especiais:

 • Programas de educação especial que visam incluir 
os alunos em salas de aula de educação geral

 • Programa espanhol Instrução Imersão Inglês (SEI) 
em K2 até 5ª série

 • Programa Pre-AP na escola média em Inglês, 
matemática e ciência

Nossos parceiros:
 • America SCORES Boston (soccer and literacy), 

Boston Bikes, Boston Institute of Psychotherapy 
(BIP), Boston Partners in Education, City Year, 
Connecting with Care (school counseling), East 
Boston Neighborhood Health Center, MassInsight 
(pre-AP program), Steppingstone College Success 
Academy, UMass Boston

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • Programa YMCA para todos os alunos; taxa. 
 • America SCORES Boston futebol para 3ª-8ª séries 
 • Steppingstone Academia de Sucesso a Faculdade 

para estudantes na 4ª e 5ª séries
 • Depois da aula reforço com professores licenciados.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Mendell Elementary School
K1-5ª série
164 School St., Roxbury 02119
Julia Bott, Diretora
617-635-8234
Características Especiais:

 • Uma escola pequena, com um ambiente seguro, 
educador

 • Estratégica, Instrução dados-dirigidos para 
atender as necessidades de todos os alunos

 • Música, artes visuais e cênicas, educação física, 
ciências, e estudos sociais 

 • Dois conselheiros baseado na escola do Boston 
College City Connects e Brighton Allston Mental 
Health Association para fornecer serviços de 
aconselhamento individual e em grupo

 • Equipes de liderança

 • Programa de coral de música com Community 
Music Center of Boston, Classroom Cantata Singers, 
e Metropolitan Opera

 • Muitas atividades da família, incluindo oficinas 
sobre como preparar as crianças para testes 
estaduais, alfabetização e matemática em família 
e atividades divertidas, como Dia Mágico Mendell

 • Escola inclusiva com o aumento de apoio para 
todos os alunos

 • Novo projeto e desenvolvido em sala de aula ao 
ar livre

 • Parceria com EdVestors para aprofundar e 
melhorar o rigor do ensino para todos os alunos

 • Conselho de Pais ativo que apoia arrecadação de 
fundos, marketing e ensino e aprendizagem

K-8 Caminho: Garantida matrícula para a Escola 
Média Timilty 

Programas acadêmicos especiais:
 • Ampliando sua oferta de inclusivas que 

proporcionam ensino rigoroso e aprendizagem a 
todos os alunos em uma sala de aula de educação 
geral, incluindo os alunos acelerados e estudantes 
com deficiência

Nossos parceiros:
 • Parceiros escolares adicionais: Northeastern 

University e Simmons College estagiários e 
Playworks movimento e educação física

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:30-9:00hs: fornecida pelo 
funcionários Mendell e estagiários, oferecendo 
clubes, incluindo arte, atividade física e tecnologia; 
também o programa Boks programa de exercícios

 • Depois da aula: fornecido por YMCA para todos 
os alunos em K1-5ª série com uma tabela de 
taxa. Apoio ao dever de casa, oportunidades de 
enriquecimento, e muito mais; também aulas 
gratuitas para alunos que precisam de ajuda extra.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Mildred Avenue K-8 School
K1-2ª séries e 4ª-8ª séries em 2016-17
5 Mildred Ave., Mattapan 02126
Andrew Rollins, Diretor
617-635-1642
Características Especiais:

 • Dia prolongado: meia hora extra de aula para 
todos os alunos e três horas de programação 
dinâmica depois da aula (opcional; baixo 
custo) nos permitem proporcionar aos alunos 
oportunidades ricas das 7:00 – 17:00hs 

 • Uma instalação de estado-de-arte com um estúdio 
de dança, teatro, piscina, ciência e laboratórios de 
informática, estúdio de arte, biblioteca, campos de 
atletismo e parque.

 • Preparação para o teste ISEE para a entrada em 
escolas de exame

 • Uma parceria forte com City Year, Liga de Boston 
de Debate Boston, Rede Realizações, Generations, 
e muitas organizações comunitárias.

 • Tamanho de classe pequenas de Matemática e ELA
 • Oportunidades de passeios frequentes e fora-da-

caixa, aprendizagem experiencial

K-8 Caminho: Garantida matrícula para alunos 
da Escola Ellison/Parks Early Education, Kenny 
Elementary, Mattahunt Elementary, e Taylor 
Elementary

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado oferece um currículo 

acelerado de Honras
Nossos parceiros:

 • City Year, Boston Debate League, The Achievement 
Network, Neighborhood House Charter School, 
Mildred Avenue Community Center (BCYF), E Inc. 
Environmental Science Program, Pan-African 
Cultural Education, Inc. (PACE), Boston Celtics, 
Generations, Inc. Early Literacy Program

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • Depois da aula: programas para todas as séries 

de ensino até 17:00 (de segunda a quinta-feira 
e sexta-feira nas séries elementares inferior). 
Programação primária inferior é fornecida pelo 
Mildred Avenue Community Center e PACE (-Pan 
Africano Educação Cultural). Programação primária 

superior é fornecido pela City Year. Programação 
ensino médio é liderada por professores 
de Mildred e apresenta muitos parceiros 
comunitários. Taxa anual para as series primárias e 
media é atualmente de $50 para o ano.

 • Baixo custo de programação extracurricular é 
oferecido no local nas séries primárias inferiores.

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Mission Hill K–8 School
K0-8ª série
20 Child St., Jamaica Plain 02130
Ayla Gavins, Diretora
617-635-6384
Características Especiais:

 • Uma escola piloto enfatizanda ativa, com base no 
projecto, a aprendizagem colaborativa 

 • Salas de Aulas de multi-idades com não mais de 20 
alunos, com mais de um adulto presente

 • Artes enfatizada durante grande parte do dia na 
escola

 • Concentre-se em três temas com a escolar toda a 
cada ano

 • Graduação com base no desempenho
 • Concentre-se em hábitos Mente e Trabalho
 • Utilização das avaliações de vários testes, não 

apenas padronizado, para medir o desempenho 
dos alunos

 • Parceria casa/escola sustentada por meio da 
participação da família em exposições em curso do 
trabalho do aluno

 • Parcerias com universidades locais e museus 
centrados na aprendizagem

 • Partilha e aprendizagem de educadores inovadores 
a nível local e internacional

 • A escola exige que as famílias assistem a uma 
reunião informativa antes de seu filho pode ser 
oficialmente aceito. Isso garante que as famílias 
estão a fazer uma decisão informada e abraçar a 
missão e visão da escola.

Programas acadêmicos especiais:
 • A plena inclusão da educação em geral e 

estudantes de educação especial
Nossos parceiros:

 • City Connects, Farm School (Athol, MA), Mass 
College of Art, New England Baptist Hospital, 
Northeastern University, Urban Improv, Apprentice 
Learning, Wheelock College, Mass Audubon 
Society, Boston Natural Areas Network

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 8:00-9:15hs. Crianças de todas as 
idades podem participar.

 • Depois da aula, 15:30-18:00hs. para alunos em 
K0 – 6ª série.

 • As crianças K0 só podem frequentar um programa, 
seja antes OU depois da aula, não os dois.

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Mozart Elementary School
K1-5a série
236 Beech St., Roslindale 02131
Erin Borthwick, Diretor/a
617-635-8082
Características Especiais:

 • Nós somos Mozart Estrelas de Rock! Os nossos 
valores fundamentais são: Respeito, a Abertura, 
Cooperação e Bondade

 • Programa altamente eficaz para alunos com 
autismo

 • No local, programação antes e depois da aula para 
alunos em K1 até 5ª série

 • Instrução de tecnologia está incorporada nas salas 
de aula de grau 1-5ª série

 • Ciências, educação física, arte, música, biblioteca 
com aulas especiais

 • Flauta, clarinete, trombeta e violino aulas semi-
privadas para estudantes de 3ª-5ª séries através da 
parceria com Making Music Matters!

 • NAEYC credenciado programa Primeira Infância
 • Ativo e diversificado Conselho de Pais Escolar 
 • Linda instalação com uma sala de aula ao ar livre 

frequentado por aulas de ciências e uma parque 
 • Counselheiro e tutoria por meio de parcerias com 

o Boston Institute for Psychotherapy e o Jewish 
Coalition for Literacy 
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 • Oportunidades de enriquecimento por meio de 
parcerias com BOKS e a Escola Eliot

 • Equipe experiente e dedicada com muito baixo 
volume deixar a escola

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média Irving 

Programas acadêmicos especiais:
 • Educação Especial: Programa de autismo para 

K0- 5ª série
Nossos parceiros:

 • The Eliot School (instrução artes visuais), Making 
Music Matters! (música instrumental), Boston 
Institute for Psychotherapy (conselheiro), YMCA 
of Boston (fornece depois da aula, e The Jewish 
Coalition for Literacy (tutoria)

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Taxa de base, as taxas variam. 
BOKS atividade física programa antes da aula, 
um programa gratuito oferecido no outono e 
primavera patrocinado pela Reebok

 • Depois da aula, 15:30-18:00hs: programa para 
K2-5ª série fornecido pela West Roxbury YMCA; 
programa para K1 fornecido por funcionários da 
escola Mozart

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Murphy K-8 School                    
K1-8ª série
1 Worrell Street, Dorchester 02122
Courtney Sheppeck, Diretora
617-635-8781
murphy@bostonpublicschools.org
Características Especiais:

 • Funcionários dedicados, incluindo professores de 
líderes, professores-treinadores, Boston Professor 
do Ano vencedores, e professores Certificados 
National Board 

 • Preparação para o Exame para Escola 
Independente (ISEE) para todos os alunos da 6ª/8ª 
séries 

 • Natação, música, arte, tecnologia e educação física
 • Ginásio renovado, com parede de pedra
 • Três novos laboratórios de computação móveis
 • Forte envolvimento dos pais com os comitês ativos
 • As parcerias com muitas empresas, universidades e 

organizações culturais
Programas acadêmicos especiais:

 • Classes de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 
na 4ª-6ª séries

 • AVID programa de prontidão a faculdade
Nossos parceiros:

 • Celtics Stay in School Program, Children’s Services 
of Greater Boston, Community Music Center 
of Boston, Emmanuel College and Graduate 
School, Northeastern University, Reebok BOKS 
Kidz, Simmons College, Stop and Shop, Gardner 
Museum, Urban Improv

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:30-8:15hs, Segunda até Sexta. 
BOKS Crianças Exercícios é Segunda, Quarta e 
Sexta, 7:00-8:00

 • Depois da aula, Segunda-Sexta até 18:15hs: 
programs ajuda com o dever de casa, arte, música, 
tecnologia, xadrez, ciência, história, energia 
renovável, drama, Destination Imagination 
(Destino Imaginação), aulas de música 
instrumental, e programas STEM  

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

O’Donnell Elementary School
K1-5ª série
33 Trenton St., East Boston 02128
C. Sura O’Mard, Diretora
617-635-8454
Características Especiais:

 • Programa de enriquecimento informatizado First 
in Math para 1ª-5ª séries

 • História Viva estudos sociais para K-5ª série
 • Iniciativas de leitura Hachette Book Group e 

Generations Inc. para ensino primário
 • 10 Boys Initiative programa de orientação para 

meninos em riscos e de minorias étnicas
 • Neighborhood of Affordable Housing (NOAH) 

programa de verão
 • Descobrindo Justiça desenvolvimento do caráter, 

justiça social e programa de sensibilização dos 
cidadãos

 • Tech Goes Home: os pais e os alunos têm aulas 
de computador juntos e podem comprar um 
computador com um empréstimo sem juros

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escolas 
Média Edwards ou Umana Academy

Programas acadêmicos especiais:
 • AVID (Avanço Via Determinação Individual) 

prontidão para faculdade para 4ª e 5ª séries
 • Project ALERTA/UMass Boston acadêmico e 

enriquecimento para estudantes latinos
Nossos parceiros:

 • Achievement Network for grades 3-5, Alliance 
for a Healthy Generation, AVID Advancement 
Via Individual Determination, East Boston Social 
Center & Health Center, Fitness Forward / Drive 
2 Fitness Program, Generations Incorporated 
Literacy Program, Hatchett Book Group volunteer 
readers, Shady Hill School Teacher Training 
Program

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Programa de exercícios BOKS (12 
semanas)

 • Depois da aula: ALERTA para 3ª-5ª séries, gratuito, 
15:30-17:00hs quarta e quinta-feira 

 • Verão: NOAH Acampamento durante o dia no 
Verão, julho-agosto

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Ohrenberger School
3ª-8ª série
175 West Boundary Rd., West Roxbury 02132
Naomi Krakow, Diretora
617-635-8157
Características Especiais:

 • Making Music Matters programa instrumental 
para 3ª-5ª séries

 • Programa Berklee College of Music Faculty 
Outreach para 6ª-8ª séries 

 • Programas depois da aula de enriquecimento 
escolar, em parceria com o Centro Comunitário 
Ohrenberger

 • Programas antes e depois da aula de cuidados de 
crianças

 • Oportunidades esportivas extracurriculares para os 
alunos de 6ª-8ª séries 

 • Depois da aula reforço escolar através de uma 
parceria com a Escola Noble and Greenough 

 • Cerca de 50 estudantes aceitos em escolas de 
exame a cada ano

 • Tutores através de uma parceria com o Temple 
Emmanuel Literacy Coalition

 • Professores alunos da Northeastern University, 
Curry College e UMass Boston

K-8 Caminho: Garantida matrícula para 3ª série 
para alunos da 2ª série da Escola Beethoven

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

em 4ª-6ª séries
 • Programa AVID prontidão a faculdade
 • Educação Especial: sala de recursos que apoia; 

Aprendizagem e comportamento adaptativo 
(L / AB) programa para alunos com deficiência 
emocionais

 • Alunos Aprendendo Inglês: Programa SEI 
Multilíngue em todos as séries de escolaridade

Nossos parceiros:
 • Making Music Matters, Berklee College of Music, 

Curry College, Northeastern University, UMass, 
Noble and Greenough School, Price Waterhouse 
Cooper, JCRC-Temple Emmanuel, Newton, 
Ohrenberger Community Center, Play Ball 
Foundation

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula de 7:00hs: $6 por dia
 • Depois da aula: programas de enriquecimento, em 

parceria com o Centro Comunitário Ohrenberger, 
1-2 tardes por semana $35 para 10 sessões; 
cuidados de criança a partir de 14:30-17:30hs para 
3ª-5ª séries, $20 por dia.

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Orchard Gardens K–8 School
K1-8ª série
906 Albany St., Roxbury 02119
Megan Webb, Diretora
617-635-1660 
Características Especiais:

 • Uma escola inovadora “piloto” para o jardim de 
infância até 8ª série

 • Programa de Música, arte, teatro, dança, biblioteca
 • Vários programas de dia extendido
 • Orientador e coordenador de apoio ao aluno
 • Parcerias fortes com as famílias através de 

relatórios mensais
 • Coordenadores da família que tem uma parceria 

com as famílias para obter serviços adicionais
 • Um belo, o estado da arte edifício construído em 

2003
 • Clubes e esportes para os alunos de 3ª-8ª séries

Programas acadêmicos especiais:
 • Especializado grupo para alunos com deficiência
 • Modelo de inclusão plena com professores 

especializados de intervenção fornecendo apoio 
especializado

 • Instrução Imersão Inglês (SEI) para os alunos que 
falam espanhol e crioulo cabo-verdiano

 • Programa especializado para alunos com a 
educação formal interrompida

Nossos parceiros:
 • Boston Medical Center, Dudley Street 

Neighborhood Initiative (DSNI), Mass 2020, 
New England Conservatory of Music, PlayBall 
Foundation, Playworks (tempo no recreio e jogos 
na sala de aula), e Thompson Island Outward 
Bound Program.

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • Programas depois da aula, tudo gratuito: City Year 

(3ª-5ª séries), Citizen Schools (obrigatório para 
todos os alunos da 6ª-8ª série), programa America 
SCORES futebol e escrita (3ª-5ª séries); esportes 
e clubes (elegibilidade com base na frequência e 
notas)

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Otis Elementary School
K1-5ª série
218 Marion St., East Boston 02128
Paula Cerqueira-Goncalves, Diretora
617-635-8372
Características Especiais:

 • Primeira escola BPS credenciada “Family Friendly” 
(Família Amigável) em 2014

 • Em tempo integral coordenador (a) da 
comunidade

 • Funcionários diversificados e multilíngue
 • Professores especializados em arte, música, dança, 

ciência e computadores
 • Música, arte, ciência, informática, educação física, 

laboratório de teclado
 • Tempo Escolar de Aprendizagem Extendido, 8: 

30-15: 10
 • Quadros brancos interativos PolyVision na maioria 

das salas de aula.
 • Aulas de ESL depois da aula para os pais
 • Conselho de Pais ativo, com representantes em 

nosso Conselho na Escolar de Base

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média Edwards ou Umana Academy.

Programas acadêmicos especiais:
 • Educação Especial: Programa Primeira Infância 

integrado, K0/K1
 • Alunos Aprendendo Inglês: Instrução Imersão em 

Inglês (SEI); programa multilingue
Nossos parceiros:

 • Arbour Counseling Services, Boston Ballet, 
Boston College, East Boston YMCA, East Boston 
Community Health Center, Harborside Community 
Center, Kiwanis Club of East Boston, Read Boston, 
UMass Boston, Microsoft

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:30-8:15hs: Programa de exercícios 
BOKS; reforço

 • Depois da aula: programa para filhos de pais 
inscritos no programa ESL na da escolar, de 
segunda a quinta-feira, 14:30-16:45hs; reforço 
por professores da Otis para alunos selecionados; 
Programa YMCA, 14:30-18:00hs

MCAS Nível (2013 e 2014): 1

Perkins Elementary School
K2-5ª série
50 Rev. Burke St., South Boston 02127
Craig Martin, Diretor
617-635-8601
Características Especiais:

 • Equipe Modelo de Sucesso Escolar que apoia 
as necessidades sociais, emocionais, físicas e 
intelectuais de toda a criança.

 • Sala de aula ao ar livre que inspira a criatividade 
na arte, escrita, leitura e ciências

 • Programa Brothers of Distinction, MJP Boys
 • Grupo Wonderfully Made, MJP Girls
 • Programa Perkins Orgulho Embaixadores aluno
 • Conselho Estudantil 
 • Dia comunidade de programa de premiação aos 

Estudiosos
 • Programa para pais 2 horas iniciativa 
 • Compartilhar comida Internacional na Noite da 

Alfabetização 
 • STEAM clubes (Ciência, Tecnologia, Engenharia, 

Arte e Matemática)
 • MJP exclusiva Preencha o Programa do Balde
 • Programas depois da aula perto da escola no 

Dorchester YMCA, Joseph M. Tierney Learning 
Center, Paraclete Academy, Ollie, e South Boston 
Neighborhood House.

K-8 Caminho: Garantida matrícula para 6ª série na 
Escola Média McCormack.

Nossos parceiros:
 • Tufts University, Boston Housing Authority, 

Fourth Presbyterian Church South Boston, South 
Shore Mental Health for onsite counseling, 
Lesley University, New Balance Foundation, 
Boston University Dental School/Kool Smiles, 
The Paraclete Academy, Tierney Learning Center/
South Boston Boys & Girls Club, MassStart/Wediko 
Children’s Services

Programas antes da aula em nosso prédio:
 • BOKS exercícios

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Perry K–8 School
K1-8ª série
745 East 7th St., South Boston 02127
Geoffrey Rose, Diretor
617-635-8840
Características Especiais:

 • Clima escolar forte: Os alunos são reforçadas 
positivamente todos os dias com “Shark Bites” 
(tubarão morde) e “Shark Shout Outs”(Tubarão 
Gritar Fora)

 • Assembléias mensais, quando os alunos são 
reconhecidos para a realização acadêmica, 
aperfeiçoamento acadêmico e cidadania positiva

 • Sala de aula ao ar livre à beira-mar criado pela 
Iniciativa Pátio Escolar

 • Educação física programa de bem-estar e saúde
 • Currículo de ciência baseada na investigação
 • Instrumentos de cordas, aulas de coro e música
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 • O acesso à tecnologia: Todos os professores têm 
projetores, e temos dois carrinhos de Chromebook, 
três carrinhos de iPad e um Macbook carrinho para 
apoiar lições diárias.

Programas acadêmicos especiais:
 • Programas altamente especializados de educação 

especial para a aprendizagem baseada em 
linguagem e alunos com desenvolvimento 
atrasado.

Nossos parceiros:
 • New Philharmonia Orchestra, Urban Improv, 

UMass Boston, New England Aquarium, Boston 
Children’s Choir, Paraclete Center (South Boston), 
“The Ollie” South Boston Neighborhood House, 
South Boston Boys & Girls Club, John Hancock 
Financial Services, Massachusetts Cultural Council 
Freedom Trail Foundation

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:45-9:15hs, Segunda-Sexta: 
Programa para deixar a criança de K1-5ª série, 
$5 por dia por aluno; programa Shark Squad 
exercícios na terça e quarta-feira, taxa.

 • Depois da aula, 15:30-17:00hs: programa para 
K1 – 5ª série por funcionários da Perry, Segunda-
Quinta, $15 por dia.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Philbrick Elementary School
K0-5ª série
40 Philbrick St., Roslindale 02131
Amy Sprott, Diretora
617-635-8069
Características Especiais:

 • Escola Nível 1 com foco no desempenho para todos 
os alunos

 • Os valores essenciais: respeito, trabalho duro e 
bondade

 • Laptop sem fio e acesso iPad para alunos
 • Escola comunidade mensal prêmio nas 

assembléias
 • Making Music Matters, grupo de lições 

instrumentais pequenos para 4ª-5ª séries
 • Escola recentemente renovada e parque infanti
 • Viagem de acampamento anual para alunos da 5ª 

série, com foco em ciências
 • Noites Familiares baseados no currículo mensais
 • Doação para ciência e alfabetização 
 • Palestras para os pais

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média Irving 

Programas acadêmicos especiais:
 • Duas salas de aula de educação especial mista com 

as séries: Primeira Infância integrados com K0 / K1 
e K2 Transição  Primária para K2/ 1ª série.

Nossos parceiros:
 • Boston Nature Center, Eliot School of Fine & 

Applied Arts, Making Music Matters, Boston 
Teacher Residency Program, Home for Little 
Wanderers, Boston Institute for Psychotherapy, 
Temple Aliyah Literacy Tutors, Ferry Beach Ecology 
School, FIS Global

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 8:00-9:15hs: fornecido pelos 
funcionários da Philbrick ; $35 por semana; 
incluindo BOKS exercícios três dias por semana.

 • Depois da aula: programa estruturado dirigido por 
pais Philbrick, cinco dias por semana; taxa escala. 
Também: atividades de enriquecimento, como 
culinária, artes e ofícios, lições de mandarim, e 
mais em custos adicionais em uma escala.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Quincy Elementary School
K0-5ª série
885 Washington St., Boston 02111
Cynthia Soo Hoo, Diretora
617-635-8497
Características Especiais:

 • Escolhida como uma das 100 melhores escolas 
públicas em Massachusetts

 • Turmas pequenas na 1ª e 2ª séries
 • Programa de ciência robótica para 4ª e 5ª séries
 • Clubes, grupos de dança, artes visuais, e natação
 • Orquestra para alunos de K2 até 6ª séries 
 • Eventos culturais, como Festival de Inverno e Ano 

Novo Chinês
 • Palestras para pais em Chinês e Inglês
 • Semanalmente café / hora de chá para os pais nas 

reuniões do Conselho de Pais de Base
 • Moderno complexo de lazer na cobertura com 

decks e espaço de aprendizagem ao ar livre

K-12 Caminho: Garantida matrícula para 6ª série 
na Escola Josiah Quincy Upper.

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 4ª e 5ª séries
 • O ensino da língua mandarim para todos os alunos

Nossos parceiros:
 • Big Brother/Big Sister, Boston Chinatown 

Neighborhood Center, Boston Partners in 
Education, Boston College City Connects, Longy 
Music Institute, Community Music Center, Museum 
of Fine Arts, Northeastern University, Tufts 
University , Boston University, Wellesley College, 
South Cove Health Center; Tufts Medical Center, 
Dental School, Engineering School, e Nutrition 
Department; “e” Inc.

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Atividades gratuitas patrocinados 
pelo professor de educação física três manhãs 
por semana; Clube do Bairro de Caminhada, 
Strong Women, Strong Girls Grupo, ginástica, 
basquetebol, BOKS exercícios.

 • Apoio acadêmico gratuito antes e depois da aula 
para alunos recomendados por seus professores, 4 
horas por semana

 • JQS programa antes da aula Orquestra/Coro, K2 
-5ª séries

 • Programas depois da aula: oferecido pelo the 
Red Oak Programa Depois da Aula BCNC, Wang 
YMCA, Castle Square Tenants Organization Youth 
Education Program, United South End Settlement, 
Chung Wah Academy, Kwong Kow Chinese School, 
IDILL, e Ellis Memorial

 • Dança chinesa e banda em parceria com agências 
locais

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Quincy Upper School
6ª-12ª séries
152 Arlington St., Boston 02116
6ª-7ª séries: 900 Washington St., Boston 02111
Richard Chang e Stephen Cirasuolo, 
Co-Diretores
617-635-8940 
Características Especiais:

 • Programas de Médio Anos de Diploma Bacharelado 
Internacional e International Baccalaureate

 • Artes cênicas e música
 • Equipes de educação física e esportes
 • Programas de Língua mandarin e espanhola
 • Programas de enriquecimento depois da aula
 • Teachers as leaders Professores como líderes
 • Parcerias corporativas
 • Encontrando Caminho e Renovação em foco
 • Instalações: auditório, laboratório de informática

K-12 Caminho: Garantida matrícula para alunos da 
Escola Primária Quincy.

Programas acadêmicos especiais:
 • Programas Internacional Baccalaureate 
 • Classe de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 6ª série
 • AVID Programa de prontidão para faculdade 

Nossos parceiros:
 • Big Brother / Big Sister, Boston Chinatown 

Neighborhood Center, Boston Public Health 
Commission, Holland & Knight Law Firm, 
Northeastern University, Peer Health Exchange, 
State Street Bank, Tufts University / Tufts Medical 
Center, University of New Hampshire, Wang 
Chinatown YMCA

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Depois da aula: Os alunos são oferecidos uma 
escolha de cursos acadêmicos e não-acadêmicos.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Roosevelt K–8 School
K1-1ª série:   30 Millstone Rd.
2ª-8ª série:    95 Needham Rd.  
Hyde Park 02136
Lynda-Lee Sheridan, Diretora
617-635-8676
Características Especiais:

 • Escola plena inclusão para K1-8ª série nas duas 
unidades

 • Cultura escolar segura e estruturada 
 • Funcionários altamente experientes de ensino 
 • Serviços de aconselhamento no local fornecidas 

por Arbour, Primary Project, and Home for Little 
Wanderers

 • Technology Goes Home programa inicial oferecido 
às famílias depois do horário escolar

 • Forte engajamento da família / comunidade
 • Programas antes e depois da aula no local.

Programas acadêmicos especiais:
 • Educação especial: inclusão escolar completa

Nossos parceiros:
 • YWCA, America SCORES soccer, Arbour Counseling 

Services of Allston, Boston Celtics Stay in School, 
Curry College, Primary Project, Little Voices After 
School, Technology Goes Home, Digital Literacy 
Project/Harvard University, Empower Yourself ltd.

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Programas antes da aula, 7:30-8:15, oferecido 
em cada unidade; BOKS programa de movimento 
gratuito dois dias por semana em cada unidade, 
outono e primavera

 • Depois da aula: Little Voices, K1-5ª série, todos 
os dias; America SCORES futebol, 3ª-5ª série, 
outono e primavera; Esportes internos por 
temporada(basquetebol, dupla holandês, vôlei), 
6ª-8ª séries; Internacional Economic Summit Clube 
(outubro a janeiro), 6ª-8ª séries

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

Russell Elementary School
K1-5ª série
750 Columbia Rd., Dorchester 02125
Tamara Blake-Canty, Diretora
617-635-8803
Características Especiais:

 • Forte parceria com a City Mission e Citizens Bank 
que fornece recursos para os alunos e famílias 
como a nossa arrecadação de casacos para a escola

 • Os alunos participam de projeto de aprendizagem 
baseada em torno da natureza e sustentabilidade 
em nossos dois espaços verde, a nossa sala de aula 
ao ar livre e jardim comunitário

 • Parceria com a Fundação Kraft e Fuel Up to Play 
60 proporciona aos alunos oportunidades de 
liderança no contexto da saúde e bem-estar

 • Os estudantes participam de experiências de 
aprendizagem de destino para lugares como 
o Hale Reservation, Ilhas Harbor, o Museu da 
Ciência, Wakefield Estate, Plymouth Plantation e 
do Aquário

 • A Russell recebeu a distinta honra de ser nomeado 
uma escola de nível bronze com o Programa 
Alliance for a Healthier Generations Healthy School  

 • Experiências de aprendizagem diversificadas, 
incluindo a educação física, ciência, arte, biblioteca 
e música

 • Atividades de aprendizagem interdisciplinares e 
projetos por meio de professores especializados

 • Tecnologia em sala de aula: placas inteligentes, 
ipads, computadores, câmeras que gira, e uma 
concessão do Adobe Youth Voices

 • Desenvolvimento de liderança estudantil através 
de programas como o Conselho de Estudantes 
de Bem-Estar, 10 Rapaz Iniciativa, e Programa 
treinadores júnior

 • Parceiros comunitários que apoiam o crescimento 
do aluno durante o dia, antes e depois da aula

 • Forte colaboração entre a administração 
aposeentada e os funcionários atual para manter 
a consistência na formação do aluno e apoio 
familiar.

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média McCormack

Programas acadêmicos especiais:
 • AVID programa de prontidão faculdade

Nossos parceiros:
 • Boston Ballet City Dance, Kraft Family and Patriots 

Charitable Foundation, Boston Community Music 
Center, Boston Partners in Education, Citizens 
Bank, City Mission Society of Boston, EdVestors, 
Hale Reservation, Harvard, Tufts and Boston 
universities, Boston College, Harbor Islands, 
Wakefield Estates

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Reebok BOKS exercícios
 • Depois da aula: Girls LEAP programa de 

capacitação para as meninas na 4ª-5ª séries; 
Russell fornece programa de prática esportiva para 
K- 5ª série; robótica para 3ª-5ª séries; Meninas 
em Ciência para as meninas na 4ª-5ª séries 
para incentivar interesse precoce em ciência e 
engenharia; Tech Goes Home formação para as 
famílias sobre o uso da tecnologia para a educação

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Shaw Elementary School              
K0-2ª série em 2016-2017; expandindo até  
5ª série
429 Norfolk St., Dorchester 02124
Akosua Osei-Bobie, Diretora
617-635-8777
shaw@bostonpublicschools.org
Características Especiais:

 • Tempo de Aprendeizagem Extendido com foco na 
aprendizagem emocional e social STEM (ciência /
tecnologia /engenharia /matemática)

 • Programa visitando a casa
 • Ênfase na aprendizagem com as mãos
 • Centros de aprendizagem interdisciplinares, como 

a Área de Blocos, Centro de Dramatização, e Studio 
de Arte

 • Instrução em grupos pequenos, onde os 
professores ajudam os alunos a desenvolver 
habilidades básicas

 • Programas OWL e Building Blocks para K0 e K1 
para dar aos nossos alunos mais jovens uma base 
forte na alfabetização, matemática e habilidades 
sociais

 • Projetos de longo prazo que permitem que as 
crianças aprofundam o que estão aprendendo

 • Concentre-se em orientar os alunos para se 
tornarem bons cidadãos e membros de uma 
comunidade

 • Aulas especiais: ginástica, artes visuais, bibliotecas 
e Artes performáticas 

Programas acadêmicos especiais:
 • Turmas pequenas para as crianças com deficiência

Nossos parceiros:
 • City Connects, Community Music of Boston, 

Conservatory Lab Charter School of Cambridge, 
Rosie’s Place, YMCA Dorchester, Home for Little 
Wanderers, Doc Wayne, Sportsmen’s Tennis & 
Enrichment Center

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:15-9:15hs: fornecido pelo YMCA 
Dorchester 

 • Depois da aula, 15:30-18:00 hs: também fornecido 
pelo YMCA Dorchester

Perry K-8 (continuação)
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Sumner Elementary School
K1-5ª série
15 Basile St., Roslindale 02131
Catherine MacCuish, Diretora
617-635-8131
Características Especiais:

 • Forte foco na instrução diferencianda
 • Ciências, educação física, computadores, artes
 • Parceiro para o Sucesso do Estudante na Escola, 

estendendo ensino e aprendizagem para além do 
dia escolar

 • Resposta à Intervenção através do Desempenho 
Escolar Estrutura

 • Reforço para estudantes que precisam de ajuda 
extra

 • Muitas oportunidades para o envolvimento da 
família

 • Comunidade diversificada
 • Programa Escola Saudável com foco em ensinar as 

crianças escolhas saudáveis
 • Localizado no coração de Roslindale, apenas perto 

da Praça Roslindale 

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média Irving

Programas acadêmicos especiais:
 • Aulas de Educação Especial, 1ª-5ª séries
 • Aulas de inclusão em K2-2ª série - e em expansão!
 • Instrução Imersão Inglês (SEI) para Alunos 

Aprendendo Inglês
Nossos parceiros:

 • Boys and Girls’ Club, Boston Children’s Hospital, 
Home for Little Wanderers, Playworks, Berklee 
College of Music, Brimmer and May School, 
MusiConnects, Roslindale Community Center, 
Project ALERTA, America SCORES futebol

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: atividades de alfabetização e 
matemática para K1 – 5ª séries; escala de taxa e 
ajuda financeira disponível.

 • Depois da aula, 1ª-5ª séries: fornecido pelo Boys 
and Girls Clubs of Boston; ajuda com o dever de 
casa, as atividades de enriquecimento e recreação 
centrados em torno de alfabetização, matemática 
e tecnologia, e as habilidades de liderança em 
desenvolvimento

 • Depois da aula, K1 e K2: programa focado para 
apoio acadêmico, atividades de enriquecimento e 
recreação

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

Taylor Elementary School
K1-5ª série
1060 Morton St., Mattapan 02126
Jennifer Marks, Diretora
617-635-8731
Características Especiais:

 • Acadêmicos rigorosos, com ênfase em leitura, 
matemática e ciência / tecnologia

 • A avaliação contínua do progresso dos alunos, 
medida através da publicação mensal de escrever 
peças, leitura / testes de compreensão, e testes de 
matemática e ciências

 • Altamente qualificados, funcionários empenhado
 • Salas de aula ao ar livre aulas de ciências
 • Comportamento positivo sistema de intervenção 

na escolar toda, incluindo a celebração mensal e 
prêmio Purple Heart (Coração Roxo).

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média Mildred Avenue 

Programas acadêmicos especiais:
 • Classes trabalho avançado com o ensino da língua 

japonesa para os estudantes elegíveis na 4ª e 5ª 
séries

 • Um grupo de educação especial para alunos de 
ESD / SAR

 • Excelente programa Instrução haitiano Imersão em 
Inglês (SEI) para K1 -5ª séries, que apoia os nossos 
Alunos Aprendendo Inglês

Nossos parceiros:
 • Franklin Park Zoo, Scholastic, Troubadour, 

Edvestors, Community Music Center of Boston, 
Very Special Arts, Milton Academy, ReadBoston, 
UMass Boston, Brighton Allston Mental Health, 
Wakefield Estates

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:00-9:15hs: reforço e programa de 
enriquecimento, $ 40 por semana ou $5 por dia; 
programa de exercícios BOKS, 3 dias por semana

 • Depois da aula, 15:30-17:45hs: enriquecimento, 
dever de casa e programa de reforço, $60 por 
semana

MCAS Nível (2013 e 2014):  2

TechBoston Academy 
6ª-12ª séries
9 Peacevale Road, Dorchester 02124
Keith Love e Nora Vernazza, Co-Diretores
617-635-1615
tbainfo@techboston.org
Características Especiais:

 • Escola piloto 6ª-12ª com 1.000 alunos, oferecendo 
um currículo preparatório para a faculdade com 
foco na tecnologia e interdisciplinar, aprendizagem 
baseada em projetos

 • Programa de dia prolongado para todos os 
estudantes que oferece vários apoios acadêmicos

 • Vencedora de vários prêmios e reconhecimentos, 
incluindo Escola Modelo Secundária e prêmios 
Segundo Grau Inovadoras da Fundação Gates

 • Atividades completa do programa esportivo e 
depois da aula para todos os tipos

 • Aprendizagem personalizada e reforço com 
professores

 • Oportunidades de enriquecimento de verão
 • Programa de inclusão para estudantes com 

deficiência
 • No local Centro de Faculdade
 • Laptops e Chromebooks em cada sala de aula
 • Cursos de honras e colocação avançada (AP) e 

oportunidades de matrícula dupla
 • Cursos de tecnologia avançada, incluindo a 

arte digital, aplicações Adobe desenho gráfico, 
programação de computadores, e Robótica

Programas acadêmicos especiais:
 • Programa de inclusão para estudantes com 

deficiência
 • Programa de Instrução Imersão em Inglês (SEI) 

(grupo e inclusão)
Nossos parceiros:

 • LearnLaunch, Edvestors, Hayden Foundation, 
Harvard Medical School, Codman Square Health 
Clinic, Facing History and Ourselves, Breakthrough 
Boston, Suffolk University, University of 
Massachusetts at Boston, Wentworth Institute of 
Technology

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • Esportes time principal e time abaixo (futebol 

americano, basquete, beisebol, futebol, torcida 
dança, vôlei, softball, trilha, luta livre), governo 
estudantil, Dorchester Academia de Liderança, 
Anime clube, clubes Tecnologia, Clube Livro, 
Haitian programa americano Adolescentes 
Responsáveis, Clube Música, Clube Robótica, 
Sociedade National Honra, Bear Zone with Boston 
Scholar Athletes e Liga de Debate Boston

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Timilty Middle School
6ª-8ª séries
205 Roxbury St., Roxbury 02119
Valeria Lowe-Barehmi, Diretora
617-635-8109  
Características Especiais:

 • Escola com Tempo de Aprendizagem Expandido, 
com uma abordagem inovadora para a 
aprendizagem

 • Programa de Ciência com o Hospital Massachusetts 
General 

 • Sábado Scholars e serviço comunitário
 • Preparação para o ISEE (teste de admissão para 

escolas de exame)

 • Programa de Consciência faculdade e prontidão
 • Tech Goes Home: os alunos e pais tomam 

aulas de informática em conjunto e pode obter 
um empréstimo sem juros para comprar um 
computador

 • Duas vezes vencedora do Prêmio Nacional de 
Excelência do Departamento de Educação dos EUA; 
e vencedora de vários outros prêmios, incluindo o 
Nacional Título I Distinguido Prêmio Escola 

 • Pals (amigos) promissores: programa de troca de 
carta estudante com adultos ilustres em Boston

K-8 Caminho: Garantida matrícula para alunos das 
Escolas Blackstone, Hale, e Mendell 

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado (AWC) para os 

estudantes elegíveis na 6ª série
 • AVID Programa de prontidão para faculdade 

Nossos parceiros:
 • Boston Partners in Education, Sociedad Latina, 

Mass General Hospital, Peoples’ Baptist Church 
& North River Community Church, MathPOWER, 
Simmons College, SquashBusters, Technology Goes 
Home, Wheelock College, Boston Debate League

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • STE(A)M Time através da Sociedade Latina; aulas 

gratuitas de corda através de Boston’s Citywide 
String Orchestra; MathSTARS através MathPOWER 
(Universidade Northeastern); atividades 
acadêmicas e de enriquecimento com UU Urban 
Ministry; SquashBusters.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Tobin K–8 School
K1-8ª série
40 Smith St., Mission Hill, Roxbury 02120
Efrain Toledano, Diretor
617-635-8393
Características Especiais:

 • Serviços escolares estendidos K-8
 • Quatro carrinhos Chromebook
 • Um estado-de-arte laborátorio de computação 

doado pelo Ray Allen do Celtics
 • A colaboração com a Mass College of Art & Design
 • Oportunidades de Música e dança oferecidas 

através Sociedad Latina
 • Empregos de verão para quem se formar da 8ª 

série no Brigham and Women’s Hospital
 • Mercado alimentos gratuito disponíveis para as 

famílias Tobin
 • Conselho de Pais e Conselho com Base na Escola 

ativos
 • Tutores para Todos, um programa de um-a-um 

reforço para as 7ª e 8ª séries
 • Funcionários vencedores do prêmio de Ano Boston 

Educador
 • Laboratórios de ciências para alunos de 5ª-8ª série 

de quinze em quinze dias as sexta-feira através de 
nossa parceria com Brigham and Women’s Hospital

Programas acadêmicos especiais:
 • Instrução Imersão em Inglês (SEI) para Alunos 

Aprendendo Inglês
 • Necessário projeto de serviço comunitário para 

todas as classes
Nossos parceiros:

 • Tobin Community Center, Boston Institute of 
Psychotherapy, Brigham and Women’s Hospital, 
Whittier Street Health, Boston’s Bridge to 
Excellence, Friends of the Children, Isabella 
Stewart Gardner Museum, Parker Hill Library, 
Sociedad Latina, America SCORES

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes e depois: Boston’s Bridge to Excellence para 
K2-2ª série, 8:00-9:30hs e 15:30-17:30hs 

 • Depois da aula: Centro Comunitário Tobin para 1ª-
5ª séries, 15:30-17:30hs, escala taxa; funcionários 
anda com os alunos até o centro em volta da 
esquina.

 • Sociedad Latina para 6ª-8ª séries, 15:30-17:00hs 
na Timilty; gratuito, fornecido transporte.

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Trotter K-8 School
K1-8ª série em 2016-2017
135 Humboldt Ave., Dorchester 02121
Mairead Nolan, Diretora
617-635-8225
Características Especiais:

 • Concentre-se em acadêmicos rigorosos e tratam 
todas as pessoas com respeito e bondade

 • Ciência, música, arte e computadores para todos 
os alunos

 • Tutoria e supervisão fornecidos pela Universidade 
de Boston, o nosso principal parceiro; e voluntários 
e avós adotivos que servem como mentores, 
tutores e assistentes de professores

 • Uma bonita, bem-abastecida nova biblioteca 
fornecida pela Target

 • Sala de aula ao ar livre para ciência, matemática e 
atividades de escrita

 • Tech Goes Home programa em nosso novo 
laboratório de informática: os pais e seus filhos 
tomão aulas de computação juntos e podem 
comprar um computador com um empréstimo 
sem juros

 • Coordenador (a) da Comunidade e da Família 
em tempo integral e um Centro de família que 
hospeda um clube do pai, horas mensais de café 
e palestras

 • Aulas de matemática para os pais
 • Comunicação entre as famílias e a escola através 

de boletins informativos, e-mails, telefonemas 
Messagem Escolar , cartas e panfletos

 • Despensa de alimentos mensal fornecida pelo 
Greater Boston Food Bank

Nossos parceiros:
 • Big Sisters; Strong Women, Strong Girls, YMCA, 

Boston University (especially the School of 
Education), City Year, Family Independence 
Initiative, Friends of the Children, Generations 
Inc., Home for Little Wanderers, Playworks, Global 
Ministries, e Grace Chapel

 • Programas depois da aula em nosso prédio
 • Fornecido pelo YMCA, 14: 00- 18: 00 horas: 

ajuda com deveres de casa, reforço, esportes e 
enriquecimento através de clubes como a dança, 
trabalho com madeira, e basquete; taxa

 • Muitos programas de enriquecimento que são 
gratuitos para os alunos Trotter, como a City 
Year, reforço, Big Sisters, mas estes não seriam 
adequados para famílias que precisam de cuidados 
de crianças consistente depois da aula.

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Tynan Elementary School
K1-5ª série
650 East 4th St., South Boston 02127
Leslie Gant, Diretora
617-635-8641
Características Especiais:

 • Mass. Water Resources Authority (MWRA) 
programas de ciências

 • Desempenho dos alunos destacando a música 
vocal e dança

 • Uma nova biblioteca da escola, computadores 
com Internet nas salas de aula, e um parque 
emocionante 

 • Iniciativa Mass. History 
 • Boston Partners in Education / Power Lunch, 3 

reforço para os alunos do jardim de infância à 3ª 
série

 • Professores especializados em tempo integral para 
a ciência e STEM (ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática)

 • População escolar culturalmente diversa
 • Voluntários e tutores de NSTAR, Boston Partners in 

Education, Foster Grandparents, e Generations, Inc.

K-12 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Média McCormack

Programas acadêmicos especiais:
 • Educação especial: programa de autismo
 • Programa para Alunos Aprendendo Inglês
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Nossos parceiros:
 • Arbour Counseling, Boston Institute of 

Psychotherapy, City Stage, Target, Mount 
Washington Bank, Tynan Community School, 
Boston Partners in Education, Westin Hotel, 
Greater Boston Food Bank, Boston Ballet

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: BOKS exercícios de Reebok
 • Depois da aula: Centro Comunitário Tynan; ônibus 

para South Boston Neighborhood House e South 
Boston Boys & Girls Clube

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Umana Academy
K2-8ª série
312 Border St., East Boston 02128
Claudia Gutierrez, Diretora Interina
617-635-8481
Características Especiais:

 • Excelente instrução em dupla linguagem para K2 e 
1ª séries que constrói habilidades de alfabetização 
em Inglês e Espanhol  para os alunos; adicionando 
uma série por ano.

 • Tornando uma escola STEM (ciência, tecnologia, 
engenharia, matemática), atualmente uma 
parceria com a Escola East Boston High e o 
Programa de Mentor em Ciências.

 • Pilotar o Programa EcoRise que permite aos alunos 
ter um papel ativo nas questões ambientais na sua 
comunidade

 • START blocos (intervenção e blocos de 
enriquecimento) para atender às necessidades 
acadêmicas de todos os alunos

 • A exposição a profissionais de diversas indústrias 
através do programa Big Cheese Reads

 • Parceiros residentes tais como Tenacity, Harvard 
RALLY, e Gear Up que ajudam os alunos a 
desenvolver academicamente, socialmente e 
emocionalmente.

K-8 Caminho: Garantida matrícula para alunos das 
escolas Adams, Alighieri Montessori, Bradley, 
Guild, P. Kennedy, O’Donnell, e Otis.

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado para alunos elegíveis 

na 6ª série
 • Educação Especial: programa para alunos com 

deficiência intelectual, K2-8ª série.
Nossos parceiros:

 • American Student Assistance GEAR-UP, America 
SCORES Soccer, Debate Mate U.S., East Boston 
Neighborhood Health Center, Families First, RALLY, 
Tenacity, Waypoint Adventure, Zumix

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Muitos estudantes vêm para 
a escola para o ginásio aberto ou o uso do 
laboratório de informática às 6:30hs

 • Depois da aula: For Kids Only acadêmicos, 
recreativos e oportunidades sociais. Este programa 
é fornecido durante o verão, férias semanas e a 
maioria dos feriados.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

UP Academy Charter School of 
Boston
6ª-8ª séries
215 Dorchester St., South Boston 02127
Amanda Gardner, Diretora
617-635-8819 
Características Especiais:

 • Gratuito aula, faculdade preparatória pública 
do ensino médio (6ª-8ª séries), fornecido pela 
organização sem fins lucrativos Unlocking 
Potential com base no modelo de mais alto 
desempenho das escolas públicas urbanas nos EUA

 • Visa garantir que todos os alunos adquiram os 
conhecimentos, habilidades e força de caráter 
necessária para ter sucesso no caminho para a 
faculdade e para atingir todo o seu potencial

 • Rigoroso, currículo e instrução baseada em 
padrões enfatizando matemática e leitura

 • Implacavelmente elevados, expectativas 
acadêmicas e comportamentais consistentes para 
todas as partes interessadas, incluindo estudantes, 
famílias e funcionários

 • Linhas abertas de comunicação entre a escola e 
a família: relatórios sobre o progresso do aluno 
e desempenho são enviados para casa a cada 
semana

 • Programa de enriquecimento às sextas-feiras para 
todos os alunos e opção Sábado Academia de 
Matemática para alguns alunos

 • ISEE e SSAT preparação para os alunos da 8ª série
 • Em tempo integral diretor de colocação para 

escolas de segundo grau
Programas acadêmicos especiais:

 • Rede de apoios acadêmicos e outros em vigor para 
todos os alunos, incluindo os Alunos Aprendendo 
Inglês e estudantes com deficiência

Nossos parceiros:
 • Achievement Network, Boston Cares, Coaching for 

Change/Community Rowing, Eliot School, Improv 
Asylum, Metro Lacrosse, South Boston Boys and 
Girls Club, South Boston Yoga, Sportsmen’s Tennis 
& Enrichment Center

Programas depois da aula em nosso prédio:
 • Dia escolar extendido de segunda - quinta; 

programação depois da aula seg-qui até 16:20 e 
sexta-feira até 14:20; Clube da matemática sábado 
9: 30-12:00hs.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

UP Academy Charter School of 
Dorchester
K1-8ª série
35 Westville St., Dorchester 02124
Lana Ewing, Diretora
617-635-8810
Características Especiais:

 • Gratuito aula, faculdade preparatória na escola 
pública (K1-8ª séries), fornecido pela organização 
sem fins lucrativos UP Education Network, 
modelado no mais alto desempenho das escolas 
públicas urbanas nos EUA

 • Visa garantir que todos os alunos adquiram os 
conhecimentos, habilidades e força de caráter 
necessária para ter sucesso no caminho para a 
faculdade e para atingir todo o seu potencial

 • Rigoroso, currículo e instrução baseada em 
padrões enfatizando a alfabetização e matemática

 • Implacavelmente elevados, expectativas 
acadêmicas e comportamentais consistentes para 
todas as partes interessadas, incluindo estudantes, 
famílias e funcionários

 • Rede de apoios acadêmicos e outros em vigor para 
todos os alunos, incluindo os Alunos Aprendendo 
Inglês e estudantes com deficiência

 • Linhas abertas de comunicação entre a escola e 
a família: relatórios sobre o progresso do aluno 
e desempenho são enviados para casa a cada 
semana

Programas acadêmicos especiais:
 • Apoio compreensivo para todos os alunos, 

incluindo alunos de educação especial e Alunos 
Aprendendo Inglês

Nossos parceiros:
 • 3 Point Foundation, Boston Cares, Imajine That, 

Strong Women, Strong Girls, Family Resource 
Center, Playworks

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: Café da manhã serve diariamente 
de 7:15-7:45hs. 

 • Depois da aula: Programação para K1-4ª série 
(Imajine That) Segunda, Terça, Quinta, e Sexta 
15:30-18:00hs e Quarta-feria  12:30-18:00hs.  

MCAS Nível (2013 e 2014):  Sem classificação

UP Academy Holland Charter School
K1-5ª série
85 Olney St., Dorchester 02121
Jabarie Peddie, Diretor
617-635-8832
Características Especiais:

 • Programa de educação de caráter diário: 
Trabalhando duro para Ficar Mais Inteligente

 • Especialização de professores em matemática e 
leitura na 5ª série, e matemática especialistas na 
equipe

 • Dois laboratórios de informática que apoia nossos 
programas de matemática e leitura

 • Eventos de envolvimento da família: Família 
Unidade Jantar, Noite do Jogo, Noite da Família 
Heritage, e Noite de Matemática e Alfabetização 
Instrucional

 • Real Men Read (Homens Reais Leram) Programa: 
Homens da comunidade vêm ler nas salas de aula 
para ajudar a promover a alfabetização 

 • Ajuda extra depois da aula, incluindo reforço,City 
Year, YMCA e College Bound

 • Programas de terapia baseados na escola com uma 
assistente social a tempo integral

 • Piscina olímpica com programa de natação 
completo

 • Programa de belas artes, oferecendo arte, música 
e Boston Balé

 • Programa Open Circle (Círculo Aberto) que 
constrõe a comunidade e reforça o comportamento 
positivo na sala de aula

 • Brilhante, belo edifício, recentemente renovado
Programas acadêmicos especiais:

 • Uma variedade completa de classes de educação 
especial e programas para Alunos Aprendendo 
Inglês, incluindo Espanhol e Vietnamita SEI

Nossos parceiros:
 • ABCD Foster Grandparents, Achievement Network, 

City Connects, City Year, Connecting with Care 
counseling, Diamond Educators mentoring, 10 
Boys Initiative, Smart Smiles Dental Program, 
Fresh Fruit and Vegetables Program, Teach Plus

 • Programas e depois da aula em nosso prédio:
 • City Year, Segunda--Quinta; Centro Comunitário 

Holland, Segunda-Sexta; e 5 STAR Iniciativa de 
Liderança

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Warren/Prescott K–8 School
K2-8ª série
50 School St., Charlestown 02129
Michele Davis, Diretora
617-635-8346
Características Especiais:

 • Uma escola pequena, com uma atmosfera familiar
 • Professores e funcionários experientes: 90% têm 

ou estão trabalhando em direção a um diploma 
avançado

 • Reforços fornecidos por agências comunitárias 
locais

 • Programas Big Brother e Big Sister 
 • Tempo de apredizagem expandido pata todas as 

séries
 • Professores especializados para a arte, música, 

educação física, ciências e Espanhol
 • Um programa de recreio que promove atividade 

segura, positiva e diversão para todos os alunos
 • Power Lunch
 • Coro, musicais, e produções de teatro
 • Outro programa Caminho Matemática e programa 

Regras da matemática 
 • Treinamento de preparação para emergências
 • Programas de exercícios, incluindo BOKS, ciclismo, 

yoga e futebol
Programas acadêmicos especiais:

 • Salas de aula de educação especial
Nossos parceiros:

 • Berklee College of Music, Bunker Hill Community 
College, Charlestown Boys and Girls Club, 
Charlestown Lacrosse, Science From Scientists, 
Courageous Sailing, IBM, Massachusetts General 
Hospital, MIT, New England Center for Children

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Programa antes da aula: BOKS Educação Física com 
foco em hábitos saudáveis, nutrição e exercício

 • Programas depois da aula: 
 • Grátis: Math Path (Poder da Matemática), futebol 

(escola maior), artes visua(escola maior), teatro 
(escola maior), coro, produções de teatro, America 
SCORES futebol, Boy Scouts and Girls Scouts, 10 
Boys, 10 Girls, vela e muito mais

 • Taxa-baseada: Jardim de infância, primeira série 
e segunda série dia prorrogado; terceira série 
ajuda com o dever de casa; música instrumental, 
artes visuais (3ª-5ª séries), e muito mais. Bolsas 
disponíveis para programas baseados em taxas.

MCAS Nível (2013 e 2014):  1

West Zone Early Learning Center 
na Hennigan School
K0-1ª série
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
Jean Larrabee, Diretor/a
617-635-8275
Características Especiais:

 • Uma atmosfera de pequena escola que oferece um 
ensino individualizado desenvolvimento adequado 
para cada criança em um ambiente inclusivo

 • Reading Recovery, um programa baseado em 
pesquisa que ajuda leitores da 1ª série que tem 
dificuldades a ter sucesso

 • Professor de Ciências Ambientais e currículo 
alinhado com STEM com programas para famílias 
se envolver em aprender com seu filho(a)

 • Novas atualizações tecnológicas: os computadores 
da Apple, iPads, Chrome Books, Apple TV, WiFi 
ativado na escola inteira

 • Assistentes de professores altamente qualificados, 
muitos com faculdades 

 • Visitas frequentes a recursos da comunidade e 
museus oferecem oportunidades para aprender e 
fazer conexões com currículo fora da sala de aula

 • Coordenador da Comunidade
 • Cuidados para crianças com a natação, coro, tênis, 

percussão, dias de Ciência com a Família
 • Professores treinados em Reading Recovery, 

Leveled Literacy Intervention (Intervenção 
Alfabetização Nível), and Open Circle (Círculo 
Aberto) programa de aprendizagem emocional 
e social

 • Os professores tem certificações em Primeira 
Infância, ESL, Educação Especial, Leitura e Ciência

Programas acadêmicos especiais:
 • Educação Especial: integrado salas de aula da 

primeira infância
 • Inclusão escolar: estudantes do ensino geral e 

educação especial aprendem juntos
Nossos parceiros:

 • Boston Institute of Psychotherapy, Boston Partners 
in Education, Community Music Center of Boston, 
Connolly Branch Library [temporariamente 
fechada para reformas], City Year, Sportsmen’s 
Tennis & Enrichment Center, Boston Symphony 
Orchestra, Boston Public Schools Healthy Start

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula: As crianças começam o dia às 
7:30 com café da manhã seguido de centro de 
atividades e tempo pequeno grupo até o início do 
dia escolar formal, que é de 8: 30-14:30.

 • Depois da aula: cuidado envolvente gratuito até 
16:35 com atividades de enriquecimento, que 
podem incluir a natação, yoga, tênis, ciência, e 
passeios para biblioteca local e da recursos da 
comunidade.

Winship Elementary School
K0-5ª série
54 Dighton St., Brighton 02135
Monakatellia Ford, Diretora
617-635-8399
Características Especiais:

 • Credenciada pela Associação Nacional de 
Educadores de crianças pequenas (NAEYC)

 • Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes, Matemática 
(STEAM)- escola centrada com uma sala de aula 
ao ar livre

Tynan (continuação)
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 • Uma escola primária pequena, cuidadosa com 
funcionários altamente qualificado

 • Programa forte de intervenção a matemática e a 
leitura para atender às necessidades individuais 
dos alunos 

 • No local, os serviços de aconselhamento prestado 
pelos funcionários do Hospital Franciscano for 
Children

 • City Connects parceria, ligando a escola e as 
famílias a recursos da comunidade

 • Big Brother and Big Sister programa que une 
nossos estudantes com estudantes universitários 
para atividades recreativas no final de semana

 • Um forte apoio para alunos com segunda língua 
e suas famílias (Project Alerta, ESL classes para 
os pais)

 • Os professores estagiários do Boston College, 
Boston University, e Northeastern University

 • Tutores que ajudam professores e alunos 
individualmente e em pequenos grupos

 • Totalmente renovado, edifício da era vitoriana, a 
uma curta distância da MBTA em Brighton Center

K-8 Caminho: Garantida matrícula para Escola 
Edison K-8 

Programas acadêmicos especiais:
 • Educação Especial: K0/K1 sala de aula Infantil; 

Programa de Transição Primária K2 e 1ª série
 • Alunos Aprendendo Inglês: Instrução Imersão em 

Inglês K1 sala de aula (SEI)
Nossos parceiros:

 • Boston University, Boston College, Northeastern 
University, BUILD tutoring (Boston University), 
City Connects, Franciscan Hospital for Children, Big 
Brothers Big Sisters, Temple Beth Zion tutoring, 
Oak Square YMCA, Playworks, Building Our Kids’ 
Success (BOKS)

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, de 7:30hs: Fornecido pelo YMCA 
para 4 anos ou maiores; algumas bolsas de estudo 
disponíveis. BOKS exercícios, gratuito

 • Depois da aula: 
 • YMCA-programa fornecido até 18:00hs para 4 

anos ou maiores; Access doação, vales e bolsas de 
estudo disponíveis

 • Playworks depois da aula jogo ativo para 4ª e 5ª 
séries

 • Projeto ALERTA programa depois da aula para 
Alunos Aprendendo Inglês na 3ª-5ª séries 

 • BU Making Music (Fazendo Música)
 • Girl Scouts

MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Winthrop Elementary School
K1-5ª série
35 Brookford St., Dorchester 02125
Leah Blake McKetty, Diretora
617-635-8379
Características Especiais:

 • Cultura “Ligada a faculdade”
 • Excelentes funcionários dedicado ao desempenho 

do aluno
 • Reforço depois da aula
 • Open Circle (Círculo Aberto) currículo de 

competências sociais
 • Forte parceria com a Boston College e filiação em 5 

faculdades programa STEP UP 
 • Parcerias incríveis
 • Muitas atividades para envolver os pais, incluindo 

Noites curriculares, passeios com a família no fim 
de semana, em sala de aula e boletins de toda 
a escola, levar para casa jogos de matemática, e 
levar para casa vídeos de aulas

 • Um conselheiro a tempo parcial que trabalha com 
indivíduos e pequenos grupos de alunos

K-12 Caminho: Garantida matrícula para 6ª série 
na Escola Dearborn STEM Academy (science/
technology/engineering/math) para 6ª-12ª 
séries.

Escolas de Educação Especial

Programas acadêmicos especiais:
 • Classe de Trabalho Avançado (AWC) para os 

estudantes elegíveis na 4ª e 5ª séries
Nossos parceiros:

 • Campus Kitchens, Dimock Health Center, Girl 
Scouts, Natixis Global Asset Management, Reebok 
BOKS Kids, Harvard Stage, Strong Women Strong 
Girls, The Food Project, YMCA

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:15-8:10hs diariamente: 
programação através da parceria com YMCA uma 
pequena taxa.

 • Depois da aula, até 18:00hs diariamente: 
programação oferecida pelo YMCA oferece 
ajuda com os deveres de casa e atividades 
complementares; tabela de taxa; aceita vales

 • Adicional depois da aula enriquecimento escolar 
também são oferecidos que fornecem apoio com 
reforço direto dos professores

MCAS Nível (2013 e 2014):  4

Young Achievers Science & 
Mathematics K–8 School
K1-8ª série
20 Outlook Rd., Mattapan 02126
Virginia Chalmers, Diretora
617-635-6804
Características Especiais:

 • Uma escola piloto de matemática e ciências
 • Todos os alunos estão matriculados para um dia 

de 7 horas
 • Salas de aula pequenas de 18-20 alunos, com 1-2 

adultos
 • Programa de educação especial inclusivo
 • Coordenador da família que facilita o envolvimento 

da família na governação da comunidade escolar
 • Escola da comunidade serviço completo: temos 

parcerias ativas com as agências da comunidade
 • Iniciativa bem-estar ativo
 • Visitas a casas das famílias de cada novo aluno do 

jardim de infância e primeira série 

 • Programas antes, depois da aula e de verão
 • Ajuda com o dever de casa e apoio ao reforço  
 • Academia aceleração durante as férias de fevereiro 

e abril
 • Música, arte, educação física, xadrez, artes 

marciais, dança
Programas acadêmicos especiais:

 • Educação especial: K0/K1 Programa para 
primeira infância de inclusão Aprendizagem 
Comportamento Adaptativo (LAB) p, 6ª-8ª séries

 • Alunos Aprendendo Inglês: Instrução Imersão em 
Inglês (SEI), K1-4ª série

Nossos parceiros:
 • Children’s Services of Roxbury, Boston Teacher 

Residency, The City School, Expeditionary Learning 
Outward Bound, Full Service Community School 
Round Table, Mattapan Community Health Center, 
Berklee College of Music, Playworks, Sportsmen’s 
Tennis & Enrichment Club, Friends of the Children

Programas antes e depois da aula em nosso 
prédio:

 • Antes da aula, 7:00-9:15hs: programa de 
enriquecimento feito pelo nossos funcionários 
do programa Aprendizagem Extendida e 
Enriquecimento.

 • Depois da aula: 16:30-18:00hs com o 
enriquecimento, tutoria e ajuda com o dever 
de casa. O programa depois da aula tem três 
componentes especializados:

 • Alunos Aprendendo Inglês
 • HASP, Segunda-Quinta, 16:15-18:30hs: um 

programa de intensivo de reforço e ajudar com o 
dever de casa para estudantes na 6ª-8ª séries 

 • Segunda-Sexta, 16:30-18:00 para K-5ª séries. 
 • Taxa com escala e cuidado da criança aceita vales 

vales para programas antes e depois da aula.
MCAS Nível (2013 e 2014):  3

Estas escolas não pode ser escolhida 
através do processo de matrícula 
regular. Os alunos devem ser 
encaminhados através de uma reunião 
da Equipe de Avaliação de Educação 
Especial.
Carter Development Center
396 Northampton St., Boston 02118
Mark O’Connor, Diretor
617-635-9832 Horário: 9:30–15:30
Características Especiais:

 • Uma escola pequena fornecendo programas 
individualizados, intensivos para estudantes com 
profundas deficiências graves 

 • 5:3 aluno-funcionário
 • Apoio a família e envolvimento, incluindo apoio 

para os pais bilíngues
 • Duas enfermeiras em tempo integral e 

equipamento médico
 • Abordagem da equipe transdisciplinar
 • Terapias disponíveis: fisioterapia, terapia 

ocupacional, de comunicação, de comportamento, 
de visão e de educação física adaptativa

 • Terapia artes criativas
 • Aprendizagem ao ar livre e lazer no nosso belo 

Jardim Sensorial, com percursos adaptados para 
deficientes motores e as características da água

 • Experiências comunitárias: Symphony, boliche, 
formatura na Northeastern University, evento 
disco, e cruzeiro no porto 

 • Durante todo o ano escolar terapia aquática no 
Mass. Hospital School em Canton e opção de 
programa no verão em julho

 • Centralmente localizado atrás da Northeastern 
University na Mass. Ave. Estação Linha Laranja

Nossos parceiros:
 • Boston Architectural College, Boston College, 

BU School of Engineering, Cannon Architectural 
Design, David Berarducci Landscape Architect, 
Friends of the William E. Carter School, Gilbane 
Construction, Maya Granek, Brien Baker 
Architects, Northeastern University, Structure Tone 
Construction, Whittier Street Health Center Arts 
Therapies

Horace Mann School for the Deaf 
and Hard of Hearing
40 Armington St., Allston 02134
Jeremiah Ford, Diretor
617-635-8534 (V/TTY) Horário: 7:20–13:40
Características Especiais:

 • Primeira escola para surdos com distinção histórica
 • Individualizado, serviços clínicos e acadêmicos 

personalizado para alunos surdos e mudos na pré-
escola até o ensino de segundo grau

 • Serviços para crianças com implantes cocleares 
tecnologia: Local Residency Mass General Hospital 
pediatra.

 • Terapia audiológica e da fala / linguagem
 • Linguagem gestual Americana (ASL) instrução: Voz 

com o apoio sinal e instrução oral única
 • Conexão de serviços da equipe psicológicos, 

sociais, conselheiros e diagnóstico 
 • Programa pais / infantil para surdos e deficientes 

auditivos
 • Premiado funcionários, incluindo Diretor do Ano, 

prêmio Embaixador em Educação do Met Life 
/ National Civic League de 2006, e um prêmio 
Shattuck honrando um excelente serviço por um 
funcionário da cidade

 • Tela larga e internet de vídeo digital Sistema 
de Comunicação de Emergência em oito locais 
centrais em toda a escola

 • Médico e enfermeira do Centro de Saúde Joseph M. 
Smith no local

 • Estágiario e clínico no local 25 estudantes de 
pós-graduação Boston University, Boston College, 
Lesley University, Emerson College, Harvard 
University, McDaniel College (Maryland), e San 
Diego State University (California)

 • Nossos Parceiros: AIIM-International, Fidelity, 
ImageMax, DataMax, Mass. Housing, Mellon Bank 
CORE, e IKON.

McKinley Schools
Velecia Saunders, Diretora
617-635-9976
McKinley Elementary
90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Diretora do Programa
617-635-99978 
McKinley Middle
50 St. Mary St., Boston 02215
Joseph Brown, Diretor do Programa
617-635-9853 
McKinley Preparatory High
97 Peterborough St., Boston 02215
Joseph Brown, Diretor do Programa
617-635-9907 
McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Diretora do Programa
617-635-9976 

Características Especiais:
 • Quatro escolas em uma, oferecendo educação 

especial para alunos do jardim de infância até 12ª 
série

 • Concentre-se em, e necessidades de aprendizagem 
comportamentais emocionais

 • Sistema de administracão de comportamento 
altamente estruturada

 • Apoios clínicos Intensivos
 • Uma variedade completa de programas 

acadêmicos
 • Todos os alunos designados via Reunião de Equipe 

do Individualizado Programa de Educação (IEP) 
 • Quatro Boston Educadores do Ano na equipe: 

David Russell, Meredith Berke, Cara Bufalino, e 
James Scaringe

 • Nomeada Acima do Desempenho Escola Primária 
pela revista Boston 2005

 • Nossos Parceiros: 
 • South End Technology Center, Blue Cross Blue 

Shield, Haley House, e Wediko Children’s Services

Winship (continuação)
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Requisitos de Idade para Matricular para a Escola
Jardim 0 (K0) 3 anos até ou antes de 1º de setembro de 2016 (matrícula muito limitada)

Jardim 1 (K1)  4 anos até ou antes de 1º de setembro de 2016 (matrícula limitada)

Jardim 2 (K2) 5 anos até ou antes de 1º de setembro de 2016

1ª Série 6 anos até ou antes de 1º de setembro de 2016

Nós sentimos muito, mas não há exceção para estes requisitos, inclusive a experiência da sua criança na escola 
anterior.

Como
Os alunos que estão atualmente 
matriculados nas Escolas Públicas 
de Boston irão receber as suas inscrições na sua 
escola. Eles não precisam se inscrever pessoalmente em 
um BPS Centro Boas Vindas.

Os alunos que estão registrando para as 
Escolas Públicas de Boston pela primeira vez deve 
ir a um BPS Centro de Boas Vindas. Por favor, traga:
  No mínimo duas provas impressas do endereço 

atual: Veja a página 3 para detalhes 
 Carteira de vacina da criança atualizada – veja 

página 3
 A certidão de nascimento da criança (com o selo), 

passaporte ou Formulário I-94
 Identificação dos Pais/Responsável com foto
   Documento da última escola de sua criança (1ª-12ª 

série).

Pré-inscrição on-line!
On-line pré-inscrição é uma ótima maneira de 
economizar tempo durante o processo de inscrição.
 Entre em qualquer computador com conexão com 

a Internet.
 Complete seu formulário on-line com 

antecedência.
 Vá a qualquer Centro Bem Vindo com os 

documentos necessáio (veja acima) para completar 
o processo. 

www.bostonpublicschools.org/register

  Isto não se aplica ao processo de admissão das 
escolas de exame. Veja página 9 para detalhes.

Primeiro Período de Matrícula
 4–29 janeiro de 2016

Candidatos para o Jardim, 6ª e 9ª Séries 
SOMENTE, matrículas novas em BPS e pedidos de 
transferência.« 
Para evitar longas filas, recomendamos que você 
se inscreva em um Centro Bem Vindo seguindo 
o seguinte cronograma, de acordo com a primeira 
inicial do sobrenome dos pais/responsável:
A–I  4-8 de janeiro
J–Q  11-15 de janeiro
Matrículas enviadas pelo correio em meados de março 
de 2016

Segundo Período de Matrícula
 3 de fevereiro–18 de março de 2016

Todas as Séries, novos em BPS e pedidos de 
transferência. 

Matrículas enviadas pelo correio no começo de maio 
de 2016.

Terceiro Período de Matrícula
 21 de março–6 de maio de 2016

Todas as Séries, novos em BPS e pedidos de 
transferência. 

Matrículas enviadas pelo correio em meados de junho 
de 2016.

Quarto Período de Matrícula
 9 de maio–10 de junho de 2016

Todas as Séries, novos em BPS e pedidos de 
transferência. 

Matrículas enviadas pelo correio em meados de julho 
de 2016.

Vá a qualquer Centro Bem Vindo das Escolas 
Públicas de Boston: 

Dorchester  617-635-8015
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125
(perto do Burger King)
 Ajuda em Cabo Verdeano crioulo, Inglês, Português, 

Somali, Espanhol e Vietnamita

Roxbury  617-635-9010
Bolling Municipal Building
2300 Washington St., Roxbury 02119 (Dudley Square)
 Ajuda em Cantonês, Inglês, Haitiano Crioulo, 

Mandarim, Espanhol e Vietnamita

Roslindale  617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131
(perto da Cummins Highway)
 Ajuda em Cabo Verdeano Crioulo, Inglês, Françês, 

Haitiano Crioulo, Português e Espanhol

East Boston  617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border Street, East Boston 02128
 Aberto Segundas e Terças-feiras, 8:30hs–17:00hs
 Janeiro e final de Agosto de 2016: Segundas e Terças 

8:30hs–17:00hs e Quartas-feiras, 12:00–19:00hs
 Ajuda em Inglês e Espanhol

Mattapan  617-635-9596
Mildred Avenue School
5 Mildred Avenue, Mattapan 02126
 Aberto Quintas e Sextas-Feiras, 8:30-17:00hs
 Ajuda em Cabo Verdeano Crioulo, Inglês, Haitiano 

Crioulo e Espanhol

Horário de Serviço – Durante o Ano Letivo: 
Centros de Dorchester, Roslindale e Roxbury: 
Segunda, Terça, Quinta e Sexta-feira, 8:30hs–17:00hs; 
Quarta-feira 12:00–19:00hs
Centros de East Boston e Mattapan Centers: veja acima.

Horário Sabádo: Em Dorchester Centro Bem Vindo 
estára aberto 9 e 23 de janeiro de 2016, das 9:00hs até 
13:00hs. 

Férias Escolares: 

Férias de fevereiro: Somente o Centro em Roxbury 
está aberto (horário normal)

Férias de abril: Somente o Centro de Roxbury está 
aberto (horário normal)

4-22 de julho de 2016: Todos os Centros estão 
fechados

25-29 de julho-de 2016: Somente o Centro de 
Roxbury está aberto (horário normal)

Fechado: Feriados federal, estadual, e municipal.

Linha Direta Escolar
617-635-9046

4–29 de janeiro de 2016
Segunda–Sexta, 8:30hs–17:00hs

Ligue com perguntas sobre a matrícula 
escolar, requisitos de residência, 

transferências, transporte, lista de espera, 
programas escolares e muito mais.

R-Z       19-22 de janeiro
Todos  25-29 de janeiro

Quando Onde

1.  __________________________________

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  __________________________________

5.  __________________________________

6.  __________________________________

7.  __________________________________

8.  __________________________________

9.  __________________________________

10. _________________________________

11. _________________________________

12. _________________________________

12. _________________________________

14. _________________________________

escubra a Minha Lista Personalizada de Opções de Escola

Nome da Escola:

Matricular & Aplicar para a Escola


