
	  

Modelo	  Modificado	  de	  11	  Zonas	  	  
Este	  modelo	  cria	  11	  zonas	  geograficas	  em	  volta	  da	  cidade.	  (Este	  e	  igual	  o	  modelo	  de	  10	  zonas	  apresentado	  em	  janeiro	  mas	  criando	  
duas	  zonas	  para	  Dorchester	  devido	  a	  grande	  area	  geografica	  e	  o	  alto	  numero	  de	  estudantes	  nesta	  area.)	  Um	  aluno	  pode	  solicitar	  
frequentar:	  	  
• Cada	  escola	  primária	  dentro	  de	  um	  perímetrode	  1	  milha	  da	  sua	  casa;	  
• Cada	  escola	  primária	  na	  regiãoem	  que	  você	  vive;	  e,	  
• Todas	  as	  três	  escolas	  municipais	  de	  ensino	  fundamenta	  
	  
Todas	  as	  escolas	  de	  ensino	  fundamental	  até	  a	  5ªsérie	  serão	  integradas	  a	  uma	  escola	  específica	  de	  ensino	  médio.	  	  Os	  estudantes	  
podem	  automaticamente	  passar	  para	  essa	  nova	  escola	  na	  6ªsérie.	  

Modelo	  A	  com	  Baseno	  Domicílio	  do	  aluno	  
Este	  modelo	  cria	  opções	  para	  cada	  endereço	  usando	  as	  escolas	  que	  estão	  nas	  proximidades,	  levando	  em	  conta	  a	  qualidade	  das	  
escolas.	  Usando	  resultados	  de	  testes	  recentes,	  o	  modelo	  A	  com	  Baseem	  Domicílio	  atribui	  asescolas	  da	  seguinte	  forma:	  nível	  1	  
(melhor	  qualidade),	  nível	  2,	  nível	  3	  ou	  nível	  4	  (menor	  qualidade).	  As	  famílias	  recebem	  uma	  lista	  de	  pelo	  menos	  seis	  escolas	  
prováveis	  com	  base	  no	  domicíliodos	  alunos.	  Todos	  terão	  uma	  variedade	  de	  opções	  no	  nível	  1,	  2	  e	  3	  em	  suas	  listas.	  	  

Os	  estudantes	  podem	  escolher:	  
• Seis	  escolas	  pertode	  sua	  casa	  que,	  entre	  todas	  as	  escolas,	  estão	  nos	  primeiros	  três	  níveis	  de	  crescimento	  e	  desempenho	  

acadêmico.	  	  Dessas	  seis,	  pelo	  menos	  quatro	  serão	  dos	  primeiros	  dois	  níveis	  entre	  todas	  as	  escolas.	  	  E	  entre	  essas	  quatro,	  pelo	  
menos	  duas	  serão	  do	  primeiro	  nível.	  

	  
Além	  disso,	  também	  podem	  escolher	  entre:	  
• Qualquer	  outra	  escola	  dentro	  de1	  milha	  de	  sua	  casa	  que	  não	  estiver	  na	  lista	  acima.	  
• Todas	  as	  três	  escolas	  municipais	  de	  ensino	  fundamental;	  e,	  
• Quaisquer	  outras	  escolas,	  perto	  de	  casa,	  que	  normalmente	  tenha	  vagas.	  

	  
Todas	  as	  escolas	  perto	  o	  suficiente	  para	  ir	  a	  pé	  estão	  incluídas	  na	  lista.	  Algumasvezes,	  as	  escolas	  perto	  o	  suficientepara	  ir	  a	  pé	  
também	  satisfazem	  todo	  o	  critério	  de	  nível	  1,	  2	  e	  3.	  Em	  outros	  casos,	  são	  adicionadas	  mais	  escolas	  que	  estão	  fora	  da	  regiãoperto	  o	  
suficiente	  parair	  a	  pé,	  para	  garantir	  uma	  opção	  de	  escolas	  de	  qualidade.	  Todas	  as	  escolas	  de	  ensino	  fundamental	  até	  a	  5ªsérie	  serão	  
integradas	  a	  uma	  escola	  específica	  de	  ensino	  médio.	  Os	  estudantes	  podem	  automaticamente	  passar	  para	  essa	  nova	  escola	  na	  
6ªsérie.	  
	  

Modelo	  B	  –	  Com	  Baseno	  Domicílio	  do	  Estudante	  
Este	  modelo	  cria	  opções	  para	  cada	  endereço	  usando	  as	  escolas	  que	  estão	  nas	  proximidades,	  levando	  em	  conta	  a	  qualidade	  das	  
escolas.	  Com	  basenos	  resultados	  de	  testes	  recentes,	  o	  modelo	  B	  com	  baseno	  domicílio	  do	  estudante	  designa	  escolas	  da	  seguinte	  
forma:	  nível	  1	  (melhor	  qualidade),	  nível	  2,	  nível	  3	  ou	  nível	  4	  (de	  menor	  qualidade).	  	  	  	  As	  famílias	  recebem	  uma	  lista	  de	  pelo	  menos	  
nove	  escolas	  prováveis	  com	  base	  no	  domicílio	  do	  aluno	  que	  inclui	  uma	  variedade	  de	  opções	  no	  nível	  1,	  2	  e	  3	  em	  suas	  listas.	  	  

Os	  estudantes	  podem	  escolher:	  
• Nove	  escolas	  pertode	  casa	  que,	  entre	  todas	  as	  escolas,	  estão	  nos	  primeiros	  três	  níveis	  de	  crescimento	  e	  desempenho	  

acadêmico.	  	  Dessas	  nove,	  pelo	  menos	  seis	  serão	  dos	  primeiros	  dois	  níveis	  entre	  todas	  as	  escolas.	  	  E	  entre	  essas	  seis,	  pelo	  
menos	  três	  serão	  do	  primeiro	  nível.	  

	  
Além	  disso,	  os	  pais	  também	  podem	  escolher	  entre:	  
• Qualquer	  outra	  escola	  dentro	  de1	  milha	  de	  sua	  casa	  que	  não	  estiver	  na	  lista	  acima.	  
• Todas	  as	  três	  escolas	  municipais	  de	  ensino	  fundamental;	  e,	  
• Quaisquer	  outras	  escolas,	  perto	  de	  casa,	  que	  normalmente	  têm	  vagas.	  

	  
Todas	  as	  escolas	  perto	  o	  suficiente	  para	  ir	  a	  pé	  estão	  incluídas	  na	  lista.	  Algumasvezes,	  as	  escolas	  perto	  o	  suficiente	  para	  ir	  a	  pé	  
também	  satisfazem	  todo	  o	  critério	  de	  nível	  1,	  2	  e	  3.	  Em	  outros	  casos,	  são	  adicionadas	  mais	  escolas	  que	  não	  são	  perto	  o	  suficiente	  
parair	  a	  pé,	  para	  garantir	  uma	  opção	  de	  escolas	  de	  qualidade.	  Todas	  as	  escolas	  de	  ensino	  fundamental	  até	  a	  5ªsérie	  serão	  
integradas	  a	  uma	  escola	  de	  ensino	  médio	  específica.	  	  Os	  estudantes	  podem	  automaticamente	  passar	  para	  essa	  nova	  escola	  na	  
6ªsérie.	  



Opções	  para	  Estudantes	  de	  Inglês	  	  
Em	  todos	  os	  três	  modelos	  (10	  regiãos,	  com	  base	  no	  domicílio	  do	  aluno:	  A	  e	  com	  base	  no	  domicílio	  do	  aluno:	  B),	  a	  EPB	  está	  
propondo	  opções	  adicionais	  para	  estudantes	  de	  inglês	  (ELL	  -‐	  English	  Language	  Learners).	  	  	  	  
	  
A	  sobreposição	  de	  ELL	  vai	  criar	  oito	  grupos	  em	  Boston.	  	  Em	  cada	  um	  desses	  grupos,	  no	  mínimo,	  uma	  escola	  vai	  ter	  um	  programa	  
apropriado	  e	  específico	  ao	  idioma,	  pronta	  para	  atender	  as	  necessidades	  específicas	  de	  cada	  aluno.	  
	  
Os	  alunos	  terão	  acesso	  ao	  programa	  correto	  e	  específico	  ao	  idioma	  na	  escola	  do	  grupo	  onde	  moram.	  
	  
	  

Opções	  para	  Estudantes	  Portadores	  de	  Deficiências	  
Em	  todos	  os	  três	  modelos	  (10	  Regiões,	  com	  base	  no	  domicílio	  do	  aluno:	  A	  e	  com	  base	  nodomicílio:	  B),	  a	  BPS	  está	  propondo	  opções	  
adicionais	  para	  estudantes	  portadores	  de	  deficiências	  (SWD	  -‐	  StudentsWithDisabilities).	  	  	  Para	  estudantes	  portadores	  de	  
deficiências,	  a	  colocação	  em	  uma	  escola	  é	  determinada	  por	  sua	  equipe	  de	  Plano	  Educativo	  Individual,	  com	  base	  nas	  necessidades	  
individuais	  dos	  alunos,	  consulta	  com	  os	  pais,	  e	  disponibilidade	  de	  carteirasapropriados.	  
	  
A	  Sobreposição	  de	  SWD	  vai	  criar	  sete	  grupos	  em	  Boston.	  	  Para	  um	  estudante	  portador	  de	  uma	  deficiência	  comum	  e	  com	  
necessidades	  moderadas	  ou	  elevadas,	  a	  EPB	  oferecerá	  pelo	  menos	  uma	  escola	  dentro	  do	  grupo	  doestudante	  com	  um	  programa	  
adequado	  para	  o	  aluno.	  
	  
Os	  estudantes	  com	  necessidades	  menores	  podem	  escolher	  entre	  o	  mesmo	  grupo	  de	  escolas	  dos	  estudantes	  de	  educação	  geral.	  
	  
	  Programas	  para	  deficiências	  menos	  comuns	  permanecerão	  abertos	  nas	  escolas	  municipais.	  	  
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