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Entendendo	  o	  novo	  plano	  de	  escolha	  da	  escola	  Baseado-‐	  Casa	  
	  

A	  partir	  de	  janeiro	  de	  2014,	  as	  Escolas	  Públicas	  de	  Boston	  (BPS)	  vai	  começar	  a	  usar	  um	  novo	  plano	  de	  matricula	  para	  
alunos	  de	  jardim	  de	  infância	  até	  oitava	  série.	  Desenvolvido	  por	  um	  comitê	  externo	  com	  participação	  da	  comunidade,	  
o	  novo	  plano	  elimina	  as	  três	  grandes	  zonas	  e	  ajuda	  os	  alunos	  a	  frequentar	  escolas	  de	  qualidade,	  perto	  de	  casa.	  Em	  seu	  
primeiro	  ano,	  ele	  vai	  servir	  os	  alunos	  que	  entram	  nas	  séries	  de	  transição:	  K0,	  K1,	  K2	  e	  6ª	  série,	  adicionando	  outras	  
séries	  cada	  ano	  depois	  disso.	  As	  escolas	  de	  Segundo	  grau	  permanecerão	  com	  opções	  em	  toda	  a	  cidade	  para	  todos	  os	  
alunos.	  
	  

O	  plano	  Baseado-‐Casa: 	  
• Aumenta	  as	  chances	  da	  família	  receber	  uma	  de	  suas	  opções	  de	  preferência	  
• Aumenta	  em	  geral	  o	  acesso	  equitativo	  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	  ir	  para	  a	  escola	  em	  40	  por	  cento	  
• Oferece	  prioridade	  de	  irmão	  para	  ajudar	  irmãos	  e	  irmãs	  frequentarem	  a	  mesma	  escola	  
• Oferece	  opções	  adicionais	  em	  toda	  a	  cidade	  para	  todas	  as	  famílias,	  e	  
• Ligações	  entre	  as	  escolas	  primária	  e	  escolas	  de	  ensino	  médio	  através	  de	  vias	  voluntárias.	  Escolas	  de	  segundo	  

grau	  permanecem	  em	  toda	  a	  cidade.	  
	  

O	  plano	  de	  Baseado-‐Casa:	  
• Vamos	  oferecer	  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	  ou	  mais,	  conforme	  necessário,	  perto	  de	  
escolas	  que	  tem	  os	  mais	  altos	  níveis	  de	  desempenho	  do	  MCAS	  e	  crescimento.	  Isso	  garante	  que	  cada	  família	  tem	  
acesso	  a	  escolas	  de	  qualidade,	  não	  importa	  onde	  elas	  vivem.	  

• A	  lista	  também	  pode	  crescer,	  conforme	  a	  necessidade,	  incluem	  escolas	  que	  oferecem	  K0,	  Classe	  de	  Trabalho	  
Avançado	  (AWC)	  e	  muito	  mais,	  e	  	  para	  assegurar	  que	  as	  famílias	  tem	  a	  oportunidade	  de	  aplicar	  as	  opções	  para	  K0,	  
a	  linguagem	  dupla,	  inclusão	  e	  muito	  mais,	  bem	  como	  para	  garantir	  que	  possamos	  oferecer	  a	  cada	  criança	  um	  
assento	  em	  uma	  escola	  em	  seu	  lista.	  Estas	  escolas	  serão	  chamadas	  "Escolas	  de	  Opção".	  

• Cada	  família	  poderá	  escolher	  seis	  escolas,	  a	  maioria	  terá	  uma	  média	  de	  8-‐14	  escolhas.	  
• As	  famílias	  também	  podem	  escolher	  qualquer	  escola	  municipal.	  
• O	  plano	  Baseado-‐Casa	  é	  uma	  loteria;	  nós	  não	  podemos	  garantir	  que	  um	  candidato	  será	  atribuído	  a	  um	  de	  suas	  

melhores	  opções.	  Devido	  a	  limitação	  de	  assentos,	  nós	  também	  não	  podemos	  garantir	  um	  vaga	  escolar	  para	  K0	  
ou	  K1,	  exatamente	  como	  antes.	  Os	  alunos	  que	  se	  matriculam	  para	  jardim	  de	  Infância,	  6ª	  e	  9ª	  série	  em	  janeiro	  
tem	  a	  melhor	  chance	  de	  ser	  matriculado	  na	  escola	  escolha	  de	  maior	  preferência.	  

	  

O	  plano	  Baseado-‐	  Casa	  é	  projetado	  para	  garantir	  que	  cada	  família	  tem	  escolas	  de	  alta	  qualidade	  
em	  suas	  listas	  personalizadas.	  Nós	  agrupamos	  nossas	  escolas	  em	  quatro	  MCAS	  Escalas	  de	  acordo	  
com	  a	  forma	  como	  os	  alunos	  realizaram	  o	  testes	  de	  MCAS	  nos	  últimos	  dois	  anos.	  //Cada	  família	  
tem	  pelo	  menos	  duas	  das	  escolas	  de	  maior	  pontuação	  (Escala	  I	  –	  a	  mais	  alta	  25%)	  e	  pelo	  menos	  
quatro	  escolas	  que	  estão	  na	  metade	  do	  superior	  do	  desempenho	  MCAS	  (Escala	  I	  e	  Escala	  II)	  em	  
suas	  listas	  personalizadas.	  //	  Nós	  sabemos	  que	  as	  famílias	  podem	  olhar	  para	  muitos	  fatores	  além	  
do	  MCAS	  para	  decidir	  em	  escolher	  uma	  escola,	  e	  estamos	  a	  trabalhar	  com	  a	  comunidade	  para	  
desenvolver	  a	  melhor	  medida	  a	  longo	  prazo	  de	  qualidade.	  

	  

Para	  Alunos	  Aprendeno	  Inglês	  e	  estudantes	  com	  deficiência,	  o	  plano	  de	  Baseado-‐Casa	  funciona	  
um	  pouco	  diferente,	  criando	  grupos	  comunitários	  de	  opções	  de	  escola	  para	  garantir	  que	  os	  alunos	  
podem	  se	  inscrever	  em	  escolas	  que	  oferecem	  programas	  de	  qualidade	  perto	  de	  casa.	  	  

	  

O	  plano	  de	  Baseado-‐Casa	  oferece	  mais	  previsibilidade	  e	  dá	  aos	  pais	  uma	  melhor	  oportunidade	  
de	  ficar	  conhecendo	  as	  suas	  opções	  de	  escola	  com	  antecedência.	  Isto	  significa	  que	  as	  famílias	  podem	  aprender	  mais	  
sobre	  as	  escolas	  mais	  cedo,	  o	  que	  pode	  fortalecer	  as	  conexões	  entre	  as	  escolas,	  alunos	  e	  famílias.	  
Mais	  informações	  sobre	  o	  plano	  de	  atribuição	  Baseado-‐Casa	  estará	  disponível	  em	  
bostonpublicschools.org	  no	  final	  de	  setembro.	  As	  famílias	  também	  serão	  capazes	  de	  aprender	  
mais	  sobre	  suas	  próprias	  opções	  de	  escola	  sob	  o	  novo	  plano	  no	  início	  de	  novembro,	  durante	  a	  
nossa	  temporada	  Escolha	  da	  Escola.	  
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