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INTRODUÇÃO
Um processo de admissão é necessário para o Distrito das Escolas Públicas de Worcester na área da
educação técnica vocacional onde o espaço é um fator restritivo. Os laboratórios técnicos vocacionais
(shops) estão desenhados e equipados para servir um número máximo específico de estudantes com
segurança. Consequentemente, um complexo de tais laboratórios necessita tanto de espaço como de
flexibilidade para acomodar as possíveis necessidades e/ou interesses de todos os requerentes. Por isso, é
necessário um processo de seleção para determinar quais os requerentes que mais podem beneficiar de tais
oportunidades educacionais. Todos os requerentes à Academia de Tecnologia e Engenharia (ETA em inglês)
da Doherty Memorial High School serão avaliados usando os critérios contidos nesta Política de Admissão.
OPORTUNIDADE DE IGUALDADE NA EDUCAÇÃO
As Escolas Públicas de Worcester admitem estudantes e põem à disposição deles as suas vantagens,
privilégios e cursos do estudo sem discriminação com base no seu estatuto como membros de populações
especiais ou raça, cor, gênero, identidade de gênero, religião, origem nacional, proficiência na língua
inglesa, deficiência ou orientação sexual.
Se houver um estudante com proficiência limitada em inglês, um representante qualificado da Doherty
Memorial High School e/ou da “middle school” que envia o aluno ajudará o requerente no preenchimento
dos formulários necessários e ajudará com a interpretação durante todo o processo de requerimento e
admissão, a pedido do requerente.
Estudantes com deficiências podem se auto identificar voluntariamente para solicitar acomodações
razoáveis durante todo o processo de requerimento e admissão.
A informação sobre proficiência limitada em inglês e sobre deficiência submetida voluntariamente pelo
requerente, com a finalidade de receber ajuda e acomodações durante todo o processo de requerimento e
admissão, não afetará a sua admissão à academia.
ELEGIBILIDADE
Quaisquer estudantes do oitavo ano que esperem passar para o grau em que eles procuram entrar são
elegíveis para solicitar admissão no outono sujeita à disponibilidade de aberturas na Academia de
Tecnologia e Engenharia. Os estudantes residentes serão avaliados usando os critérios contidos nesta
Política de Admissão.
Os estudantes residentes que transferem de outros distritos escolares são elegíveis para solicitar a admissão
no outono ou a admissão durante o ano escolar para o grau 9 ou 10 nas Escolas Públicas de Worcester
contanto que esperem ser promovidos ao grau, onde querem entrar, pela sua escola atual. Os estudantes de
transferência serão avaliados usando os critérios contidos nesta Política de Admissão.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
As Escolas Públicas de Worcester têm um programa técnico-vocacional aprovado sob o Capítulo 74
localizado na Doherty Memorial High School. Esta escola é membro da Associação das Escolas e
Universidades da Nova Inglaterra. A Doherty Memorial High School está empenhada em oferecer um
programa acadêmico e técnico-vocacional de qualidade.
É da responsabilidade do(a) Superintendente das Escolas Públicas de Worcester de supervisar a
administração das políticas e procedimentos necessários para admitir e registrar requerentes em
conformidade com esta Política de Admissão.
Cada escola tem um Comitê de Admissões nomeado pelo(a) Diretor(a). O comitê consiste de um membro
da administração, Orientação, Necessidades Especiais (se necessário), Vocacional-Técnico, e
Departamentos Acadêmicos. As responsabilidades do Comitê de Admissões incluem:
•
•
•
•
•
•

determinação dos padrões de admissão
desenvolvimento e implementação de procedimentos para admissão
processamento de requerimentos
ordenamento (ranking) dos estudantes
aceitação de estudantes segundo o procedimento e os critérios da política de admissão
estabelecimento e manutenção de uma lista de espera de candidatos aceitáveis

As Escolas Públicas de Worcester não participam no Programa de Escolha Escolar (School Choice
Program).
PROCESSO DE RECRUTAMENTO
O Distrito das Escolas Públicas de Worcester dissemina informação sobre cada escola através de vários
métodos. Cada requerente interessado pode acessar a brochura de Estudo do Programa da Academia de
Tecnologia e Engenharia, que contém o requerimento e outra informação vital.
Uma carta e um requerimento (application) serão enviados a todos os estudantes das EPW (WPS) do 8º.
grau no outono, informando-os do evento de “Doherty’s Open House”, que tem lugar, normalmente, no
início do novembro. Os representantes da “ETA” estão presentes na “Open House” para fornecerem
informação e responderem a perguntas de estudantes e de suas famílias.
Professores e estudantes da Academia de Tecnologia e Engenharia visitam as escolas Forest Grove Middle
School, Burncoat Middle School, Sullivan Middle School, e Worcester East Middle School durante o
inverno para disseminarem informação, responder a perguntas e fornecer pontos altos do programa da
Doherty Memorial High School. São fornecidos requerimentos (applications) a cada estudante.
Informações sobre o programa, incluindo requerimentos, são enviados ao pessoal de orientação em escolas
privadas e paroquiais locais para que tal informação seja transmitida aos estudantes apropriados.
Pais/responsáveis podem planejar visitas individuais numa altura mutuamente conveniente. Requerimentos
e literatura adicional estão disponíveis na ala da Academia de Tecnologia e Engenharia, bem como no
escritório de orientação da Doherty Memorial High School.
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PROCESSO DE REQUERIMENTO
1. Estudantes interessados em requerer admissão no outono ao programa da Academia de Tecnologia e
Engenharia, aprovado pelo Capítulo 74, na Doherty Memorial High School para o nono ano devem:
a. obter um requerimento (application) do(a) Conselheiro(a) Escolar de sua escola o mais cedo
possível no ano escolar ou usar o requerimento enviado pelo correio ou fornecido durante a visita
à escola.
b. devolver o formulário de requerimento devidamente preenchido ao/à seu/sua Conselheiro(a)
Escolar, em tempo útil, com base nos detalhes de admissão explicados abaixo.
2. É responsabilidade do(a) Conselheiro(a) Escolar da sua escola:
a. completar a sua parte do formulário de requerimento (application).
b. enviar o requerimento preenchido ao/à Coordenador(a) de Admissões de Doherty logo que
possível.
Os requerimentos completos incluem:
 Formulário de requerimento preenchido (incluindo as assinaturas necessárias).
3. Se forem recebidos requerimentos incompletos, os seguintes procedimentos serão seguidos:
a. O Escritório de Admissões/Orientação Escolar da Doherty Memorial High School notificará o/a
Conselheiro(a) de escola do estudante responsável por submeter o requerimento de que o mesmo
está incompleto e pedirá que tal seja completado.
b. O/a pai/mãe/responsável do requerente também será notificado(a) no caso em que o/a
Conselheiro(a) Escolar do estudante não resolva o problema.
c. Requerimentos incompletos não serão aceites. Requerimentos incompletos não serão ordenados
(ranked).
REQUERIMENTOS TARDIOS
Os requerimentos recebidos depois dos requerimentos terem sido inicialmente processados serão avaliados
usando os mesmos critérios que os outros requerimentos e serão integrados na ordem da lista de espera.
ESTUDANTES QUE TENHAM DESISTIDO
Os estudantes que tenham desistido de um programa específico do distrito e que estejam, ou não,
frequentando outra escola secundária podem voltar a requerer ao Distrito, seguindo os procedimentos
contidos nesta política de admissão, e serão avaliados usando os critérios contidos nesta Política de
Admissão.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Para poder requerer para a Academia de Tecnologia e Engenharia, o estudante deve estar no nível do seu
grau no que respeita à sua capacidade de leitura, e deve estar frequentando, ou ter feito e passado, Álgebra I.
A missão da Doherty Memorial High School e da Academia de Tecnologia e Engenharia é educar todos os
estudantes. Professores e pessoal escolar da Academia de Tecnologia e Engenharia promovem altos padrões
acadêmicos e técnicos para todos os estudantes.
A admissão à Academia de Tecnologia e Engenharia é determinada usando um requerimento (application).
Os requerimentos preenchidos são recolhidos e ordenados (ranked) com base num resultado combinado
total (de 100 pontos) como explicado no requerimento. O corte no número de requerentes aceitos será
determinado com base em dois fatores. O Departamento de Educação de Massachusetts recomenda as
proporções máximas de estudantes por professor e a área mínima em pés quadrados por aluno requerida
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para programas aprovados pelo Capítulo 74. O número máximo de estudantes registrados na Academia de
Tecnologia e Engenharia dependerá da combinação destes dois fatores.
A inscrição máxima de estudantes no programa do Grade 9 no ano escolar de 2015-2016 foi de 115
estudantes.
PROCESSO DE SELEÇÃO
O Comitê de Admissões na Doherty Memorial High School examinará todos os requerimentos para verificar
se os pré-requisitos foram satisfeitos. Todos os estudantes que entram na Academia de Tecnologia e
Engenharia devem estar ao nível do seu grau com respeito à sua capacidade para leitura, e devem estar,
nesta altura, registrados em Álgebra I ou devem já ter feito e passado nessa disciplina. O resultado de
MCAS dos estudantes do exame no Grau 8 pode ser usado para determinar se o estudante está ao nível do
seu grau com respeito a Língua Inglesa e a Matemática.
Os requerimentos são revistos, processados e ordenados (ranked) com base no resultado líquido (net score)
como determinado por uma combinação de Aproveitamento Acadêmico (40%), Conduta/Esforço (20%) e
Frequência /Chegadas Tardias (20%) para graus os 7 e 8, bem como uma Avaliação Personalizada (20%)
feita por um membro de pessoal da escola do estudante (sending school).
O pessoal de Admissão/Orientação revê todos os requerimentos (applications) e registros escolares. A
aderência aos pré-requisitos é verificada. O número de requerentes aceitos no programa do Grau 9 será
baseado na inscrição máxima disponível para aquele ano escolar (115 estudantes ano escolar de 2015-2016).
Os requerimentos (applications) são reunidos e processados no começo do fevereiro. Em meados de
fevereiro, a Doherty Memorial High School envia cartas a todos os requerentes informando se foram aceitos
na “ETA” ou se foram colocados na lista de espera. A determinação baseia-se na ordem dos resultados
(ranking) nos requerimentos combinado com o número máximo de estudantes elegíveis para entrar no
programa.
Se estudantes que foram aceitos desistirem depois do ETA, o pessoal de Admissões de Doherty Memorial
oferecerá essas posições a estudantes no topo da lista de espera.
Todos os requerentes cujos requerimentos foram recebidos por cada escola aprovada serão notificados da
sua situação através de uma carta aos seus pais/responsáveis.
INSCRIÇÃO
Para registrar-se nestes programas aprovados pelo distrito, os requerentes devem ter sido promovidos ao
grau no qual desejam entrar, pela sua escola (sending school). Além disso, devem ter cursos em língua
Inglesa ou o equivalente e matemática para o ano escolar imediatamente precedendo a sua inscrição.
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