Requerimento para Candidatura a Caminhos para
Inovação (Innovation Pathways) Loteria para Candidaturas
Data: 26/mar/21

DIREÇÕES PARA OS ESTUDANTES:
Complete todas as informações solicitadas nesta página. Você e seu/sua pai/mãe/responsável devem assinar no lugar apropriado nesta
página. Devolva o requerimento ao escritório de orientação da sua escola. Peça a um(a) professor(a) de uma área acadêmica principal que
preencha a recomendação na página 3 e devolva-a ao escritório de orientação. Um exemplar completo da política de admissão pode ser
obtido no escritório principal em 1 Skyline Drive ou por e-mail se você contatar: weymouthdg@worcesterschools.net
NOME __________________________________________________ DATA DE HOJE ___________________________________
ENDEREÇO ______________________________________________ DATA DE NASCIMENTO ___________________________
(No.)

(Rua)

CIDADE/VILA/CÓDIGO POSTAL ___________________________ TEL. ____________________________________________
ID# DO(A) ESTUDANTE: ____________________________________________________________________________________
ESCOLA QUE FREQUENTA PRESENTEMENTE ______________ GRAU ATUAL ____________________________________
PAIS/RESPONSÁVEL _______________________________________________________________________________________
Nome

Endereço (se diferente)

DECLARAÇÃO PESSOAL
Por favor, indique a sua razão para se candidatar ao programa, em 2-3 frases.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
SELEÇÃO DE PROGRAMAS– Escolha UMA área do programa de seu maior interesse e se tiver uma segunda escolha poderá indicá-la
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Manufatura Avançada – Desenho por computador e desenvolvimento de produtos, impressão 3D, trabalho mecânico (machining)
o Certificações possíveis – NC3, NIMS, MACWIC, OSHA
Serviços de Saúde (Allied Health)/Enfermagem – Cuidados básicos do paciente, exploração de carreiras de saúde, terminologia
médica, serviços humanos
o Certificações possíveis – Certificado de Assistente de Enfermagem e OSHA
Negócios e Marketing – Componentes sobre como possuir e gerenciar um negócio, além de técnicas de finanças e marketing para ser
bem-sucedido(a)
o Certificações possíveis – OSHA, Certificação de Marketing
Engenharia /Construção Civil – Planos (Blueprints), projeto de construção (building design), exploração de materiais, marcenaria
(woodworking)
o Certificações possíveis – Pré-aprendizagem para uma união trabalhista, OSHA
Tecnologia da Informação – Configuração de hardware/rede e sistemas de computadores, capacidades de “helpdesk”, introdução às
áreas de carreira em suporte de TI.
o Certificações possíveis – CompTIA A+, CompTIA Network+, OSHA
Ciência da Computação TI – Capacidades e soluções para programação, “webdesign” e programação
o Certificações possíveis – OSHA, outras certificações relacionadas estão sendo consideradas,
“Life Sciences” - Biotecnologia, pesquisa, biomanufatura (produção de produtos biológicos, como medicamentos), capacidades
laboratoriais
o Certificações possíveis – OSHA

Autorização de Pai/Mãe/Responsável para a Candidatura:
Aprovo esta candidatura e entendo que, se for aceito no Programa Caminhos para Inovação, o/a estudante:
• Terá aulas técnicas de 15 semanas, dois dias por semana, durante dois anos na Worcester Tech até às 17:30
• Terá aulas de Planejamento Acadêmico e de Carreira durante dois anos como parte de sua programação regular de “High School”
• Terá um requisito de estágio ou projeto-final (capstone) antes da formatura
• Terá 2 aulas de Colocação Avançada (AP em inglês) ou de dupla matrícula como requisito antes da graduação

Assinatura do(a) estudante

Assinatura de Pai/Mãe/Responsável

Data

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO PARA CAMINHOS PARA INOVAÇÃO (INNOVATION PATHWAYS)
1. Todos os candidatos devem estar no caminho certo para completar, com sucesso, o seu grau atual e ser promovidos para o nível de
grau para o qual estão requerendo. Será dada preferência aos alunos correntemente no 9 o grau.
2. Os alunos devem passar os seguintes critérios do requerimento:
A. Declaração Pessoal
D. Análise sobre Segurança
B. Elegibilidade Académica
E. Entrevista
C. Frequência Escolar
F. Recomendação do(a) Professor(a)
Nome _______________________________________________________________ Grau _________________________________
ID do(a) Estudante: _____________________________________________________

A SER COMPLETADO PELO(A) CONSELHEIRO(A) DE ORIENTAÇÃO
Conselheiros de orientação devem reunir os requerimentos completos e enviá-los para Drew Weymouth na Worcester Technical High
School através de correio interno (interoffice mail).

Data em que o requerimento completo foi recebido pelo(a) conselheiro(a): _______________
Critérios do requerimento

Satisfatório

Declaração Pessoal– O/a estudante deve fornecer 2-3 frases.

☐

Não satisfaz os
critérios
☐

Elegibilidade Académica– O/a estudante deve ter uma nota de 65 ou superior em quatro
cursos principais de ano completo até o final do semestre 1, no ano do requerimento.
Frequência Escolar- O/a estudante deve ter 9 ou menos ausências não justificadas até ao
final do semestre 1, no ano do requerimento.
Análise sobre Segurança – O/a estudante não deverá ter qualquer incidente relacionado à
segurança em seus registros do ensino médio. Questões de segurança incluem: violência,
assédio sexual e envolvimento com drogas ou com armas durante os anos do ensino
médio (high school).

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Comentários:Por favor, forneça quaisquer comentários esclarecedores relacionados com os critérios acima ou
com a candidatura do(a) estudante ao programa.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Eu certifico que esta informação é completa e exata.
_______________________________________________________________________
Orientador(a) Escolar (Guidance Counselor)

________________________________
Data

A SER PREENCHIDO PELO COMITÊ “IPP” DE REVISÃO DE CANDIDATURAS
Critérios
Requerimento – O requerimento do(a) estudante foi apresentado dentro do prazo.

Sim
☐

Não
☐

Entrevista – O/a estudante pôde articular o interesse no programa e a razão para o
requerimento durante a entrevista.
Admissão – O requerimento do(a) estudante está completo e cumpre todas as
qualificações para elegibilidade de inscrição.

☐

☐

☐

☐

Eu certifico que esta informação é completa e exata.
_______________________________________________________________________
Pessoal de Caminhos para Inovação (Innovation Pathways)

________________________________
Data

CAMINHOS PARA INOVAÇÃO (INNOVATION PATHWAYS)
RECOMENDAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A)
Nome _______________________________________________________________ Grau _________________________________
ID do(a) Estudante: _____________________________________________________

Os candidatos bem-sucedidos em Caminho para Inovação mostrarão um nível elevado em dar continuidade a
tarefas e atividades com que se comprometem. Sua frequência escolar é um fator significativo no sucesso do
programa. Por favor, mantenha esses itens em mente ao fornecer classificações e comentários. Por favor,
devolva este formulário diretamente para o escritório de orientação (guidance office)e não para o/a
estudante, dado que contém informação confidencial.
Resumir abaixo, as classificações a serem feitas pelo(a) professor(a). Por favor, devolva ao
escritório de orientação da escola.
A. Envolvimento na Sala de Aula

Satisfatório
☐

Tenho
reservas
☐

B. Conduta/Comportamento/Cidadania

☐

☐

C. Motivação

☐

☐

D. Responsabilidade Pessoal

☐

☐

Comentários:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Eu certifico que esta informação é completa e exata.

_______________________________________________________________________
Professor(a) de Área Acadêmica Principal

________________________________
Data

