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POLÍTICA DE EMERGÊNCIA PARA ADMISSÕES
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I.

INTRODUÇÃO

Um processo de admissão é necessário em escolas técnicas vocacionais onde o espaço é um fator
limitante. Os laboratórios técnicos vocacionais (oficinas) são projetados e equipados para atender a
um número máximo específico de alunos com segurança. Consequentemente, um complexo de tais
laboratórios carece de espaço e flexibilidade para acomodar as possíveis necessidades e / ou interesses
de todos os candidatos. Portanto, um processo de seleção é necessário para determinar quais
candidatos podem se beneficiar de tais oportunidades educacionais. Todos os candidatos da 9a a 12a
Série para Escola Secundária Técnica de Worcester têm sido avaliados utilizando os critérios contidos
nesta Política de Admissão. O Comitê da Escola Pública de Worcester aprovou esta política em 1º de
junho de 2017.
Em 12 de março de 2020, Charlie Baker, Governador de Massachusetts, declarou o estado de emergência
e emitiu uma diretiva de não-viajar e do encerramento de escolas físicas devido ao Coronavirus
(COVID-19). As escolas foram orientadas para passar para uma plataforma de aprendizagem online.
A mudança para a aprendizagem online foi moldada por funcionários Distritais, Municipais e do
Comitê Escolar com a contribuição da comunidade para melhor servir os alunos e famílias e
minimizar as barreiras devido ao COVID-19 para acesso equitativo a todos os programas
educacionais.
O impacto do COVID-19 no processo educacional é exaustivo. Esta política descreve especificamente o
impacto e as novas orientações subsequentes sobre o processo de admissões à programação
vocacional do Capítulo 74 dentro do Distrito. Uma política de emergência foi cuidadosamente
desenvolvida para o processo de admissões para 2021-2022 para garantir transparência para
estudantes, famílias e distritos que enviam os estudantes. O Comitê das Escolas Públicas de
Worcester aprovou esta política em 7 de janeiro de 2021 e a política entrará em vigor para os
estudantes requerendo admissão para matrícula para o ano letivo de 2021-2022.
II. OPORTUNIDADE EDUCATIVA EQUALITÁRIA
A Escola Secundária Técnica de Worcester admite estudantes e disponibiliza suas vantagens, privilégios e
cursos de estudo, independentemente da raça, cor, sexo, religião, origem nacional, orientação sexual,
identidade de gênero ou deficiência.
Se houver um aluno com proficiência limitada em inglês, um representante qualificado da Escola
Secundária Técnica Worcester ajudará o candidato a preencher os formulários necessários e auxiliar
na interpretação durante todo o processo de inscrição e admissão, a pedido do requerente.
Os estudantes com deficiência podem se auto-identificar voluntariamente para solicitar acomodações
razoáveis durante todo o processo de inscrição e admissão.
As informações sobre proficiência limitada em inglês e deficiência submetidas voluntariamente pelo
requerente, com o objetivo de receber assistência e acomodação durante todo o processo de inscrição
e admissão, não afetarão sua admissão na escola.

III.

ELIGIBILIDADE
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Qualquer estudante do oitavo grau, Pág.
residente do Distrito Escolar Público de Worcester, que espera ser
promovido para o nono grau é elegível para se inscrever para a admissão de outono, desde que a
disponibilidade de abertura para a Escola Secundária Técnica de Worcester. Os alunos residentes
serão avaliados utilizando os critérios contidos nesta Política de Admissão.
Estudantes transferidos de outras escolas técnicas vocacionais são elegíveis para se inscrever para
admissão durante o ano letivo para os graus 9 a 12 na Escola Secundária Técnica de Worcester
desde que esperem ser promovidos para o grau que eles procuram entrar pela escola atual. Os
alunos de transferência serão avaliados utilizando os critérios contidos nesta Política de Admissão.
As Escolas Públicas de Worcester são um distrito de escolhas, consulte a Política Escolar de Escolhas das
Escolas Públicas de Worcester.
IV.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Escola Secundária Técnica de Worcester é uma escola técnica vocacional pública localizada em
Worcester, Massachusetts. A Escola Secundária Técnica de Worcester é um membro do Distrito
das Escolas Públicas de Worcester e é credenciado pela Associação de Escolas e Faculdades da
Nova Inglaterra. A Escola Secundária Técnica de Worcester está empenhada em fornecer
programas técnicos qualitativos e profissionais de qualidade.
É responsabilidade do Superintendente das Escolas Públicas de Worcester supervisionar a administração
das políticas e procedimentos necessários para admitir e inscrever candidatos de acordo com esta
Política de Admissão.
A Escola Secundária Técnica de Worcester possui um comitê de admissão nomeado pelo diretor. O comitê
é composto por um membro dos departamentos de Administração, Orientação, Necessidades
Especiais, Profissionais Técnicos e Acadêmicos. As responsabilidades do Comitê de Admissão
incluem:
A. determinação dos padrões de admissão
B. desenvolvimento e implementação de procedimentos de admissão
C. processamento de aplicações
D. classificação dos estudantes
E. aceitação dos alunos de acordo com o procedimento e critérios na política de admissão
F.

estabelecimento e manutenção de uma lista de espera de candidatos aceitáveis

As Escolas Públicas de Worcester participam do Programa Escolar de Escolhas.
V.
1.

PROCESSO DE RECRUTAMENTO (NOVA ORIENTAÇÃO PARA COVID-19)
A Escola Secundária Técnica de Worcester divulga informações sobre a escola através de uma
variedade de métodos durante o impacto de COVID-19.
a. Todos os alunos do oitavo grau das Escolas Públicas de Worcester e das Escolas “Charter” terão
acesso a uma visita virtual (virtual tour) à Escola Técnica Secundária de Worcester através das
plataformas de mídia associadas às EPW (WPS). Links ativos para a visita virtual à escola são
fornecidos às escolas do ensino médio (middle schools) pela Escola Secundária Técnica de
Worcester para os programas de conscientização de programas para carreiras. Uma carta
descrevendo o processo de admissões será enviada pelos correios dos E.U.A. para cada estudante
do oitavo grau das Escolas Públicas de Worcester na sua língua nativa.
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b. Uma “Open House” Virtual está marcada para janeiro de 2021. Estudantes potenciais e seus pais /
responsáveis têm a oportunidade para visitar todos os programas técnicos vocacionais e pedir para
falar com os professores e visualizar uma apresentação sobre todas as ofertas. As EPW oferecerão
uma tradução escrita, nas oito línguas mais faladas, de todos os materiais da “Open House”.
c. As informações mais atualizadas estarão disponíveis através das plataformas online associadas à
Escola Secundária Técnica de Worcester e às Escolas Públicas de Worcester.

VI.

PROCESSO DE APLICAÇÃO
PROCESSO DE APLICAÇÃO-PARA ADMISSÃO1* NO OUTONO PARA 9a, 10a, 11a E 12a SÉRIE

1.

Alunos interessados em se inscrever Escola Secundária Técnica de Worcester para admissão
no outono para o nono, décimo, décimo-primeiro e décimo-segundo grau devem completar um
formulário (application) online:

2. Responsabilidade do Conselheiro(a) de Orientação/Diretor(a) da escola que envia o(a) aluno(a):
a.

Facilitar a realização da inscrição pela equipe de ensino do aluno até 1º de abril. As inscrições
completas incluem:
(i) Completar a sua parte do formulário de inscrição (incluindo os elementos requeridos).
(ii) Para aplicações para a 9a série (admissão no outono), é requerido a média da nota final da
7a série e do 1o e 2o bimestre da 8a série em Inglês (ou ESL, a que for mais alta), estudos
sociais, matemática e ciências do boletim/transcrição de notas da escola atual. Para
aplicações para 10a, 11a & 12a séries (admissão no outono) é requerido a média do ano
escolar anterior e do 1o e 2o bimestre do ano escolar atual Inglês, estudos sociais,
matemática e ciências do boletim/ transcrição de notas da escola atual.
Para aplicações para a 9a série (admissão no outono), o total de ausências injustificadas da
7a série e 1o e 2o bimestre da 8a série o total de ausências injustificadas do boletim/
transcrição de notas da escola atual não é requerido.
Para aplicações para 10a, 11a & 12a séries (admissão no outono) o total de ausências
injustificadas do ano anterior e do 1o e 2o bimestre do ano escolar atual no boletim do da
escola/ transcrição de notas não é requerido.
Para aplicações para a 9a série (admissão no outono), a média da 7a série dos trimestres 1,
2 e 3 e do 1o e 2o bimestre da 8a série nas avaliações de comportamento e esforço do
boletim da escola atual ou a avaliação da escola atual são requeridas. Para aplicações para
10a, 11a & 12a séries (admissão no outono) a média do ano escolar anterior e do 1o e 2o
bimestre do ano escolar atual nas avaliações de comportamento do boletim da escola atual
ou avaliação da escola são requeridas.
A recomendação da escola atual, que envia o(a) aluno(a) é requerida para as inscrições
nos graus 9, 10, 11 e 12 (admissão de outono). A recomendação será de uma equipe de
educadores que inclui profissionais de orientação, professores e/ou administradores que
conheçam e que tenham trabalhado diretamente com o/a aluno(a).

1*

Aplicação para admissão durante o inverno e primavera - as aulas começarão no outono seguinte
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3. Se recebemos aplicações incompletas, os seguintes procedimentos serão seguidos:
a) O escritório de admissão da Escola Secundária Técnica de Worcester irá notificar o
Conselheiro de Orientação Escolar responsável por submeter aplicação de que a aplicação
está incompleta e irá solicitar completação.
b) Os pais (s) / guardião (ões) serão notificados pelo escritório de admissão da Escola
Secundária Técnica de Worcester no evento da não resolução do problema pelo
Conselheiro de Orientação Escolar.
c) Após a notificação do Conselheiro de Orientação Escolar e pais (s) / guardião (ões), a
aplicação continuar incompleta por 10 dias escolares, a aplicação será anulada.

PROCESSO DE APLICAÇÃO - PARA ADMISSÃO PARA A NONA, DÉCIMA, DÉCIMA
PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA SÉRIES PARA O CORRENTE ANO ESCOLAR2*
1. Alunos interessados em aplicar para a Escola Secundária Técnica de Worcester para admissão
no ano escolar corrente devem:
a.

Completar um requerimento (application) online.

2. É da responsabilidade do(a) Conselheiro(a) de Orientação da escola que envia o/a estudante:
a.

Completar a sua parte do formulário de inscrição. As escolas que enviam os estudantes
receberão notificação eletrônica dos itens de ação no formulário de inscrição.

b. Para aplicações para a 9a, 10a, 11a & 12a séries (admissão durante o ano escolar) é requerido
as notas do ano escolar corrente até a data em Inglês, estudos sociais, matemática e ciências
do boletim/transcrição de notas da escola atual.
Para aplicações para a 9a, 10a, 11a & 12a séries (admissão durante o ano escolar) NÃO é
requerido fornecer as ausências injustificadas do ano escolar corrente até a data do
boletim/transcrição de notas da escola atual.
Para aplicações para a 9a, 10a, 11a & 12a séries (admissão durante o ano escolar) é requerido
fornecer as avaliações de comportamento do ano escolar corrente até a data do
boletim da escola atual ou avaliação escola.
Para aplicações para a 9a, 10a, 11a & 12a séries (admissão durante o ano escolar) é
requerido fornecer uma recomendação da escola.
3.

Se recebemos aplicações incompletas, os seguintes procedimentos serão seguidos:
a.

O escritório de admissão da Escola Secundária Técnica de Worcester irá
notificar o Conselheiro de Orientação Escolar responsável por submeter
aplicação de que a aplicação está incompleta e irá solicitar completação.

b. Os pais (s) / guardião (ões) serão notificados pelo escritório de admissão da
Escola Secundária Técnica de Worcester no evento da não resolução do
problema pelo Conselheiro de Orientação Escolar.
c. Após a notificação do Conselheiro de Orientação Escolar e pais (s) / guardião
(ões), a aplicação continuar incompleta por 10 dias escolares, a aplicação será
anulada.

2*

Aplicando para admissão durante o ano escolar corrente para começar aulas durante o mesmo ano escolar, em postular aplicar
para admissão em um ano escolar para começar aulas no próximo ano escolar no outono
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INSCRIÇÕES (APPLICATIONS) ATRASADAS
Inscrições recebidas após 1º de abril serão consideradas pela ordem recebida, usando os mesmos
critérios, mas somente após aos outros candidatos, na lista de espera estabelecida, ter sido
oferecida admissão.
.

TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTES
As aplicações de estudantes que estão matriculados em um programa de ensino médio técnico
aprovado pelo estado (Capítulo 74) em outra escola (estudantes de transferência) serão
considerados para admissão (incluindo admissão durante o ano letivo) se eles se mudarem de
sua escola atual e desejarem para prosseguir o mesmo programa de estudo na Escola
Secundária Técnica de Worcester. Todos os candidatos de transferência devem comparecer a
uma entrevista na Escola Secundária Técnica de Worcester. Suas aplicações serão avaliadas de
acordo com as disposições desta Política de Admissão.
ALUNOS ESCOLA-EM-CASA (NÃO FREQUENTAM UMA ESCOLA)
As candidaturas de estudantes residentes que estão matriculados em um programa aprovado da
Escola-em-Casa que se candidatam à Escola Secundária Técnica de Worcester seguirão os
procedimentos contidos nesta política de admissão e serão avaliadas usando os critérios
contidos nesta Política de Admissão.
ESTUDANTES RETIRADOS
Os alunos que se retirarem da Escola Secundária Técnica de Worcester e que estão freqüentando ou
não estiverem cursando outro ensino médio podem voltar a solicitar a Escola Secundária
Técnica de Worcester seguindo os procedimentos contidos nesta política de admissão e serão
avaliados usando os critérios contidos nesta Política de Admissão.

VII. CRITÉRIO DE SELEÇÃO
As aplicações preenchidas são processadas pelo Comitê de admissão usando critérios de admissão
ponderados. Cada candidato receberá uma pontuação derivada da soma da sub-pontuação dos
seguintes critérios:
A. Realização Escolar: Máximo 25 pontos
Desempenho Acadêmico (25%) (preenchido por WTHS), nota final do grau 7, Trimestre 1 e 2
do Grau 8 ............................................................................(25 pontos, escala de pontos de
bônus)
B. Notas de conduta e esforço para quatro disciplinas principais (a média de 5 trimestres, 3
trimestres do 7º grau e trimestres 1 e 2 do 8º grau) ...................................................... (25 points)

C. Registro de Frequência Escolar (devido ao impacto da pandemia, todos os estudantes receberão
o valor total de pontuação) ........................................................................................... (25 pontos)
D. Recomendações da Equipe de Ensino, através de orientador(a)/diretor(a) (profissionais de
orientação, educadores licenciados ou administradores que conheçam e tenham trabalhado
diretamente com o/a estudante) .....................................................................................(25 pontos)
Matemática, Ciências, História, Inglês (ou ESL)
A= 3.5, B= 3, C= 2.5, D= 2, F= 0, Total de Pontos = 25, escala de pontos bônus
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Para aplicações para a 9a série (admissão no outono), será usada a nota final da 7a série e as notas
do 1o e 2o bimestre da 8a série em Inglês, (aceitando o resultado mais alto de ESL ou ELA
(Inglês), estudos sociais, matemática e ciências do boletim da escola atual. Para aplicações para
10a, 11a & 12a séries (admissão no outono) são usadas as médias do ano escolar anterior e do 1o e
2o bimestre do ano escolar atual Inglês, estudos sociais, matemática e ciências do boletim da escola
atual. Para aplicações para a 9a, 10a, 11a & 12a séries (admissão durante o ano escolar) são usadas
as notas do ano escolar corrente até a data em Inglês, estudos sociais, matemática e ciências do
boletim da escola atual.

B. Frequência Escolar: serão dados 25 pontos a todos os candidatos
Número de
Ausências
Injustificadas
TODOS

Pontos
25

C. Conduta e Esforço: Máximo 25 pontos

Pontuação em
Conduta/Esforço
A
B
C
D
E

Pontos
25
20
15
10
0

Para aplicações para a 9a série (admissão no outono), a média dos trimestres 1, 2 e 3 do grau 7
e dos trimestres 1 e 2 do grau 8 da nota para conduta/esforço. Avaliação da escola, ou da
equipe escolar que envia o/a estudante é usada. Para aplicações para 10a, 11a & 12a séries
(admissão no outono) a média do ano escolar anterior e do 1o e 2o bimestre do ano escolar atual
nas avaliações de comportamento do boletim da escola que envia o/a estudante ou avaliação da
escola envia o/a estudante são usadas. Para aplicações para a 9a, 10a, 11a & 12a séries (admissão
durante o ano escolar) até à data do requerimento (application) são usadas as avaliações do
boletim escolar/ transcrição de notas da escola que envia o/a estudante.

D. Recomendações da Equipe de Ensino: Máximo 25 pontos
A recomendação será feita por um grupo composto por educadores
licenciados profissionais de orientação e/ou administradores que
conheçam e tenham trabalhado diretamente com o/a estudante.
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NOVO Sumário do Perfil de Avaliação

Categoria

Pontos por categoria (5=excelente)

A. Aproveitamento em relação
à capacidade

0-5

B. Envolvimento na sala de aula

0-5

C. Motivação

0-5

D. Responsabilidade Pessoal

0-5

E. Interesse em Educação
Vocacional

0-5

Após pontos serem dados em cada área, os pontos são totalizados para cada candidato. Um total
máximo de cem (100) pontos pode ser obtido.
VIII. PROCESSO DE SELEÇÃO
Todos os requerimentos (applications) terão 25 pontos declarados para frequência.
O Comitê de Admissão da Escola Secundária Técnica de Worcester examinará, discutirá e
formulará recomendações para ação para os candidatos.
O Comitê de Admissão considera a realização escolar, o comportamento escolar e o envio dos
resultados da recomendação do Orientador. As aplicações são revisadas, processadas e
atribuídas pontos por nível escolar.
Após um total de pontos para cada candidato foi determinado, todos os candidatos são colocados
em ordem pelo seu "total de pontos". Os candidatos são então aceitos em ordem do total de
pontos que conseguiram. O candidato com o total de pontos mais alto é aceito primeiro, o
candidato com o segundo total de pontos mais alto é aceito em segundo lugar, e assim por
diante até todos os assentos serem preenchidos. Todos os candidatos são aceitos, recusados ou
colocados em uma lista de espera. Se as vagas ocorrerem, os assentos são preenchidos por
aceitar candidatos da lista de espera. Esses candidatos, como aqueles aceitos anteriormente, são
aceitos por ordem de seu lugar na lista de espera determinada pelo total de pontos dados de
acordo com os critérios de seleção.
Todos os candidatos cujas candidaturas sejam recebidas pela Escola Secundária Técnica de
Worcester até 1 de abril são notificados de seu status por uma carta aos pais / responsáveis até
meados de maio.
Os requerimentos (applications) recebidos após 1º de abril serão considerados pela ordem de
chegada usando os mesmos critérios, mas somente depois dos candidatos em lista de espera
terem recebido oferta de admissão.

IX.
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Para se inscrever na Escola Secundária
Técnica de Worcester para o outono, os candidatos devem ter
sido promovidos para o grau que desejam entrar pela escola de envio. Além disso, eles devem ter
passado com sucesso cursos em artes de língua inglesa ou equivalente e matemática para o ano
escolar imediatamente anterior à sua inscrição na Escola Secundária Técnica de Worcester.

X.

PROGRAM DE COLOCAÇÃO TÉCNICO PROFESSIONAL
Todos os alunos do nono ano que se matriculam na Escola Secundária Técnica de Worcester
participam de um programa exploratório técnico vocacional destinado a ajudá-los a conhecer seus
talentos e interesses em relação a uma variedade de diferentes programas técnicos vocacionais. Os
alunos exploram inicialmente cada programa vocacional na academia técnica, durante a primeira
semana de oficinas, por um dia (mini-explorar). Em seguida, os alunos têm a opção de mudar uma
escolha com base nas oficinas de mini-explorar. As principais 4 opções do aluno, tiradas de sua
aplicação original, juntamente com 4 escolhas tiradas do total de oficinas disponíveis estão
agendadas para todo o período exploratório, que é composto por Bimestre 1 e 2. Os alunos são
avaliados e marcados (0-100 pontos) usando a classificação padronizada de avaliação de alunos rótulo exploratório por cada oficinas e professor relacionada durante a rotação exploratória de duas
semanas.

No final desta escolha exploratória de oito oficinas, período de meio ano, cada aluno seleciona as
preferências do seu programa na seleção da oficina de um a seis dos programas que exploraram. Os
alunos são admitidos na oficina de sua escolha com base no total do ponto que receberam em todas
as oficinas combinadas. Por exemplo, um aluno com um total de 100 pontos seria admitido antes
de um aluno com um total de pontos de 80. Se uma oficina for preenchida, com base no ponto mais
alto total, antes que um aluno obtenha sua primeira escolha, o Diretor de Carreira Educação
Técnica Profissional então se desloca para a segunda a sexta escolha dos alunos, dependendo de se
há uma abertura na oficina. Novamente, o aluno é admitido com base no total do ponto total. Se o
total de todas as oficinas combinadas é tão baixo que não foram colocados na sua segunda até sexta
escolha, porque as oficinas foram preenchidas por estudantes com totais de pontos mais elevados, o
Diretor de Formação Profissional Técnica de Carreira se reunirá com o aluno e apresentar uma lista
das oficinas com vagas que o aluno pode explorar e pedir ao aluno que escolha uma delas.
Novamente, os estudantes que selecionam oficinas entre as oficinas com vagas, que o estudante
explorou, estes serão admitidos com base em seus pontos totais. O processo continua até todos os
alunos serem colocados.

Os alunos que desejam transferir de uma oficina para outra durante o ano letivo podem solicitar a
transferência usando um formulário padronizado de seu conselheiro de orientação. Os pedidos de
transferência serão considerados sujeitos à disponibilidade de vagas nas oficinas solicitadas e plano
de carreira. Cada candidato da transferência será entrevistado e aconselhado individualmente para
determinar a adequação da transferência para o estudante em particular.

XI.

REVISÃO E RECURSOS
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O (s) pai (s) / guardião (ões)
do requerente, após a recepção de uma carta da Escola Secundária
Pág.
Técnica de Worcester, indicando que o candidato não foi aceito ou colocado em uma lista de
espera, pode solicitar uma revisão da decisão enviando uma carta solicitando uma revisão ao
diretor no prazo de trinta dias a contar da recepção da carta. O Diretor responderá por escrito à
carta com as conclusões da revisão dentro de trinta dias. Se, após a revisão, o progenitor / tutor
quiser apelar as conclusões da revisão, eles podem fazê-lo enviando uma carta solicitando que eles
sejam agendados para comparecer perante o Gerente Secundário das Escolas Públicas de Worcester
para Instrução e Liderança Escolar para apelar as conclusões do Diretor. O Gerente Secundário de
Instrução e Liderança Escolar responderá por escrito ao pai / responsável com uma data agendada
para o recurso no prazo de trinta dias após a recepção da carta. O Gerente Secundário de Instrução
e Liderança Escolar responderá por escrito à carta com a decisão sobre o apelo dentro dos trinta
dias da Reunião do Administrador Secundário da Instrução e Liderança Escolar quando o recurso
foi apresentado.
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