
 Sobre os Programas  Choice 
 Para saber mais sobre os programas  Choice  disponíveis  no Condado de 
 Palm Beach: 

 Acesse o site dos Programas  Choice  e Opções Profissionalizantes 
 www.palmbeachschools.org/choiceprograms 
 Pesquise as opções de programas  Choice  e envie sua  inscrição pelo 
 www.mypbchoiceapp.com 
 Pesquise todos os programas na Exposição Anual das Escolas no 
 www.palmbeachschools.org/showcase 
 Acesse o site das escolas e participe do dia de visitação (  Open 
 House  ) 

 Envie um e-mail com perguntas para 
 choicequestions@palmbeachschools.org 
 Para mais informações a respeito do processo para o  Choice  , 
 acesse  www.palmbeachschools.org/choiceprograms 

 Programas  Choice  e Cursos Profissionalizantes 
 As  famílias  com  alunos  ingressando  no  Pré-escolar  até  a  12ª  série,  têm  a 
 oportunidade  de  optar  entre  uma  variedade  de  ofertas  de  currículos 
 temáticos  em  escolas  primárias,  intermediárias  e  secundárias  que 
 proporcionam  aulas  rigorosas  e  inovadoras  com  professores 
 especialmente  treinados.  Os  alunos  podem  se  inscrever  em  um  ou  dois 
 programas  Choice  ou  Cursos  Profissionalizantes  com  vagas  disponíveis. 
 A  seleção  para  o  preenchimento  de  vagas  é  feita  todos  os  anos  na 
 primavera  por  meio  de  sorteio.  O  transporte  é  fornecido  apenas  para  as 
 áreas  designadas  de  transporte.  Estes  programas  oferecem  aos  alunos 
 uma  trajetória  educacional  e  profissional  após  o  término  da  escola 
 secundária. 

 Programas  Choice 
 Os  programas  Choice  incluem  o  programa  de  Artes  contínuo  do  J  à  12ª 
 série,  Bacharelado  Internacional  contínuo  do  J  à  12ª  série,  Programa 
 Bilíngue  contínuo  do  J  à  12ª  série,  programas  primários  e  secundários  da 
 Cambridge  Academy,  Programas  STEM  (Ciências,  Tecnologia, 
 Engenharia  e  Matemática)  em  todos  os  níveis,  Montessori  nas  escolas 
 primárias,  STEAM  (STEM  +  Artes),  Ciências  Ambientais  e  Animais,  e 
 programas de Saúde e Bem-estar. 

 Programas de Cursos 
 Profissionalizantes—Preparação para Áreas 
 Profissionais Específicas 
 À  medida  que  você  auxilia  seu  filho  para  que  tome  a  melhor  decisão  em 
 relação  às  escolhas  educacionais  e  planejamento  profissional,  acesse 
 mycareershines.org  e  utilize  as  opções  disponíveis  que  possam  lhe 
 interessar.  My  CareerShines  é  uma  ferramenta  gratuita  de  planejamento 
 profissional  e  educacional  que  ajudará  seu  filho  na  escolha  de  uma 
 trajetória  educacional  alinhada  à  escolha  profissional.  Faça  com  que  seu 
 filho  acesse  o  MyCareerShines  e  aproveite  os  serviços  disponíveis  para 
 ele. 

 Áreas Profissionais Específicas 
 O  Distrito  Escolar  do  Condado  de  Palm  Beach  prepara  os  alunos  para 
 carreiras  em  uma  variedade  de  setores  específicos  que  se  alinham  com  o 
 desenvolvimento  econômico  e  a  necessidade  de  mão  de  obra  do 
 condado.  À  medida  que  seu  filho  planeja  a  trajetória  profissional,  ele 
 pode  considerar  programas  em  áreas  específicas  como:  Engenharia  da 
 Aviação/Aeroespacial,  Tecnologia  da  Informação/Telecomunicações  e 
 Saúde.  Todas  essas  áreas  oferecem  uma  grande  variedade  de 
 oportunidades  profissionais  para  empregos  com  qualificação  elevada  e 

 salários altos. 
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 Prazos de Inscrição para o Ano Letivo de 2023–2024 
 9 de dezembro de 2022  *:  Prazo de inscrição se uma  das duas opções 
 forem para uma das seguintes escolas de Artes: 

 Bak Middle School of the Arts (todos os programas) 
 The  Conservatory  School  @  North  Palm  Beach—Música—Banda  e 
 Música—Orquestra de Cordas (6ª à 8ª série) 
 A.W. Dreyfoos Jr. School of the Arts (todos os programas) 
 Programas  de  Artes  da  Boynton  Beach  Community  High  School 
 (Dança,  Mídia  Digital,  Música—Banda,  Música—Vocal,  Teatro,  e 
 Artes Visuais) 
 Programas  de  Artes  da  West  Boca  Raton  Community  High  School 
 (Dança,  Música—Banda, Música—Vocal e Teatro) 

 27 de janeiro de 2023*  :  Prazo de inscrição para todos  os outros 
 programas  Choice  exceto os programas de Artes citados  acima. 
 Inscrições atrasadas serão aceitas durante as datas publicadas. Todas a 
 incrições atrasadas devem ser enviadas on-line. 

 *  A data(s) do prazo de inscrição para o Choice pode  mudar devido a situações 
 imprevisíveis que incluem, entre outras, fechamento do Distrito/escola, atraso 
 nas operações diárias do distrito escolar, mudanças no calendário escolar, 
 feriados, período de avaliações etc.  Datas atualizadas dos prazos serão 
 publicadas. 

 Opções de Inscrição para os Programas  Choice  e 
 Internos (  In House  ) 

 Programas  In-House 
 Os  programas  definidos  como  "  In-House  "  estão  disponíveis  apenas 
 para  alunos  cuja  escola  correspondente  ao  seu  endereço  residencial 
 ofereça  o  programa.  As  inscrições  para  os  programas  In-House  são 
 bastante  recomendadas,  pois  elas  aumentam  a  probabilidade  do  aluno 
 ser  colocado  no  programa.  Alunos  selecionados  para  um  programa  in 
 house  não  poderão  continuar  a  participar  do  programa,  caso  passem  a 
 residir fora da zona de frequência escolar. 

 Programas  Choice 
 Os  programas  definidos  como  "  Choice  "  estão  disponíveis  para  todos  os 
 alunos,  independentemente  da  zona  de  frequência  escolar.  Se  o  aluno 
 estiver  se  inscrevendo  em  um  programa  Choice  oferecido  na  escola  de 
 acordo  com  sua  zona  de  frequência  escolar,  esse  programa  pode  ser 
 selecionado  como  a  primeira  opção.  Os  alunos  colocados  em  um 
 programa  Choice  como  aluno  que  reside  dentro  da  zona  escolar  (  in 
 boundary  ),  não  podem  continuar  nesse  programa  se  saírem  da  zona  de 
 frequência escolar. 

 Diversidade dos Programas 
 Todos os alunos em idade escolar são qualificados para se inscreverem 
 em um programa  Choice  . Alunos da ESE, ELL e com planos  504 são 
 incentivados a inscreverem-se em um programa  Choice  .  Se selecionados 
 para frequentar a escola, uma equipe do IEP se reunirá para assegurar 
 que as necessidades do aluno possam ser atendidas na escola 
 designada. 



 Endereço e Residência ao Enviar a Inscrição 

 O  endereço  do  aluno  que  consta  no  sistema  de  informações  do  aluno 
 (SIS,  sigla  em  inglês)  do  distrito  deve  estar  atualizado  e  ser  igual  ao 
 endereço  dos  pais/responsável  no  momento  do  envio  da  inscrição.  Caso 
 o  aluno  tenha  mudado  de  residência  recentemente,  o  endereço  deve  ser 
 atualizado  na  escola  do  Distrito  Escolar  do  Condado  de  Palm  Beach  que 
 o  aluno  frequenta  atualmente,  antes  de  uma  inscrição  ser  enviada. 
 Mudanças  de  endereço  após  o  envio  da  inscrição  e/ou  o  sorteio  pode 
 afetar o status da inscrição ou a colocação no programa  Choice  . 

 Os  pais  e  o  aluno  devem  residir  em  tempo  integral  no  Condado  de  Palm 
 Beach  quando  a  inscrição  for  enviada.  Os  alunos  que  não  residem  no 
 Condado  de  Palm  Beach  não  se  qualificam  para  inscrição  em  um 
 programa  Choice  ,  a  menos  que  os  pais  ou  responsável  seja  funcionário 
 em tempo integral do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach. 

 Pais Divorciados/Separados 
 Se  os  pais  forem  divorciados/separados,  o  endereço  no  SIS  no 
 momento do envio da inscrição será usado para determinar a residência. 

 Mudança de Endereço após o Envio da Inscrição 
 Caso  o  endereço  do  candidato  mude  após  o  envio  da  inscrição,  ele 
 receberá  uma  notificação  por  e-mail  para  que  possa  revisar  as 
 opções com base no seu novo endereço. 
 As  inscrições  que  não  forem  atualizadas  após  uma  mudança  de 
 endereço  não  se  qualificam  e  serão  automaticamente  eliminadas  do 
 sorteio do  Choice  . 
 Mudanças  de  endereço  por  motivo  de  relocação  não  serão  permitidas 
 após a publicação dos prazos de inscrição. 
 Caso  o  endereço  não  seja  atualizado  após  ocorrer  uma  mudança, 
 poderá  resultar  no  cancelamento  da  colocação  em  um  programa 
 Choice  . 
 Os  candidatos  que  saírem  do  Condado  de  Palm  Beach  antes, 
 durante  ou  depois  da  inscrição  no  sorteio  e/ou  processo  de  colocação 
 terão  a  inscrição  invalidada  e/ou  vaga  cancelada  devido  à  mudança 
 de condado. 
 Os  candidatos  que  são  colocados  no  programa  Choice  como  um 
 aluno  residente  dentro  da  zona  de  frequência  (  in-boundary)  que  se 
 muda  antes  do  primeiro  dia  de  aula  do  ano  letivo  será  tirado  da  lista 
 de  in-  boundary  e  colocado  em  uma  lista  de  espera  para  os  que  estão 
 fora  da  zona  escolar  (  out-of-boundary  ).  Caso  uma  vaga  se  torne 
 disponível,  o  aluno  poderá  ser  colocado  como  um  candidato  o  ut-of 
 boundary. 
 Um  aluno  in-boundary  que  foi  matriculado  em  um  programa  Choice 
 (alunos  do  ensino  Primário,  pelo  menos  por  três  anos  e  do  ensino 
 Secundário  por  pelo  menos  dois  anos)  pode  permanecer  no 
 programa  como  aluno  Out  of  Boundary  (OOB,  sigla  em  inglês)  após  a 
 mudança,  caso  haja  vaga  disponível,  tenha  a  aprovação  do  diretor  da 
 escola  e  o  aluno  continue  a  cumprir  com  os  termos  do  contrato  do 
 Programa  Choice  .  Um  comprovante  de  data  da  mudança  deve  ser 
 apresentado  e  verificado  pelo  Departamento  dos  Programas  Choice  e 
 Opções Profissionalizantes. 
 Após  a  realização  do  sorteio,  os  alunos  que  estiverem  em  uma  lista 
 de  espera  para  um  programa  Choice  como  um  candidato 
 out-of-boundary  ,  não  entrarão  em  uma  lista  de  espera  de  alunos  in 
 boundary  ou  lista  de  colocação  de  alunos  in  boundary  por  motivo  de 
 mudança de residência. 
 Os  alunos  colocados  em  um  programa  Choice  ou  Interno  como 
 alunos  “  in  boundary  ”,  podem  ter  sua  colocação  cancelada  se  saírem 
 da zona  de frequência escolar. 
 Um  aluno  que  está  matriculado  em  um  programa  interno  não  se 
 qualifica  para  permanecer  no  programa,  se  ele  passar  a  residir  fora 

 da zona escolar. 



 Opções para Envio de Inscrição 
 On-line:  A  inscrição  do  programa  Choice  está  disponível  on-line,  no 
 www.mypbchoiceapp.com  durante  o  período  das  datas  de  inscrição 
 publicadas.  Antes  de  enviar  uma  inscrição,  o  pai,  mãe/responsável  deve 
 criar  um  painel  para  a  família  (  Family  Dashboad  );  apenas  um  nome  de 
 usuário  e  senha  podem  ser  usados    para  a  conta  de  cada  aluno. 
 Recomenda-se  que  o  pai/mãe/responsáveis    compartilhem  essas 
 informações  com  o  outro  pai/mãe/responsável    legal  do  aluno.  A  equipe 
 do  departamento  Choice  não  pode  fornecer  acesso  ou  informações  a 
 pais  sem  a  custódia.  Sem  que  haja  documentação  legal  e  para  a 
 segurança  do  aluno,  a  equipe  do  Choice  não  fornecerá  acesso  à 
 inscrição  ou  informações  do  aluno  a  pais  divorciados/separados/sem 
 custódia  que  não  tenham  conhecimento  do  status  da  inscrição  de  seus 
 filhos. 

 As  inscrições  não  são  concluídas  até  que  você  receba  um  e-mail  com 
 um  número  de  solicitação/confirmação.  Um  e-mail  será  enviado  para  o 
 endereço  em  arquivo.  Se  você  não  estiver  recebendo  comunicados 
 sobre  a  inscrição  do  seu  filho,  verifique  a  pasta  "Spam/Lixo".  Você 
 também  pode  verificar  o  portal  para  os  pais,  a  fim  de  se  informar  sobre 
 o status atual do envio de inscrições e atualizações. 

 Audições 
 As seguintes escolas exigem audições para determinar a elegibilidade: 

 Bak  Middle  School  of  the  Arts  (todos  os  programas),  The  Conservatory 
 School  @  North  Palm  Beach  (6ª  à  8ª  série),  A.W.  Dreyfoos  School  of  the 
 Arts  (todos  os  programas),  programas  de  Artes  da  Boynton  Beach 
 Community  High  School  e  programas  de  Artes  da  West  Boca  Raton 
 Community High (Dança, Música–Banda, Música–Vocal e Teatro) 

 A  audição  dos  candidatos  será  marcada  por  cada  escola  de  Artes.  Os 
 candidatos  serão  avisados  sobre  os  procedimentos  e/ou  horário  e  data  da 
 audição por e-mail e/ou Serviços Postais dos Estados Unidos. 

 Os  procedimentos  de  Audição  para  cada  escola  serão  publicados, 
 anualmente,  por  cada  escola  que  requer  audições.  Essas  diretrizes 
 identificarão  a  plataforma  para  as  audições  dos  alunos  para  aquele 
 ano  vigente.  Qualquer  candidato  que  se  inscreva  em  um  programa 
 que  requeira  uma  Audição  deve  aderir  às  orientações  atuais  do 
 distrito  relacionadas  ao  processo  de  audição.  Mais  informações 
 serão fornecidas por cada escola. 
 A  menos  que  instruído  de  outra  forma,  os  alunos  devem  estar 
 fisicamente  presentes  para  uma  audição.  Se  uma  criança  estiver 
 doente  na  data  da  audição,  uma  nova  data  e  horário  de  audição 
 poderá  ser  considerada  após  o  recebimento  de  um  atestado  médico. 
 Esse  atestado  médico  deve  ser  enviado  à  escola  de  Artes 
 apropriada  dentro  de  três  (3)  dias  letivos  da  audição  agendada  para 
 o  aluno.  Uma  nova  data  e  horário  de  audição  será  selecionada  pela 
 escola apenas se houver mais datas disponíveis para audição. 
 É  da  responsabilidade  dos  pais/responsável  avisar  à  escola  no  dia 
 da  inscrição  para  a  audição  e/ou  data(s)  da  audição,  sobre  qualquer 
 IEP ou Plano 504 que esteja atualmente em vigor ou pendente. 
 Pontuações  de  elegibilidade  mais  altas  na  audição  são  exigidas  para 
 as  séries  mais  avançadas  na  Bak  Middle  School  of  the  Arts,  The 
 Conservatory  School  @  North  Palm  Beach,  A.W.  Dreyfoos  Jr. 
 School  of  the  Arts,  Programas  de  Artes  da  Boynton  Beach 
 Community  High  School  e  Programas  de  Artes  da  West  Boca  Raton. 
 (Dança,  Música–Banda,  Música–Vocal  e  Teatro).  Entre  em  contato 
 com a própria escola para mais informações. 

http://www.mypbchoiceapp.com/


 Para  informações  adicionais  a  respeito  das  Normas  para  Inscrição  e 
 Audição, acesse o site de cada escola: 

 ·  Bak Middle School of the Arts: 
 www.msoa.com 

 ·  The Conservatory School  @  North Palm Beach: 
 www.csnp.palmbeachschools.org 

 ·  A.W. Dreyfoos School of the Arts: 
 www.dsoa.palmbeachschools.org 

 ·  Boynton Beach Community High School  (programas de  Artes): 
 www.bbhs.palmbeachschools.org 

 ·  West Boca Raton Community High School  (programas de 
 Artes):  www.wbrh.palmbeachschools.org 

 Os  pais/responsáveis  que  acreditam  que  o  seu  filho  não  teve  uma 
 oportunidade  justa  em  um  programa  Choice  durante  o  processo  de 
 audição  ou  qualificação,  devido  a  um  problema  técnico  ou  desigualdade, 
 podem solicitar uma apelação. 

 Uma  solicitação  para  apelação  referente  a  elegibilidade  do  programa 
 Choice  deve  ser  enviada  dentro  de  cinco  (5)  dias  letivos  da  data  da 
 audição  ao  Diretor  do  Programa  Choice  e  Opções 
 Profissionalizantes.  Clique  aqui  para  baixar  o  Formulário  de 
 Solicitação para Apelação do Programa  Choice  . 

 Vagas Disponíveis para os Programas  Choice 
 O  maior  número  de  vagas  disponíveis  em  cada  escola  é  para  alunos  que 
 estão  ingressando  no  Jardim  de  Infância  (J),  sexta  série  (6ª)  ou  nona 
 série  (9ª).  O  livreto  do  Choice  proporciona  uma  variedade  de  vagas 
 disponíveis  para  cada  programa.  Esses  números  não  são  uma  garantia 
 do  número  de  vagas  disponíveis  para  o  sorteio  Choice  de  2023–2024, 
 pois  são  afetados  por  mudanças  nos  mercados  imobiliários,  matrículas 
 previstas e/ou mudanças de demarcação. 

 Seleções do Programa  Choice 
 Apenas  uma  inscrição  por  aluno  poderá  ser  enviada.  No  máximo  dois 
 programas  Choice  por  inscrição  podem  ser  selecionados.  Os  candidatos 
 classificam  a  primeira  e  segunda  opções  por  ordem  de  preferência.  A 
 primeira  e  segunda  opções  não  têm  as  mesmas  chances  de  serem 
 selecionadas.  A  seleção  de  uma  segunda  opção  não  diminui  as  chances 
 do aluno de ser selecionado para sua primeira opção. 

 As  opções  podem  ser  qualquer  combinação  de  programas  ou 
 escolas, com a exceção do Programa Duplicado, explicado abaixo. 
 Os  programas  com  um  número  limitado  de  vagas  disponíveis  podem 
 não  aceitar  alunos  que  foram  selecionados  para  a  sua  segunda 
 opção no sorteio. 
 Uma  única  mudança  na  inscrição  do  programa  Choice  será  permitida 
 após o envio e antes das datas de prazos finais publicadas. 
 As  inscrições  que  têm  como  opções  de  seleção  programas  de  Artes 
 com  base  em  audição  não  podem  ser  modificadas  após  a  data  inicial 
 do prazo de inscrição em 9 de dezembro de 2022. 

 Programas Duplicados 
 Se  o  aluno  se  inscrever  em  um  programa  Choice  que  é  oferecido  na 
 escola  correspondente  ao  seu  endereço  residencial,  o  programa  dessa 
 escola  deve  ser  listado  como  sua  primeira  opção  ou  a  inscrição  não 
 será  processada, com raras exceções: 

 Os  alunos  cuja  escola  correspondente  ao  seu  endereço  residencial 
 esteja  atualmente  com  95%  ou  mais  do  número  de  matrículas 
 preenchidas,  poderão  se  inscrever  em  um  programa  ‘semelhante’, 
 oferecido em outra escola. 

 Todos  os  alunos  cursando  a  série  apropriada  podem  se  inscrever 
 tendo  como  primeira  opção  as  seguintes  escolas  Choice  integrais: 
 Morikami  Park  Elementary  School,  Northboro  Elementary  School, 
 Poinciana  Elementary  School,  S.D.  Spady  Elementary  School,  Bak 
 Middle  School  of  the  Arts,  Don  Estridge  High  Tech  Middle  School, 
 A.W.  Dreyfoos  School  of  the  Arts,  Suncoast  Community  High  School 
 e Village Academy. 
 Todos  os  alunos  cursando  a  série  apropriada  também  podem  se 
 inscrever  nos  programas  Choice  oferecidos  nas  seguintes  escolas 
 do  J  à  8ª  série:  Addison  Mizner  School,  D.D.  Eisenhower  K-8 
 Hidden  Oaks  K-8,  North  Grade  K-8,  Plumosa  K-8,  The  Conservatory 
 School @ North Palm Beach e Verde K-8. 

 Critérios de Qualificação dos Candidatos 
 Para  que  possam  se  qualificar  a  participar  do  sorteio,  os  candidatos 
 devem cumprir com critérios específicos: 

 Todos  os  candidatos  devem  cumprir  com  os  requisitos  de  idade  e 
 residência. 
 Não  há  critério  de  qualificação  para  os  programas  Choice  do 
 Pré-escolar  ou  escolas  primárias,  com  exceção  dos  Programas 
 Bilíngues.  Por  causa  do  rigor  dos  Programas  Bilíngues,  após  a  1ª 
 série,  os  candidatos  devem  obter  uma  pontuação  qualificatória  em 
 um  teste  de  fluência  para  determinar  elegibilidade.  Os  alunos  que 
 pela  primeira  vez  ingressarem  em  um  Programa  Bilíngue  de 
 Espanhol  da  2ª  à  5ª  série  devem  passar  em  um  teste  de  fluência 
 para  determinar  a  elegibilidade,  antes  de  se  qualificarem  para  o 
 sorteio do  Choice  . 
 Os  alunos  que  não  cumprem  com  os  critérios  de  elegibilidade  não 
 serão considerados para o sorteio naquele programa. 
 Se  for  determinado  que  um  aluno  não  se  qualifica  para  sua  primeira 
 opção,  a  segunda  opção  de  programa  Choice  que  consta  na 
 inscrição  não passará  a ser a primeira opção. 
 Os  alunos  não  podem  se  inscrever  em  um  programa  Choice  na 
 mesma  escola  onde  estão  atualmente  em  período  de  observação 
 acadêmica (  probation  ). 
 Caso  um  aluno  seja  retirado  de  um  programa  Choice  ,  ele  não  se 
 qualifica  mais  para  se  inscrever  no  mesmo  programa  Choice  na 
 escola  da  qual  foi  retirado,  em  nenhum  período  de  inscrições 
 subsequente. 

 Cálculos da GPA para Qualificação 
 Candidatos  ingressando  na  9ª  série:  a  Média  Total  de  Pontos  (GPA, 
 sigla  em  inglês)  é  calculada  usando  a  média  do  4º  trimestre  de 
 todas as matérias da 7ª série e as do  s  1º e 2º trimestres  da 8ª série. 
 Candidatos  ingressando  na  10ª  à  12ª  série:  a  GPA  será  baseada  na 
 GPA obtida pelo aluno na época da determinação de qualificação. 
 O  cálculo  da  GPA  para  os  candidatos  de  escolas  intermediárias 
 particulares  (da  6ª  à  8ª  série)  que  estejam  em  um  cronograma  de 
 trimestres, ocorrerá antes da divulgação dos resultados do sorteio. 

 Alunos em Educação Domiciliar 
 Os  alunos  da  Educação  Domiciliar,  que  se  qualificam  devem  ser 
 residentes  em  tempo  integral  no  Condado  de  Palm  Beach.  Para  que  se 
 possa  determinar  a  elegibilidade,  os  boletins  escolares,  históricos  e/ou 
 portfólios  do  aluno  em  educação  domiciliar  devem  ser  enviados  à 
 escola(s)  do  candidato,  o  mais  tardar  em  27  de  janeiro  de  2023.  O 
 upload  da  documentação  de  elegibilidade  também  deve  ser  feito  com  a 
 inscrição  on-line  até  27  de  janeiro  de  2023.  Para  mais  informações, 
 entre  em  contato  com  o  Coordenador  do  Choice  na  escola(s)  ou  envie 
 e-mail  com  perguntas  sobre  Educação  Domiciliar  para 
 homeed@palmbeachschools.org. 

http://www.msoa.com/
http://www.csnp.palmbeachschools.org/
http://www.dsoa.palmbeachschools.org/
http://www.bbhs.palmbeachschools.org/
http://www.wbrh.palmbeachschools.org/
https://www2.palmbeachschools.org/formssearch/pdf/2418.pdf
https://www2.palmbeachschools.org/formssearch/pdf/2418.pdf
mailto:homeed@palmbeachschools.org


 Interno  (  In-House  )  vs.  Dentro  da  Zona  Escolar 
 (  In–Boundary  ) 
 Um  programa  "  In-House  "  é  aquele  oferecido  aos  alunos  que  residem  na 
 zona  escolar  que  corresponde  ao  endereço  residencial  deles.  Alunos 
 out-of-boundary  não  podem  se  inscrever  para  um  programa  in-house  . 
 “  In–boundary  ”  se  refere  aos  candidatos  ou  alunos  que  frequentam  ou  são 
 colocados  em  um  programa  Choice  e  que  residem  na  zona  escolar  da 
 escola  onde  o  programa  é  oferecido.  Os  alunos  out–of–boundary  podem 
 se inscrever para um programa  Choice  em outra escola. 

 Licença do Programa  Choice 
 Os  alunos  que  não  puderem  ou  não  quiserem  participar  em  tempo 
 integral  do  programa  no  qual  foram  colocados,  não  podem  obter  uma 
 licença.  Os  alunos  que  sairem  voluntariamente  de  uma  escola  ou 
 programa, não poderão retornar posteriormente. 

 Processo de Seleção por Sorteio 
 O  sorteio  do  programa  Choice  de  2023–2024  ocorrerá  em  março  de 
 2023.  Dentro  do  processo  de  seleção  por  sorteio  há  preferências  para 
 seleção  dos  candidatos.  Essas  preferências  são  aplicadas  apenas  à 
 primeira  opção  dos  candidatos.  O  número  de  vagas  disponíveis  de  cada 
 programa  para  candidatos  out-of-boundary  é  calculado  a  cada  ano  após 
 revisão  das  matrículas  atuais  e  suas  projeções.  Os  alunos  podem  ser 
 colocados  como  um  aluno  in-boundary  ou  out-of-boundary  ,  dependendo 
 da  verificação  do  endereço  residencial  deles  durante  o  processo  de 
 sorteio.  Se  um  programa  tiver  mais  candidatos  com  primeira  opção  do 
 que  vagas  disponíveis,  os  candidatos  serão  selecionados  por  meio  de 
 um  sorteio,  de  acordo  com  as  preferências  aprovadas  na  seguinte  ordem 
 (as descrições de cada preferência se encontram abaixo): 

 1.  Lista 20% dos Diretores (opcional) 
 2.  Funcionário 
 3.  Militar 
 4.  IB*/IB  MYP  Contínuo  (Aplica-se  apenas  aos  programs  IB  nas 

 seguintes  escolas  secundárias:  Atlantic,  Forest  Hill,  Pahokee, 
 Suncoast,  William T. Dwyer) 

 5.  Biomedicina na FAU 
 6.  J à 8ª Contínuo 
 7.  Prioridade SAC (sigla em inglês) 
 8.  Irmãos (apenas os que estão frequentando) 
 9.  Programa 

 A  preferência  de  20%  dos  diretores  é  uma  seleção  opcional  de  alunos 
 com  base  em  um  conjunto  de  critérios  estabelecidos  por  cada  Diretor 
 antes  do  sorteio.  Apesar  de  que  todos  os  alunos  escolhidos  por  essa 
 preferência  cumprem  com  os  critérios  estabelecidos,  nem  todos  serão 
 considerados  para  a  preferência  de  20%  dos  diretores.  O  processo  de 
 seleção  do  sorteio  aleatório  distribuirá  os  alunos  com  essa  preferência.  O 
 número  de  alunos  selecionados  não  excederá  20%  das  vagas  por  série 
 destinadas para alunos  out-of boundary  para cada programa. 
 A  preferência  Funcionário  se  aplica  ao  candidato  cujos  pais  ou 
 responsável  legal  trabalha  na  escola  para  a  qual  o  aluno  está  se 
 inscrevendo  e  essa  escola  é  sua  primeira  opção.  O  processo  de  seleção 
 do  sorteio  aleatório  distribuirá  os  alunos  com  essa  preferência.  O  número 
 de  alunos  selecionados  não  excederá  o  número  de  vagas  no  programa 
 reservadas para alunos  out-of boundary  . 

 A  preferência  Militar  se  aplica  aos  candidatos  cujos  pais  ou 
 responsável  legal  está  atualmente  servindo  em  tempo  integral  como 
 membro  na  ativa  do  serviço  militar.  O  candidato  deve  ser  declarado 
 como  dependente  no  Sistema  de  Notificação  de  Elegibilidade  de 
 Inscrições  da  Defesa  (DEERS,  sigla  em  inglês). 

 Os  pais/responsável  legal  que  esteja  na  reserva  ou  na  Guarda  Nacional 
 e/ou  está  na  ativa  para  cumprir  com  os  requisitos  anuais  de 
 treinamento,  não  terá  preferência  no  sorteio  do  Choice  .  No  momento  do 
 envio  da  inscrição  deve  ser  feito  o  upload  dos  documentos  de  ordens 
 oficiais  comprovando  que  o  militar  está  na  ativa  e  comprovante  de 
 dependente,  como  o  cartão  de  identificação  militar  do  aluno.  O  processo 
 de  seleção  por  sorteio  aleatório  selecionará  os  alunos  que  tiverem 
 preferência.  O  número  de  alunos  selecionados  não  excederá  o  número 
 de vagas disponíveis que foram alocadas para o programa. 

 IB*/IB  MYP  Contínuo  Os  candidatos  do  Choice  para  a  continuação  do 
 programa  IB  *  /  IB  MYP  (siglas  em  inglês)  da  escola  secundária  que 
 tenham  concluído  satisfatoriamente  as  7ª  e  8ª  séries  (MYP  Níveis  2  e  3) 
 e  que  cumprem  com  os  requisitos  de  elegibilidade  do  IB,  serão 
 colocados  no  MYP  da  escola  associada,  conforme  indicado  abaixo.  O 
 número  de  alunos  selecionados  não  excederá  o  número  de  vagas 
 disponíveis que foram alocadas para o programa. 

 Carver MS  >  Atlantic HS 

 John F. Kennedy MS  >  Suncoast HS 

 Conniston MS  >  Forest Hill HS 

 Pahokee MS  >  Pahokee HS 

 H.L. Watkins MS  >  Dwyer HS* 

 Biomedicina  da  FAU  O  programa  de  Ciências  Biomédicas  é  uma 
 continuação  do  programa  de  Ciências  Biomédicas  das  escolas 
 intermediárias  da  Lake  Worth  Middle  e  Roosevelt  Middle  .  Os  candidatos 
 da  primeira  (1ª)  opção  para  continuação  das  Ciências  Biomédicas  da 
 Lake  Worth  High  School  que  tiverem  concluído  satisfatoriamente  o 
 programa  das  séries  intermediárias  e  que  cumprirem  com  os  requisitos 
 de  elegibilidade  do  programa,  serão  colocados  na  escola  secundária 
 associada.  Todos  os  outros  candidatos  devem  cumprir  com  a 
 elegibilidade para o programa. 
 J  à  8ª  Contínuo  Uma  escola  do  J  à  8ª  é  uma  escola  do  distrito  que 
 oferece  do  Jardim  de  Infância  até  a  8ª  série.  Os  alunos  da  quinta  série 
 em  uma  escola  do  J  à  8ª  devem  se  inscrever  indicando  a  escola  do  J  à 
 8ª  como  sua  primeira  opção  para  a  sexta  série.  Se  houver  vagas 
 suficientes  para  a  sexta  série  na  escola,  os  alunos  que  frequentaram  a 
 escola  na  4ª  e  5ª  séries  ou  que  residem  na  zona  de  frequência  da 
 escola  (Primária),  serão  colocados  na  escola.  Os  alunos  que  se 
 inscrevem  em  um  programa  que  exige  uma  audição  ou  outros  requisitos 
 de  ingresso  no  programa  devem  cumprir  com  os  critérios  para  serem 
 considerados  elegíveis  para  a  colocação.  Se  houver  mais  candidatos  do 
 que  vagas  disponíveis,  os  candidatos  que  residem  na  zona  de 
 frequência  da  escola  (Primária)  ou  que  frequentaram  a  4ª  e  5ª  série  na 
 escola  serão  colocados  por  meio  de  um  processo  de  sorteio  de  seleção 
 aleatória  para  incluir  uma  colocação  prioritária  para  todos  os  candidatos 
 que  residem  na  zona  de  frequência  da  escola  (primária)  ou  que  tenham 
 frequentado  a  escola  na  4ª  e  5ª  séries,  antes  da  colocação  em  qualquer 
 outra. 

 A  preferência  Prioridade  SAC  é  oferecida  aos  candidatos  que  residem 
 em  zonas  designadas  para  a  frequência  escolar,  caso  estejam  se 
 inscrevendo  para  as  seis  escolas  seguintes:  Morikami  Park  Elementary, 
 Northboro  Elementary,  Poinciana  Elementary,  S.D.  Spady  Elementary, 
 Bak  Middle  School  of  the  Arts  e  Suncoast  Community  High 
 School—Apenas  o  programa  de  Tecnologia  Inovativa  e  Interativa.  Até 
 50%  dos  alunos  da  escola  Primária  e  25%  dos  alunos  da  escola 
 intermediária  com  esta  preferência  serão  selecionados  aleatoriamente 
 depois  que  os  candidatos  de  preferência  de  20%  do  Diretor, 



 Funcionário, Militar e IB Contínuo forem distribuídos. 



 A  preferência  Irmãos  se  aplica  aos  candidatos  que  têm  um  irmão 
 atualmente  frequentando  uma  escola  Choice  para  a  qual  o  candidato 
 está  se  inscrevendo  como  sua  preferência  de  primeira  opção.  Irmãos  são 
 definidos  como  irmão,  irmã,  meio-irmão,  meia-irmã  que  morar  na  mesma 
 casa  que  o  candidato.  A  preferência  de  "irmão  que  frequenta"  é  fornecida 
 apenas  se  o  irmão(ã)  for  um  aluno  do  programa  Choice  ou  do  programa 
 in-house  que  está  atualmente  frequentando  a  mesma  escola  como 
 primeira  opção  e  vai  continuar  a  frequentar  a  escola  Choice  no  próximo 
 ano  letivo.  Irmãos  do  Pré-escolar  são  considerados  se  estiverem  apenas 
 matriculados em uma escola  Choice  integrada. 

 O  irmão  deve  estar  vinculado  ao  Painel  da  Família  (  Family  Dashboard  ) 
 para  que  a  preferência  seja  comprovada.  Os  irmãos  que  atualmente 
 estão  na  5ª,  8ª  ou  12ª  série  não  serão  considerados  irmãos  que  se 
 qualificam  para  esta  preferência,  pois  eles  não  estarão  programados 
 para  frequentar  a  escola  no  ano  letivo  seguinte.  Os  irmãos  que  não  forem 
 vinculados  antes  do  sorteio  do  Choice  ,  não  terão  a  preferência  de  irmão 
 posteriormente. 

 Embora  os  irmãos  se  inscrevendo  para  a  mesma  escola  Choice  não 
 recebam  preferência  no  sorteio,  é  importante  mencionar  este  fato  no 
 formulário  de  inscrição  para  que  possam  facilmente  ser  identificados 
 como  irmãos  se  inscrevendo  juntos.  Uma  inscrição  deve  ser  enviada  para 
 cada  aluno,  pois  cada  irmão  é  considerado  um  candidato  distinto  no 
 sorteio.  Os  irmãos  devem  estar  listados  no  espaço  "Irmão"  de  cada 
 formulário  de  inscrição  do  Choice  para  que  esse  fato  seja  verificado.  Não 
 há  garantia  de  que  os  irmãos  que  se  inscreverem  juntos  serão  colocados 
 juntos.  Se  a  inscrição  de  um  irmão  não  for  enviada,  uma  inscrição  com 
 atraso  será  aceita.  No  entanto,  a  colocação  não  é  garantida.  Até  50% 
 dos  alunos  da  escola  Primária  e  25%  dos  alunos  do  ensino  secundário 
 com  esta  preferência  serão  selecionados  aleatoriamente  depois  que  os 
 candidatos  da  preferência  de  20%  do  Diretor,  Funcionário,  Militar, 
 Contínuo IB e Prioridade SAC forem selecionados. 
 A  preferência  Programa*  A  preferência  Programa  é  oferecida  caso  o 
 candidato  tenha  concluído  um  programa  preparatório  de  tema 
 semelhante  ao  do  Choice  (Artes,  IB,  Biomedicina  da  FAU,  STEM, 
 Bilíngue  etc.)  em  uma  série  mais  baixa.  Para  receber  esta  preferência,  os 
 candidatos  se  inscrevendo  para  um  programa  de  6ª  série  devem  ter 
 concluído  na  4ª  e  5ª  série  um  preparatório  de  tema  semelhante  ao  do 
 Choice.  Os  candidatos  se  inscrevendo  para  um  programa  da  9ª  série 
 devem  ter  concluído  na  7ª  e  8ª  série  um  programa  preparatório  de  tema 
 semelhante  ao  do  Choice  .  Todos  os  outros  alunos  devem  ter  concluído 
 os  dois  anos  anteriores  em  um  programa  semelhante  ao  programa 
 Choice  .  Até  25%  dos  alunos  da  escola  secundária  com  esta  preferência 
 serão  selecionados  aleatoriamente  após  os  candidatos  de  preferência  de 
 20%  do  Diretor,  Funcionário,  Militar,  IB  Contínuo,  Prioridade  SAC  e 
 Irmãos serem selecionados. 

 Procedimentos Após o Sorteio 
 Assim  que  os  resultados  do  sorteio  forem  divulgados,  os 
 pais/responsáveis  devem  aceitar  a  vaga  no  painel  para  os  pais 
 (  dashboard  )  a  fim  de  concluir  a  colocação  em  um  programa  Choice  .  O 
 coordenador  do  programa  da  escola  enviará  documentos  relacionados 
 ao programa que devem ser entregues à escola no prazo solicitado. 

 Todos  os  programas  Choice  exigem,  como  condição  para  admissão, 
 que  os  pais/responsáveis  legais  assinem  um  acordo  concordando 
 em  cumprir  com  as  expectativas  acadêmicas,  de  frequência  escolar 
 e conduta do programa  Choice 
 A  aceitação  de  colocação  em  uma  vaga  é  um  reconhecimento  de 
 que  o  programa  exige  que  os  alunos  cumpram  com  as  expectativas 
 acadêmicas e de comportamento. 
 Os  procedimentos  do  Departamento  do  Choice  e/ou  regulamento 
 aprovado  pelo  Conselho  é  considerado  uma  emenda  para  quaisquer 
 acordos do programa atuais ou prévios. 

 Os  alunos  que  forem  selecionados  e  aceitarem  a  colocação  em  um 
 programa  Choice  devem  concordar  em  participar  em  tempo  integral. 
 Os  alunos  que  desejarem  participar  da  Matrícula 
 Simultânea/Admissão  Antecipada/tempo  integral  Virtual  devem 
 deixar  sua  escola/programa  Choice  e  retornar  à  escola  dentro  da 
 zona  escolar  do  seu  endereço  residencial,  caso  isso  influencie  na 
 sua habilidade de concluir as disciplinas do programa  Choice  . 
 Uma  vez  que  o  aluno  for  colocado  em  uma  escola,  ele  não  poderá 
 mudar  o  programa  para  o  qual  ele  foi  selecionado  por  meio  do 
 sorteio. 

 Se  o  endereço  de  um  aluno  mudar  e  essa  mudança  impactar  a  zona 
 de frequência escolar, a colocação na vaga será cancelada. 

 Alunos de Escolas Particulares 
 Os  alunos  de  escolas  Particulares  que  se  qualificam,  devem  ser 
 residentes  em  tempo  integral  do  Condado  de  Palm  Beach.  Para  que  se 
 possa  determinar  a  elegibilidade  para  vários  programas,  os  boletins  de 
 notas,  históricos  e/ou  portfólios  do  aluno  devem  ser  enviados  à  escola 
 do  candidato  o  mais  tardar  em  27  de  janeiro  de  2023.  A  documentação 
 de  elegibilidade  também  pode  ser  uploaded  para  a  inscrição  on-line  até 
 27  de  janeiro  de  2023.  Entre  em  contato  com  o  Coordenador  do 
 programa  Choice  para obter mais informações. 

 Procedimentos para o Período de Observação 
 Acadêmica e Saída do Programa 
 Se um aluno deixar uma escola do programa  Choice  voluntária  ou 
 involuntariamente, ele não está autorizado a permanecer na escola 
 como um aluno não participante do programa  Choice  .  Os pais ou 
 responsável tem o direito de retirar o aluno a qualquer momento, mas 
 recomenda-se fortemente que a retirada seja no final do semestre ou 
 ano. 

 A averiguação de antecedentes criminais será feita em programas 
 selecionados. Os alunos que não passarem na averiguação serão 
 retirados do programa no final do primeiro período de lançamento de 
 notas. 
 Todos os programas  Choice  exigem que os alunos mantenham  as 
 expectativas acadêmicas, de assiduidade e de conduta. Os alunos 
 que não cumprirem com esses requisitos entrarão em período de 
 observação acadêmica (  probation  ). 
 Caso o aluno não cumpra com os termos do período de observação 
 acadêmica até o final do período de lançamento de notas 
 determinado ou um incidente de Nível 3 ou 4 de acordo com o Código 
 de Conduta do Aluno do SDPBC ocorrer, um comitê de diversidade 
 composto por representantes da escola e do distrito, incluindo 
 membros da equipe de apoio do aluno (ex.: ESE, 504, ELL, SBT etc.) 
 será formado para avaliar, discutir e recomendar ações apropriadas, 
 incluindo dispensa do programa de acordo com os requisitos do 
 programa da escola. As escolas podem dispensar os alunos do 
 programa ao final de um trimestre/semestre, exceto se uma ofensa 
 grave justificar a retirada do aluno (Ofensa Nível 3 ou 4 por motivo de 
 disciplina ou recomendação do comitê escolar). 
 Os pais/responsáveis legais, em nome do aluno, podem apelar da 
 decisão de saída involuntária de um programa ou escola Choice, 
 como descrito abaixo. 

 Uma  solicitação  para  uma  Apelação  de  Saída  do  Programa  deve  ser 
 submetida,  por  escrito,  usando  o  formulário  apropriado  (PBSD  2418), 
 dentro  de  cinco  (5)  dias  letivos  a  partir  do  dia  da  notificação  por  escrito 
 da  escola  sobre  a  decisão  de  saída  do  aluno.  Clique  aqui  para  baixar 
 o  Formulário  de  Solicitação  para  Apelação  do  Programa  Choice 
 PBSD 2418. 



 Resultados do Sorteio do Programa  Choice 
 Os  resultados  do  Sorteio  do  Programa  Choice  para  o  ano  letivo  de 
 2023-2024  serão  divulgados  em  31  de  março  de  2023.*  Os  resultados 
 serão  publicados  no  Painel  da  Família  (  family  dashboard)  ,  assim  como 
 enviados  para  o  endereço(s)  de  e-mail  que  consta  no  formulário  de 
 inscrição. Os resultados não serão fornecidos  por  telefone. 

 Assim  que  os  resultados  forem  divulgados,  os  pais/responsável  legal  dos 
 alunos  sorteados  devem  aceitar  ou  recusar  o  resultado  com  as  seguintes 
 condições: 

 Quando  há  mais  alunos  do  que  vagas  disponíveis  em  um  programa, 
 uma  seleção  computadorizada  aleatória  é  usada  na  escolha  dos 
 alunos.  Os  alunos  não  selecionados  para  uma  vaga  são  colocados 
 em uma lista de espera. 
 Se  forem  qualificados,  os  alunos  poderão  ser  escolhidos  para  apenas 
 um  programa.  Isto  estará  indicado  no  Painal  da  Família  (  family 
 dashboard  ). 
 Os  alunos  que  forem  selecionados  para  sua  primeira  opção  de 
 programa  não  poderão  recusar  a  vaga  com  o  objetivo  de  permanecer 
 na lista de espera para sua segunda opção. 
 Se  um  aluno  recusar  a  vaga  para  sua  primeira  opção,  ele  deverá  se 
 planejar  para  frequentar  a  escola  correspondente  ao  seu  endereço 
 residencial. 
 Se  um  aluno  for  selecionado  para  sua  segunda  opção  de  programa, 
 ele  poderá  recusar  a  vaga  para  permanecer  na  lista  de  espera  para 
 sua  primeira  opção,  caso  cumpra  com  os  requisitos  de  elegibilidade 
 daquele programa. 
 Um  candidato  qualificado  pode  não  ser  selecionado  para  nenhuma 
 das  suas  opções.  Caso  isso  ocorra,  o  aluno  será  colocado  em  uma 
 lista  de  espera  para  o  programa(s)  qualificado  e  talvez  seja 
 selecionado  para  quaisquer  vagas  anunciadas  pelas  escolas.  O 
 status será especificado no Painel da Família (  family  dashboard). 
 Caso  haja  vagas  disponíveis  em  uma  escola,  aqueles  que  estão  na 
 lista  de  espera  serão  escolhidos  por  meio  de  seleções 
 computadorizadas  aleatórias  da  lista  de  espera  que  ocorrerão  até  às 
 15h  do  primeiro  dia  de  aula,  com  exceção  dos  alunos  do  Pré-escolar 
 3  e  Pré-escolar  4  que  poderão  ser  colocados  na  primeira  semana  de 
 aula. 
 Os  alunos  selecionados  para  frequentar  um  programa  Choice  estão 
 qualificados  para  participar  em  esportes  e  atividades  extracurriculares 
 na escola  Choice  que estão frequentando. 
 Se  um  aluno  não  for  sorteado  para  frequentar  um  programa  Choice 
 antes  do  início  do  ano  letivo  de  2023–2024,  uma  nova  inscrição 
 deverá ser enviada para o ano letivo de 2024–2025. 

 *  A  data(s)  do  resultado  do  sorteio  do  Choice  pode  mudar  devido  às 
 situações  imprevisíveis  que  incluem,  entre  outras,  fechamento  do 
 Distrito/escola,  atraso  nas  operações  diárias  do  distrito  escolar, 
 mudanças  no  calendário  escolar,  feriados,  período  de  avaliações  etc. 
 Datas  atualizadas  da  divulgação  dos  resultados  serão  publicadas. 

 Transporte 
 O  transporte  é  fornecido  para  os  alunos  do  Choice  do  Jardim  à  12ª  série 
 por  meio  de  paradas  de  ônibus  que  estão  dentro  da  Área  de  Transporte 
 do  Choice  de  cada  escola.  O  transporte  não  é  fornecido  para  os  alunos 
 que forem colocados em programas do Pré-escolar 3 e Pré-escolar 4. 

 As  paradas  de  ônibus  para  as  escolas  Choice  podem  ser 
 consideravelmente  mais  distantes  da  residência  do  aluno  do  que  o 
 transporte  para  a  escola  que  está  dentro  da  zona  escolar  do  seu 
 endereço residencial. 
 Os  alunos  do  Choice  podem  ser  designados  a  usar  o  ônibus  mais 
 próximo  de  seu  endereço  residencial,  o  qual  é  identificado  no  SIS 
 (Sistema de Informações do Aluno). 
 As  paradas  de  ônibus  das  escolas  Choice  podem  não  estar  a  uma 
 distância  que  permita  ao  aluno  caminhar  de  ida  e  volta  para  a 
 escola.  Não  serão  criadas  paradas  de  ônibus  extras  para  alunos  do 
 programa  Choice  . 
 Os  pais  são  responsáveis  por  transportar  o  aluno  com  segurança 
 até  a  parada  de  ônibus  mais  próxima  ou  até  a  escola, 
 independentemente de onde o aluno residir. 
 O  transporte  para  Bak  MSOA  e/ou  Dreyfoos  SOA  também  está 
 disponível  por  meio  do  Tri-Rail.  A  escola  poderá  fornecer-lhe  mais 
 informações. 

 Alunos da Escola Virtual 
 Alunos  da  escola  Virtual  em  tempo  integral  e  que  se  qualificam,  devem 
 ser  residentes  em  tempo  integral  do  Condado  de  Palm  Beach.  Para  que 
 se  possa  determinar  a  elegibilidade  para  vários  programas,  os  boletins 
 de  notas,  históricos  e/ou  portfólios  do  aluno  devem  ser  enviados  à 
 escola  do  candidato  o  mais  tardar  em  27  de  janeiro  de  2023.  O  upload 
 da  documentação  de  elegibilidade  também  deve  ser  feito  com  a 
 inscrição  on-line  até  27  de  janeiro  de  2023.  Para  mais  informações, 
 entre em contato com o Coordenador do  Choice  na escola. 


