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ESCOLAS PUBLICAS DE LOWELL 
MISSAO E DETERMINACAO DA ESCOLA 

 
Para registrar um novo aluno, os pais/guardiao precisa trazer sua identificação com foto, evidência de 
data de nascimento da criança, comprovante de residência, e registro de imunização.  Geralmente, o 
processo de registro leva 30 minutos. No entanto, isso pode levar uma hora ou mais durante os períodos 
de inscricao: março-abril (pré-primario e jardim de infância) e agosto até o início de setembro. O processo 
de verificação do espaço disponível e outros critérios para cada criança que se candidata às escolas leva 
tempo.   
 
Se houver mais registros para uma determinada escola ou programa do que pode ser acomodado, o 
coordenador do centro de recursos da família aplica um conjunto de prioridades para decidir atribuições 
escolares. 
 
A determinacao e baseada nesses fatores: 
 

1.  Disponibilidade de espaço - o espaço disponível em uma determinada escola, programa ou 
classe é definido de acordo com a política em vigor baseado no tamanho da classe. 

 
2.  Preferência do irmão(ã) - todos os estudantes cujos pais fazem a aplicação em uma escola e já 

têm outras crianças que freqüentam essa escola são dados prioridade para que estudem na 
mesma escola. 

 
3.  Etnicidade Balanceada – Registros de novos alunos(as) ou transferencias devem cumprir 

exigências da etnicidade balanceada. O objetivo é alcançar um equilíbrio da etnicidade 
balanceada em cada escola, programa e grau que reflete, dentro de 10% acima ou abaixo, em 
geral a percentagem de etnicidade da area onde a escola é localizada. 

 
4.  Local da residência (proximidade da residência à escola) - todas as outras prioridades sendo 

iguais, o estudante que mora na vizinhança da escola como definido pelo Comitê da escola de 
Lowell, tem a prioridade da vaga para essa escola. 

 
Lista de espera 
Nesses casos, quando uma criança não pode, por qualquer motivo, estar registrada numa escola ou 
programa de primeira escolha, os pais/guardiao pode pedir para ter o nome da criança colocada na lista 
de espera para essa escola. Os alunos da lista de espera têm prioridade sobre os novos estudantes que 
estarao sendo registrados no sistema escolar. A ordem dos nomes na lista de espera é determinada pela 
aplicação de critérios #1- #4 acima e pela data de solicitação. As colocações da lista de espera são feitas 
durante o recesso de verão e continuam até 20 de outubro.  Os alunos devem frequentar as escolas 
públicas de Lowell para permanecer na lista de espera. 
 



Os estudantes que se deslocarem de uma área geográfica para outra dentro da cidade podem solicitar a 
permanência na escola que estão presentes antes da mudança de endereço desde que: 
 
 · O equilíbrio étnico da escola não é afetado negativamente 
 · Os pais fornecem transporte de e para a escola ou as necessidades de transporte da criança podem ser 
acomodados por rotas de ônibus escolares existentes. 
 
Os pais/guardiao podem solicitar uma escola de escolha fora da area em que residem com base nas suas 
necessidades de cuidados infantis, desde que: 
 
· Há espaço disponível no grau do aluno numa determinada escola. 
· O equilíbrio étnico da escola não é afetado negativamente. 
· Os pais fornecem transporte para a escola e da escola. 
 
Nota: os estudantes de escolas particulares ou Charter School (escola publica independente) devem 
renovar o seu registo todos os anos a partir de 1 de Abril se não quiserem aceitar o lugar oferecido para o 
ano escolar registado.   
 
Transferências  
uma vez que um estudante tenha frequentado uma escola, e os pais estiverem insatisfeitos com a 
mesma, eles podem solicitar uma transferência voluntária. Apenas uma transferência por ano é permitida 
e deve ser solicitada através do centro de recursos familiares antes do dia 20 de outubro ou não mais 
tarde do que 45 dias do calendário após a colocação inicial do aluno na escola. 
 
Os alunos que já não necessitam de uma educação especial ou de um programa de aprendizagem do 
idioma ingles numa escola que esteja fora da sua área de residência, podem permanecer na mesma 
escola durante um ano. Depois disso, o aluno(a) é considerado recentemente matriculado e é 
recomendado para frequentar uma escola dentro de sua área residencial. 
 
Programas pré-escolares 
 
As escolas públicas de Lowell oferecem programas pré-escolares integrados em vários locais escolares 
para qualquer criança que é residente de Lowell e quatro anos de idade em ou antes de 01 de setembro. 
as aulas de pré-escola são de segunda a sexta-feira.  As aulas de pré-escola começam na primeira terça 
depois do dia do trabalho. Não há aulas em feriados ou meio dia e não há aulas de pré-escola na quarta-
feira antes da celebração de Ação de Graças. 
 
A capacidade do tamanho da classe é para quinze estudantes. As aulas incluem crianças com e sem 
necessidades especiais. Dos 15 lugares, 6 são mantidos para estudantes com necessidades especiais 
identificadas. Na idade de três anos, uma criança com um IEP pode ser registrada no programa 
educacional para receber serviços de educação especial. As salas de aula de pré-escola têm sessões de 
manhã e à tarde que são realizadas de segunda a sexta por duas horas e 40 minutos. Devido ao número 
limitado de escolas que oferecem classes pré-escolares, a pré-escola não é um programa de escolha. Os 
estudantes são atribuídos a uma sala de aula pré-escolar baseada na disponibilidade do espaço, na 
etnicidade balanceada, e na proximidade da escola  e area residencial dos estudantes. 


