Sturgis Charter Public School
427 Main Street, Hyannis, Massachusetts 02601
ph:(508) 778-1782 fax: (508) 771-6785

2018/2019 Registro de Matrícula / Instrição
A ficha de inscrição deve ser preenchida e devolvida a escola durante o período de inscrição (entre 1 de dezembro, 2017 e 8 de janeiro, 2018).

(POR FAVOR, PREENCHA COM NITIDEZ)

Série cursando em 2017-2018:__________

Nome do aluno:_____________________/ __________/ __________________________ Data__________________
primeiro

nome do meio (iniciais)

sobrenome

Cidade, estado e país de nascimento: ________________________________
Principal endereço do aluno:

Sexo: _____________________

______________________________________________________________________
Rua

Cidade

CEP

Endereço para correspondência do aluno: _____________________________________________________________
Rua/Caixa Postal

Cidade

CEP

E-mail Pai/mãe:________________________________Data Nascim. Aluno (mm/dd/aaaa): ______/ _____/ ________
A lei M. G. L. c. 71 §89 (m) estabelece que as escolas classificadas como charter estejam abertas a todos os alunos, dependendo da
disponibilidade de vaga, e que não deve haver discriminação por raça, cor, nacionalidade, crença, sexo, identidade de gênero, etnia,
orientação sexual, deficiência mental ou física, idade, descendência, desempenho esportivo, necessidades especiais ou proficiência
em inglês ou em alguma outra língua estrangeira, e desempenho acadêmico prévio.

Escola em que estuda atualmente: ___________________________________________________________________
Por favor, marque se a escola é: _____Pública

_____Charter Pública _____De origem religiosa

_____Outros

Nome da mãe/responsável: ________________________________________________________________________
Endereço residencial ou de correspondência : __________________________________________________________
Cidade: _________________________________________ CEP: _________________________________________
Telefone #1: ______________________________(circule) celular/casa/trabalho
Telefone #2:_______________________________(circule) celular/casa/trabalho

CONTINUE NA PÁGINA 2
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Nome do pai/responsável: _______________________________________________________________________

Endereço residencial ou de correspondência : ________________________________________________________
Cidade: _________________________________________ CEP: ________________________________________
Telefone #1: ______________________________(circule) celular/casa/trabalho
Telefone #2:_______________________________(circule) celular/casa/trabalho

Você tem irmão que frequenta atualmente a Sturgis Charter Public School? Circule: SIM

NÃO

Se tiver, por favor coloque o nome dele (a) e a série:__________________________________________________
Candidatos que forem aceitos serão designados a seu campus de preferência, de acordo com seus respectivos números
de loteria. Assim que todas as vagas estiverem preenchidas, os alunos restantes serão designados ao outro campus até
que este também tenha suas vagas preenchidas.

CAMPUS PREFERENCIAL: Sturgis East__________
(427 Main Street)

Sturgis West____________
(105 West Main Street)

____________________________________________________________________________________________________
Assinatura do aluno:
Data:

___________________________________________________________________________________
Assinatura do pai/responsável:

Data:

A CONFIRMAÇÃO QUE SUA INSCRIÇÃO FOI RECEBIDA SERÁ ENVIADA POR E-MAIL OU
CORRESPONDÊNCIA. SE VOCÊ NÃO TIVER NENHUM POSICIONAMENTO DA ESCOLA DENTRO
DE UMA SEMANA, POR FAVOR LIGUE PARA 508-778-1782.

Perguntas Frequentes sobre a Sturgis Charter Public School:
1. A Sturgis é uma escola púbica? Sim, a Sturgis é uma escola púbica porque recebe verbas do Estado de Massachusetts. Por temos
verba estadual, Sturgis é gratuita.
2. Como são selecionados os alunos para a Sturgis? A Admissão na Sturgis é feita por loteria, sendo que a primeira prioridade é
dada a irmãos de alunos que estão matriculados no momento. A segunda prioridade é dada igualmente aos que são residentes dos
distritos escolares a seguir: Barnstable, Bourne, Carver, Dennis-Yarmouth, Falmouth, Mashpee, Monomoy, Nauset, Plymouth,
Provincetown, Sandwich, e Wareham.
3. Como os alunos de todas essas cidades são transportados para e da Sturgis? A grande maioria de alunos são transportados para e
da Sturgis pelo sistema de carona solidária e também usando o transporte de ônibus Plymouth & Brockton, Cape Cod Regional
Transit, e ônibus das escolas de Barnstable.
4. Quais os tipos de serviços educacionais que são disponíveis na Sturgis? Os serviços oferecidos na Sturgis são similares àqueles
oferecidos por um típico distrito escolar púbico. Estes incluem mas não se limitam a: professores e assistentes para a educação
especial; um programa de almoço gratuito ou a preço reduzido; apoio para os Aprendizes de Língua Inglesa (ELL); transição para
faculdade; apoio acadêmico; aconselhamento pessoal e enfermeira em tempo integral na escola.
5. Qual é a média de sucesso de alunos de baixa renda ou que possuem necessidades especiais? Praticamente todos os alunos com
necessidades especiais e aqueles que têm baixa renda se formam na Sturgis e consequentemente ingressam com muito sucesso na
faculdade ou universidade devido a preparação excepcional que eles recebem enquanto são alunos da Sturgis.
6. Para qual campus, Sturgis East ou Sturgis West, os novos alunos são enviados? Os alunos são perguntados sobre sua preferência
durante o processo de inscrição. Os alunos serão designados ao campus de sua preferência tendo como base seu número de loteria.
Uma vez que o campus estiver preenchido, então os alunos restantes serão designados aos outro campus.
7. Qual é o tamanho médio da turma na Sturgis? A média de alunos por turma é de 17 alunos. Se a classe aumentar além de 20
alunos, ela normalmente será dividida em duas.
8. O que são os resultados do MCAS para a Sturgis? Sturgis tem sido consistentemente classificada entre os melhores distritos pelos
seus resultados do MCAS.
9. Como a Sturgis é classificada pelo U. S. News & World Report em MA e nos Estados Unidos? O U.S. News & World Report tem,
de forma consistente, classificado a Sturgis entre as melhores escolas em MA, no Nordeste e nacionalmente, quando comparada a
mais do que 12,000 high schools nos Estados Unidos.
10. O que é o diploma de International Baccalaureate que é oferecido na Sturgis? A declaração da missão do IB é: “ O objetivo do
International Baccalaureate é desenvolver o raciocínio, o conhecimento e jovens sensíveis que ajudam a criar um mundo melhor e
mais pacífico através da compreensão e do respeito intercultural. Para tal, a organização trabalha com as escolas , governos e
organizações internacionais para desenvolver programas específicos de educação internacional e de avaliações rigorosas. Esses
programas incentivam os alunos mundo todo a se tornarem ativos, compassivos e aprendizes ao longo de suas vidas e a terem o
entendimento que, outras pessoas, mesmo com suas diferenças, podem também estar certas.”
11. O que é único sobre a educação IB da Sturgis? Sturgis oferece aos alunos um experiência do “International Baccalaureate para
Todos” quando todas as classes feitas nas séries 11 e 12 são IB - não IB classes são oferecidas. Nenhuma outra escola em MA tem
adotado este programa exemplar que resulta na preparação para faculdade para todos os formandos.
12. O que faz a educação IB ser tão almejada? Um estudo nacional recente concluiu que o currículo e padrões de avaliação do
Diploma do Programa IB demonstra um nível muito alto de alinhamento com as Competências e Habilidades de Sucesso na
Universidade como padrão em todas as áreas. A preparação para a faculdade para todos os alunos da Sturgis é nossa alta
prioridade.

