Questões feitas frequentemente sobre a Sturgis Charter Public School:
1. É a Sturgis uma escola púbica? Sim, é uma escola púbica porque recebe verbas do Estado de Massachusetts. Por temos a verba
do Estado de MA, Sturgis é gratuita.
2. Quantos alunos são selecionados para admissão na Sturgis? Admissão na Sturgis é feita por loteria sendo a primeira prioridade
considerada para irmãos que no momento atual são alunos matriculados. A segunda prioridade é considerada igualmente àqueles
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? Uma maioria significante de alunos são transportados
para e da Sturgis por sistema de carona solidária e Cape Destinations, Cape Cod Regional Transit, e ônibus das escolas de
Barnstable.
4. Quais os tipos de serviços educacionais estão disponíveis na Sturgis? Os serviços oferecidos na Sturgis são similares àqueles
oferecidos por um típico distrito escolar púbico. Eles incluem mas não se limitam a: professores e assistentes de educação especial;
um programa de almoço gratuito ou de preço reduzido; apoio para os Aprendizes de Língua Inglesa (ELL); faculdade; acadêmico;
aconselhamento pessoal e enfermeira em tempo integral na escola.
5. Qual é o sucesso da média dos alunos que têm baixa renda ou têm necessidades especiais? Praticamente todos os alunos com
necessidades especiais e aqueles que têm baixa renda se formam na Sturgis e consequente ingressam com muito sucesso na faculdade
ou universidade devido à preparação excepcional que eles recebem enquanto alunos da Sturgis.
6. Para qual campus, Sturgis East ou Sturgis West, os alunos admitidos são enviados? Os alunos são abordados sobre qual é a
preferência do campus, durante o processo da aplicação. Os alunos serão admitidos tomando como base o número da loteria que eles
obtêm. Uma vez que o campus está cheio, então os alunos admitidos remanescentes serão enviados ao outro campus.
7. Qual é a média do número de alunos por classe na at Sturgis? A média de alunos por classe na é de 17. Se a classe aumentar além
de 20 alunos, ela normalmente se dividirá em duas classes.
8. O que são os resultados do MCAS para a Sturgis? Sturgis tem sido consistentemente classificada entre as melhores
qualificações dos distritos pelos resultados do MCAS. Em 2015, a Sturgis recebeu a posição #1 em Artes Língua Inglesa, 15 em
Matemática, e # 12 em Ciência dos 290 distritos escolares Massachusetts.
9. Como a Sturgis é classificada pelo U.S. News & World Report in MA e nos Estados Unidos? No mais recente relatório, a
classificação do U.S. News & World Report tem a Sturgis como a escola de Ensino Médio #1 em MA, e #6 escola charter em os EUA e
# 32 a nível nacional quando comparado com mais de 12,000 escolas americanas.
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 , conhecimento e cuidado com jovens 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 desafiadores de educação internacional e de avaliação rigorosa . Esses
programas incentivam os alunos em todo o mundo para se tornarem ativos , compassivos e ao longo da vida aprendizes que
entendem que as outras pessoas , 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 tidas 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 curriculo e padrões de avaliação do
Diploma do Programa IB demonstra um nível muito alto de alinhamento com 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 a mais alta
prioridade.

