
  THE SCHOOL DISTRICT OF  KEVIN MCCORMICK KEITH OSWALD     
  PALM BEACH COUNTY, FL  DIRECTOR   DEPUTY SUPERINTENDENT/CHIEF OF SCHOOLS  
          
  EXCEPTIONAL STUDENT EDUCATION     GLENDA SHEFFIELD, ED.D. 
  3300 FOREST HILL BOULEVARD, A-203    CHIEF ACADEMIC OFFICER  
  WEST PALM BEACH, FL 33406     

PHONE:  561-434-8740 / FAX:  561-434-8384   DIANA FEDDERMAN 
WWW.PALMBEACHSCHOOLS.ORG/ESE    ASSISTANT SUPERINTENDENT/TEACHING & LEARNING 

     

    
 

The School District of Palm Beach County, Florida 
A Top High-Performing A-Rated School District 

An Equal Education Opportunity Provider and Employer 

 
 
 
O Programa de Bolsa de Estudo John M. McKay para Alunos com Deficiência, comumente conhecida como Programa de 
Bolsa de Estudo McKay, é uma opção de selecionar outra escola que esteja disponível para alunos das escolas públicas 
portadores de um Plano 504 ou IEP (Plano de Educação Individual). Este programa foi criado para fornecer opções 
educacionais aos pais de alunos com deficiência. Atualmente, mais de 30.000 alunos da Flórida estão participando deste 
programa. Ao participar do Programa de Bolsa de Estudos McKay, o seu filho terá a possibilidade de frequentar uma escola 
pública diferente no seu distrito, frequentar uma escola pública em um distrito adjacente ou ganhar uma bolsa de estudo para 
frequentar uma escola particular participante.  
 

Para se qualificar ao Programa de Bolsa de Estudo McKay, o aluno deve: 

 Fazer a inscrição no programa antes de se desvincular da escola pública.  

 Ter um Plano de Educação Individual (IEP) ou Plano de Adaptação 504 implementado, conforme a Seção 504 da Lei 
de Reabilitação do ano de 1973 (com duração de mais de seis meses),  

e 

 Ter sido matriculado e referido para verbas em escola pública da Flórida para o ano letivo anterior à inscrição para 
bolsa de estudo (Jardim a 12ª série); ou 

 Ter sido aluno da pré-escola, matriculado e referido para verbas em escola pública da Flórida durante o ano letivo 
anterior à inscrição para bolsa de estudo; ou  

 Ter recebido serviços educacionais especializados de um fornecedor autorizado no Programa Voluntário de 
Educação Pré-escolar, conforme a seção 1002.66, durante o ano letivo anterior; ou  

 Ter frequentado a Escola para Deficientes Auditivos e Visuais da Flórida durante as pesquisas de adesão do aluno no 
ano letivo anterior (J a 12ª série).  

 

Os alunos da Opção de Escola Pública subsidiada pela Bolsa de Estudo McKay podem receber os serviços de 
transporte, de acordo com o Programa Choice do Distrito, independentemente da proximidade da escola de sua 
Opção. Para que o aluno se qualifique, os pais devem proporcionar o transporte até a parada de ônibus mais próxima. 
As paradas de ônibus de cada escola estarão disponíveis apenas dentro da Zona de Transporte do Choice e não serão 
criadas paradas adicionais.  Se um aluno necessitar de um ônibus do ESE, conforme indicado em seu IEP, a escola 
escolhida deve estar situada a 10 milhas de distância da residência do aluno. 

Para averiguar se o seu filho se qualifica, os senhores poderão fazer a inscrição no Programa de Bolsa de Estudo McKay no 
site do School Choice da Secretaria de Educação da Flórida www.floridaschoolchoice.org. Selecione o link McKay 
Scholarships, clique em Parents e em seguida no link Apply for a McKay Scholarship. Para mais informações sobre opções 
educacionais para seu filho, entre em contato com a Secretaria do Parental Choice em seu distrito escolar no 561-434-8740. 
Os senhores poderão também entrar em contato com a Secretaria de Educação da Flórida, Setor de Independent Education 
(Educação Independente) e a linha direta do Parental Choice no tel: 1-800-447-1636, ou acesse o site do School Choice: 
www.floridaschoolchoice.org e clique no link McKay Scholarships.  
Para que um aluno seja qualificado no programa, a intenção de participar do Programa de Bolsa de Estudo McKay 
deve ser apresentada no site do School Choice antes de se desvincular da escola pública.  
 

Prazos para a Opção da Escola Particular: 
 Inscrição até 3 de julho de 2019* e matrícula até 2 de agosto para o primeiro período de pagamento do ano letivo de 2019-2020 

 Inscrição até 2 de setembro de 2019* e matrícula até 2 de outubro para o segundo período de pagamento do ano letivo de 2019-2020 

 Inscrição até 3 de dezembro de 2019* e matrícula até 2 de janeiro para o terceiro período de pagamento do ano letivo de 2019-2020 

 Inscrição até 31 de janeiro de 2012 e matrícula até 2 de março para o quarto período de pagamento do ano letivo de 2019-2020 
 

Estas datas são previstas, confirme as datas no site www.floridaschoolchoice.org 
 

Período para Colocações em Escola Pública:  
 

 Período de Inscrição para Colocação no Outono: de 1º de abril a 1º de junho 
 Período de Inscrição para Colocação no Inverno: de 1º de setembro a 31 de outubro  

 

Para a Opção de Escola Pública: 
1. Se inscreva on-line no Floridaschoolchoice.org entre 1º de fevereiro e 1º de junho e receba um número de confirmação. 
2. Acesse www.palmbeachschools.org/mckay para baixar a Carta de Intenção para a Opção de Escola Pública.  
3. Entregue a Carta de Intenção para a Secretaria da Bolsa de Estudo McKay no Distrito até o dia 1º de junho. 

 

Caso tenham perguntas, ligue para 561-434-8740. 
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