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NAVIGATE YOUR PATH

SOBRE OS PROGRAMAS DE ESPECIALIZAÇÃO 
(CHOICE) 
Para saber mais sobre os programas Choice disponíveis no Condado de Palm 
Beach: 

 · Acesse o website do Departamento dos Programas Choice e Opções 
Profi ssionalizantes www.palmbeachschools.org/choiceprograms

 · Pesquise as opções de programas Choice e envie sua inscrição no www.
mypbchoiceapp.com

 · Participe da Exposição de Escolas que acontece anualmente 
 · Acesse o website das escolas e participe do dia de visitação à escola (Open 

House)
 · Envie e-mail com perguntas para choicequestions@palmbeachschools.org

 · Para mais informações a respeito do processo para o programa Choice, 
acesse o www.palmbeachschools.org/choiceprograms 

Programas Choice e Profi ssionalizantes
As famílias com alunos ingressando no Pré-Jardim de Infância 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 Escolas 

Profi ssionalizantes 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 de transporte designadas. Estes programas 

oferecem aos alunos uma trajetória educacional e profi ssional após o término da 

escola secundária. 

Programas Choice
Os programas Choice incluem o programa de Artes contínuo do J a 12ª 

série, Bacharelado Internacional contínuo do J a12ª série, Programa Bilíngue 

contínuo  do J a 12ª série, programas primários e secundários da Academia 

Cambridge, Programas de STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática) em todos os níveis, Montessori, STEAM (STEM + Artes), Ciências 

Ambientais e Animais, e Saúde e Bem-estar. 

Programas Profi ssionalizantes—Preparação 
para Indústrias Específi cas
À medida que trabalha com seu fi lho para tomar a melhor decisão em 
relação às escolhas educacionais e planejamento profi ssional, acesse o 
www.mycareershines.org e utilize as opções interessantes que estão disponíveis. 
MyCareerShines é uma ferramenta gratuita de planejamento profi ssional e 
educacional que ajudará seu fi lho na escolha de uma trajetória educacional, 
que alinhada à escolha profi ssional dele.  Faça com que seu fi lho acesse o 
MyCarreerShines e aproveite os serviços que estão disponíveis para ele.   

Indústrias Específi cas
O Distrito Escolar do Condado de Palm Beach prepara os alunos para carreiras em 
uma variedade de setores específi cos que se alinham com o desenvolvimento 

econômico e a necessidade de mão de obra do condado.  À medida que seu fi lho 

planeja a trajetória profi ssional, ele pode considerar programas em indústrias 
específi cas como: Engenharia da Aviação/Aeroespacial, Tecnologia da Informação/
Telecomunicações e Saúde. Todas essa áreas oferecem uma variedade grande de 
oportunidade profi ssional para empregos de alta competência e salários altos. 

Prazos Finais de Inscrições para o AL de 2019–2020
7 de dezembro de 2018*: Prazo Final de inscrição, caso as duas opções forem 
para as seguintes escolas de Artes: 

 · Bak Middle School of the Arts (todos os programas)
 · The Conservatory School @ North Palm Beach—Música—Banda, Música—

Orquestra de Cordas e Música—Vocal (da 6ª à 8ª série)
 · Boynton Beach High School Arts programs (Dança, Mídia Digital, Música—

Banda, Música—Vocal, Teatro e Artes Visuais)
 · A.W. Dreyfoos Jr. School of the Arts (todos os programas)

25 de janeiro de 2019*: Prazo fi nal de inscrição para todos os outros programas 
Choice

Inscrições atrasadas serão aceitas após 25 de janeiro de 2019. No entanto, não 
serão incluídas no sorteio para os programas Choice em março de 2019 e serão 
inseridas depois que todos os inscritos na lista de espera tenham sido escolhidos.

*O prazo(s) fi nal de inscrição para o 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 dos prazos serão publicadas.

Opções de Inscrição  para os Programas 
Choice e Internos (In-House)
Os programas designados como "Internos" ("In–House") estão disponíveis apenas 
para alunos cuja a escola correspondente ao seu endereço residencial ofereça o 
programa. As inscrições para os programas Internos são bastante recomendadas, 
pois elas aumentam a probabilidade do aluno ser colocado no programa.

Todos os programas Choice e Profi ssionalizantes exigem uma inscrição e seleção 
por meio do processo de sorteio.  Estes programas estão disponíveis para todos os 
alunos, independentemente do endereço residencial corresponder à escola que 
oferece o programa. Caso o aluno se inscreva para um programa que é oferecido 
na escola de acordo com seu endereço, este programa pode ser listado como a 
primeira opção.

Opções para o Envio da Inscrição
On-line: Preencha o formulário de inscrição do Choice on-line no 

www.mypbchoiceapp.com. Este é o método preferido para  o envio e 

processamento imediato. Os pais devem criar uma conta para os pais 

que permitirá acesso contínuo de verifi cação do status de uma inscrição 

enviada, atualizações e mensagens importantes.

Cópia Impressa: Um formulário de inscrição está disponível para ser 

impresso no www.palmbeachschools.org/choiceprograms e pode ser 

obtido na secretaria do Departamento dos Programas Choice e Opções 

Profi ssionalizantes.
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Endereço da Inscrição e Residêncial
O endereço do aluno que consta no sistema de informações do aluno 
(SIS) 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 da inscrição ser enviada.

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 qualifi cam 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.

Mudança de Endereço após o Envio da Inscrição

 · Caso o endereço do candidato mude  após o envio da inscrição, ele 
receberá uma notifi cação por e-mail para que possa revisar as opções 
baseadas no seu novo endereço.

 ·  As inscrições que não forem atualizadas após a mudança de endereço 
serão automaticamente desqualifi cadas para participar do sorteio.

 · Mudanças de endereço por motivo de relocação não serão permitidas 
após os prazos fi nais de inscrição.

Audições
As seguintes escolas exigem audições para determinação de elegibilidade:

Bak Middle School of the Arts, The Conservatory School @ North Palm 
Beach—Música-Banda, Música-Orquestra de Cordas e Música-Vocal (da 
6ª à 8ª série), A.W. Dreyfoos Jr. School of the Arts e os programas de Artes 

da Boynton Beach High School.

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 alunos devem comparecer pessoalmente à audição. Se o aluno 
estiver enfermo na data da audição, ele pode ser considerado para 
uma nova data e horário, caso apresente um atestado médico por 
escrito. Este atestado deve ser enviado à escola de Artes apropriada, 
dentro de três (3) dias letivos após a data marcada para a audição 
do aluno. Uma nova data e horário serão selecionados pela escola 
apenas se houver mais datas disponíveis para audição.

 · É da responsabilidade dos pais/responsável avisar a escola no dia e/
ou data da inscrição para a audição, sobre um IEP ou Plano 504 que 
esteja atualmente em vigor.

 · Nas audições de séries mais avançadas, as pontuações de 
elegibilidade devem ser mais altas na: Bak Middle School of the 
Arts, The Conservatory School @ North Palm Beach, A.W. Dreyfoos Jr. 
School of the Arts e nos programas de Artes da Boynton Beach High 
School. Para mais informações, entre em contato com cada escola 
individualmente.

Para informações adicionais a respeito das Orientações para Admissão e 

Audição, acesse o site de cada escola.

 · Bak Middle School of the Arts:
https://msoa.palmbeachschools.org/school_info/admission_
information_for_bak_m_s_o_a

 · A.W. Dreyfoos School of the Arts:
https://www.awdsoa.org/admissions

 · The Conservatory School @ North Palm Beach:
http://www.theconservatoryschool.org/admissions

 · Boynton Beach Community High School (programas de Artes): 
https://bbhs.palmbeachschools.org/school_info/academy_
programs

Os pais/responsáveis que acreditam que seu fi lho não teve uma 
oportunidade justa em um programa Choice durante o processo de 
audição ou qualifi cação, devido a um problema técnico ou de injustiça, 
pode solicitar uma apelação.

 · Uma solicitação para apelação de elegibilidade nos Programas 
Choice deve ser enviada ao Diretor(a) dos Programas Choice e 
Opções Profi ssionalizantes dentro de cinco (5) dias letivos da data da 
audição. O  formulário para  solicitar uma Apelação pode ser baixado no
www.palmbeachschools.org/Forms/Documents/2418.pdf.

Vagas Disponíveis nos Programas Choice
O maior número de vagas disponíveis em cada escola é para alunos que 
estão ingressando no Jardim da Infância (K), sexta (6) ou nona (9) série. O 
manual do Choice, páginas 44 a 57, fornece a variação na disponibilidade 
de vagas para cada programa . Estes números não garantem o número de 
vagas disponíveis para o sorteio do Choice em 2019-2020, porque estes 
são infl uenciados pelas mudanças do mercado imobiliário e/ou alterações 
nas demarcações de zona escolar.

Seleções do Programa Choice
Apenas uma inscrição por aluno poderá ser enviada. No máximo dois 
programas Choice por inscrição podem ser selecionados. Os candidatos 
classifi cam 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 diminue as chances 
do aluno 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 ter nenhuma segunda opção dos alunos selecionada no sorteio.

 · Uma mudança na inscrição do programa Choice será permitida após 
o envio e antes das datas de prazo fi nal. 

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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 · Tendo início no ano letivo de 2019-2020, os alunos cuja a escola 
correspondente ao seu endereço residencial esteja atualmente com 95% ou 
acima do número de matrículas preenchidas, poderão se inscrever em um 
programa 'semelhante' que é oferecido em outra escola Choice integral. 

 · Todos os alunos podem se inscrever tendo como primeira opção as 
seguintes escolas Choice: Suncoast Community High School, A.W. Dreyfoos 
Jr. School of the Arts, Don Estridge High Tech Middle School, Bak Middle 
School of the Arts, Morikami Park Elementary School, Northboro Elementary 
School, Poinciana Elementary School, S.D. Spady Elementary School e Village 
Academy.

Elegibilidade dos Candidatos
Para que possam se qualifi car a participar do sorteio, os candidatos devem cumprir 
com critérios específi cos: 

 · Todos os candidatos devem cumprir com os requisitos de idade e residência. 

 · Não há critério de qualifi cação para os programas Choice do Pré-Jardim 
ou escolas primárias, com exceção dos Programas Bilíngues. Por causa do 
rigor dos Programas Bilíngues, depois da 1ª série os candidatos devem obter 
uma pontuação qualifi catória em um teste de fl uência 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 fl uência 
para determinar a elegibilidade, antes de se qualifi carem para o sorteio do 
Choice.

 · Os critérios de qualifi cação dos programas das escolas intermediárias estão 
listados na página 6.

 · Os critérios de qualifi cação dos programas das escolas secundárias estão 
listados na página 7.

 · Os alunos que não cumprirem com os critérios de qualifi cação não serão 
considerados para o sorteio naquele programa.

 · Se for determinado que um aluno não se qualifi ca para sua primeira opção, a 
segunda opção que consta da inscrição não substituirá a primeira.

 · Caso os alunos estejam, atualmente, em período de observação (probation) 
em uma escola, eles não poderão se inscrever no programa Choice daquela 
escola.

 · Caso um aluno seja retirado de um programa Choice, ele não se qualifi ca 
mais para se inscrever no mesmo programa Choice na escola da qual foi 
retirado, em nenhum período de inscrições no futuro.

Cálculo da GPA para Elegibilidade

 · Candidatos ingressando na 9ª série: a GPA é calculada usando a média do 4º 
trimestre de todas as matérias da 7ª série e as dos 1º e 2º trimetres da 8ª série.

 · Candidatos ingressando na 10ª à 12ª série: a GPA será baseada na GPA obtida 
pelo aluno na época da determinação de elegibilidade. 

 · O cálculo da GPA para os candidatos de escola intermediária (da 6ª à 8ª série) 

particular, 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 qualifi cam devem ser residentes de tempo 
integral no 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 1º de fevereiro 
de 2019, para determinação da elegibilidade. O upload da documentação de 
elegibilidade também deve ser feito com a inscrição on-line até 25 de janeiro de 
2019. 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.

Processo de Seleção por Sorteio
  O sorteio do programa Choice de 2019-2020 ocorrerá em março de 2019. Dentro       
do processo de seleção por sorteio há preferências para seleção dos candidatos. 
Essas preferências são aplicadas apenas à primeira opção. Se um programa tiver 
mais candidatos que o tenham escolhido como primeira opção, do que vagas 
disponíveis, os candidatos serão escolhidos por meio de um processo seletivo 
por sorteio, de acordo com as preferências aprovadas na seguinte ordem (as 
descrições de cada preferência se encontram abaixo):

1.  20% da lista dos Diretores (opcional)

2.  Funcionário

3.  Militar 

4.  Prioridade SAC

5.  Irmãos  (apenas os que frequentam)

6.  Programa

A preferência dos Diretores de que 20%  dos alunos que tenham uma seleção 
opcional baseada em um conjunto de critérios que são submetidos ao 
Departamento Choice e Opções Profi ssionalizantes para aprovação. Apesar 
de que todos os alunos determinados com essa preferência cumpram com os 
critérios estabelecidos, nem todos serão considerados para a preferência  dos 
Diretores de 20%.

A preferência Funcionário é oferecida a um candidato cujos pais ou responsável 
legal trabalha na escola para a qual o aluno está se inscrevendo e essa escola é sua  
primeira opção. 

Preferência Militar é oferecida 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 Notifi cação 
de Elegibilidade de Inscrições da Defesa (DEERS). 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 ofi ciais comprovando que o militar está na ativa e comprovante de 

Diversidade de Programas
Todos os alunos em idade escolar se qualifi cam para inscrição em um programa Choice. Os alunos ESE, ELL e 504 são incentivados 
a se inscrever em um programa Choice. Caso sejam aceitos na escola, uma equipe IEP se reunirá para garantir que o IEP possa ser 
implementado.

INFORMAÇÕES GERAIS
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dependente, como o cartão de identifi cação militar do aluno. 

A preferência Prioridade SAC é oferecida aos candidatos que residem em áreas 
designadas de frequência, 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, and Suncoast 
Community High School—Apenas o programa de Tecnologia Inovativa e 
Interativa.

A preferência Irmãos é oferecida aos candidatos que têm atualmente um irmão 
frequentando a escola Choice para a qual estão se inscrevendo tendo essa 
escola como sua primeira opção. O irmão deve estar programado para continuar 
matriculado na escola durante o ano letivo seguinte. O irmão deve estar listado 
na seção "Irmãos" do formulário de inscrição do Choice para que a preferência 
seja comprovada. Os irmão que atualmente estão na 5ª, 8ª ou 12ª série não serão 
considerados irmãos que se qualifi cam para esta preferência, pois eles não estarão 
programados para frequentar a escola no ano letivo seguinte.

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 identifi cados como irmãos se inscrevendo juntos. 
Uma inscrição para cada aluno deve ser enviada, pois cada irmão é considerado 
um candidato distinto no sorteio. Os irmãos devem estar listados na seção "Irmão" 
de cada formulário de inscrição do Choice para que esse fato seja verifi cado. Não 
há garantia de que os irmãos que se inscreverem juntos serão colocados juntos.  
Os irmãos no Pré-Escolar apenas serão considerados se estiverem matriculados 
em uma escola Choice integral.

A preferência Programa é oferecida caso o candidato tenha concluído um 
programa pereparatório de tema semelhante ao do Choice (Artes, IB, 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.

Preferência Programa para alunos do IB*/IB MYP —Candidatos cuja primeira 
opção para a continuação do programa IB*/IB MYP, que tenham satisfatoriamente 
concluído a 7ª e 8ª séries (MYP Níveis 2 e 3) e que cumprem com os requisitos de 
qualifi cação do IB, serão colocados no MYP da escola secundária associada:

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*

Procedimentos para Depois do Sorteio
Para concluir o processo de seleção por sorteio do programa Choice, os pais/
responsáveis devem aceitar no painel dos pais (parent dashboard), a vaga  
sorteada. As escolas enviarão documentação relacionada ao programa Choice, 
que deve ser devolvida na data do prazo fi nal determinada.

 · Todos os programas Choice exigem, como condição para admissão, que 
os pais/responsáveis legais assinem um contraro concordando em cumprir 
com as expectativas acadêmicas, de assiduidade e de conduta do programa 
Choice. 

 · 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 devem 
deixar sua escola/programa Choice e retornar à escola dentro da área 
escolar do seu endereço residencial, caso isto infl uencie na sua habilidade 
de concluir as disciplinas do programa Choice.

Alunos de Escolas Particulares
Os alunos de escolas Particulares que se qualifi cam, 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 1º de fevereiro de 2019, para determinação da elegibilidade. O upload da 
documentação de elegibilidade também deve ser feito com a inscrição on-
line até 25 de janeiro de 2019. Para mais informações, entre em contato com o 
Coordenador do Choice na escola(s).

Procedimentos para o Período Probatório e 
Saída do Programa
Se um aluno deixar uma escola do programa Choice voluntária ou 
involutariamente, 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 do programa a qualquer momento, mas recomenda-se fortemente 
que a retirada seja no fi nal do semestre ou ano.

 · Averiguação de antecedentes criminais será feita em programas 
selecionados. Os alunos que não passarem na averiguação serão retirados 
do programa no fi nal do primeiro período 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 probatório.

 · Caso o aluno não cumpra com os termos do período probatório até o fi nal 
do período de notas determinado ou um incidente de Nível 3 ou 4 de 
acordo com Código de Conduta do Aluno do SDPBC ocorrer, um comitê de 
diversidade composto de representantes da escola e do distrito, incluindo 
membros da equipe apropriada de apoio ao 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 só podem dispensar os alunos do programa ao fi nal 
de um trimestre/semestre, exceto se uma ofensa grave justifi car a dispensa 
(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 Involuntária deve ser submetida, 
por escrito, usando o formulário apropriado (PBSD 2418), dentro de cinco (5) 
dias letivos a partir do dia da notifi cação por escrito da escola sobre a decisão de 
saída do aluno. Quando fazem a inscrição, os pais são obrigados a assinar uma 
declaração afi rmando estarem cientes de que têm cinco dias para apelar e que 
nenhuma apelação poderá ser feita após o período de cinco dias seguintes ao dia da 
notifi cação por escrito da escola,  sobre sua decisão de saída do aluno. Para baixar o 
formulário de Solicitação para Apelações do Programa Choice  PBSD 2418, acesse
www.palmbeachschools.org/Forms/Documents/2418.pdf.

INFORMAÇÕES GERAIS
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INFORMAÇÕES GERAIS
Resultados do Sorteio do Programa Choice
Os resultados do Sorteio do Programa Choice para o ano letivo de 2019-2020 
serão divulgados em 29 de março de 2019.* Os resultados serão anunciados no 
painel dos pais (parent dashboard) no www.mypbchoiceapp.com, assim como, 
enviados para o e-mail que consta no formulário de inscrição. Os resultados não 
serão fornecidos pelo 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 qualifi cados, os alunos poderão ser escolhidos para apenas um 
programa. Isto estará indicado no status da inscrição com 'Assigned'.

 · Os alunos que forem escolhidos para sua primeira opção de programa, não 
podem 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 frequentar a 
escola correspondente ao seu endereço residencial.

 · Se um aluno for escolhido para sua segunda opção de programa, ele pode 
recusar a vaga para permanecer na lista de espera para sua primeira opção,  
caso cumpra com os requisitos de elegibilidade daquele programa. 

 · Um candidato qualifi cado pode não ser selecionado para nenhuma das 
suas opções. Caso isso ocorra, o aluno é colocado em uma lista de espera 
para o programa(s) qualifi cado e talvez seja escolhido para quaisquer vagas 
anunciadas pelas escolas .

 · Caso vagas estejam disponíveis em uma escola, aqueles que estão na lista de 
espera  serão escolhidos por meio de seleções computadorizadas aleatórias 
adicionais que ocorrerão até às 15h do primeiro dia de aula.

 · Os alunos escolhidos para frequentar um programa Choice estão 
qualifi cados 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 2019-2020, uma nova inscrição deve ser enviada 
para o ano letivo de 2020-2021. 

*O prazo(s) fi nal de inscrição para o 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 dos prazos serão publicadas.

Enviar Sua Inscrição do Programa Choice
As inscrições não estão concluídas até que receba um e-mail de confi rmação. 
Adicione à lista de contatos do seu e-mail o "noreply@mypbchoiceapp.com" para 
assegurar o recebimento de todos os comunicados em relação a inscrição do seu 
fi lho. Caso não esteja recebendo todos estes comunicados, verifi que a sua pasta 
de "Spam/Lixo eletrônico". Verifi que também o portal dos pais para checar o status 
vigente e atualizações. 

Transporte
O transporte é fornecido para os alunos do Choice por meio de paradas de ônibus 
que estão dentro da Área de Transporte do Choice de cada escola.

 · As paradas de ônibus para as escolas Choice podem ser consideralvemente 
mais distantes da residência do aluno do que o transporte para a escola que 
está dentro da área escolar do seu endereço residencial.

 · As paradas de ônibus para as escolas Choice podem não estar a uma 
distância que permita ao aluno caminhar de ida e volta para a escola.

 · Os pais são os responsáveis por transportar o aluno com segurança até a 
parada de ônibus mais próxima ou até a escola, independentemente de 
onde o aluno reside.

Alunos da Escola Virtual
Alunos da escola Virtual em tempo integral e que se qualifi cam, 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 1º de fevereiro de 2019 para determinação da elegibilidade. O upload 
da documentação de elegibilidade também deve ser feito com a inscrição on-
line até 25 de janeiro de 2019. Para mais informações, entre em contato com o 
Coordenador do Choice na escola(s).

As paradas de ônibus estão sujeitas à mudança. 
Verifi que as paradas de ônibus existentes clicando no 
link “Find My Bus Stop” no nosso website:

www.palmbeachschools.org/choiceprograms.  
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>>CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS E INTERMEDIÁRIAS

Critério de Elegibilidade da Escola Primária

Programas do Pré-Escolar e da Escola Primária—Todos os programas

Todos os alunos se qualifi cam para os programas Choice, pois não há critério de elegibilidade, com a exceção dos programas 
Bilíngues. Para mais informações, verifi car a página 3.

Critério de Elegibilidade da Escola Intermediária

Bak Middle School of the Arts—Todos os programas

Critério de Qualifi cação: Pontuação qualifi catória na audição

Lake Worth Middle—Ciências Biomédicas (Faculdade de Medicina da FAU)

Critérios de Qualifi cação: Uma pontuação mínima de 3 ou acima nas avaliações estaduais e uma pontuação qualifi catória em uma 

avaliação interna que inclui duas redações e uma entrevista.

Roosevelt Middle—Ciências Biomédicas (Faculdade de Medicina da FAU)

Critérios de Qualifi cação: Uma pontuação mínima de 3 ou acima nas avaliações estaduais e uma pontuação qualifi catória em uma 

avaliação interna que inclui duas redações e uma entrevista.

Okeeheelee Middle—Academia Espanhola Internacional (ISA)

Critério de Qualifi cação: Pontuação qualifi catória na Avaliação de Espanhol

The Conservatory School @ North Palm Beach—Música-Banda, Música-Orquestra de Cordas e Música-Vocal (da 6ª à 8ª série)

Critério de Qualifi cação: Pontuação qualifi catória na audição

DICA RÁPIDA: O painel dos pais (parent 
dashboard)  no mypbchoiceapp.com, lhe 
permitirá administrar a inscrição do seu filho.
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Não Há Critério de Elegibilidade 
 · Tecnologia de Ar-condiconado, Refrigeração e Aquecimento
 · Força Aérea Juvenil JROTC
 · Academia Juvenil do Exército JROTC
 · Acabamento e Reparo de Veículos Acidentados
 · Tecnologia de Serviço Automotivo
 · Construção Civil
 · Artes Culinárias
 · Tecnologia Inovadora Interativa
 · Escola dos Fuzileiros Navais Juvenis JROTC 
 · Escola Naval Juvenil JROTC
 · Educação Contínua em Escola Pequena
 · Televisão e Tecnologia de Produção Cinematográfi ca
 · Turismo, Hotelaria e Gerenciamento de Resort

Critério de Elegibilidade GPA 2.0 
 · Indústria Musical/Banda
 · Artes da Comunicação (exigida pontuação qualifi catória na 

audição para: A.W. Dreyfoos Jr. School of the Arts & Boynton Beach 
Community High)

 · Dança (exigida pontuação qualifi catória na audição para: A.W. 
Dreyfoos Jr. School of the Arts & Boynton Beach Community High)

 · Mídia Digital (exigida pontuação qualifi catória na audição para: A.W. 
Dreyfoos Jr. School of the Arts & Boynton Beach Community High)

 · Desenho Industrial e Design
 · Mecatrônica
 · Música—Banda (exigida pontuação qualifi catória na audição para: 

A.W. Dreyfoos Jr. School of the Arts & Boynton Beach Community 
High)

 · Música—Teclado/Piano (exigida pontuação qualifi catória na 
audição para: A.W. Dreyfoos Jr. School of the Arts & Boynton Beach 
Community High)

 · Música—Instrumentos de Cordas (exigida pontuação qualifi catória 
na audição para: A.W. Dreyfoos Jr. School of the Arts & Boynton 
Beach Community High)

 · Música—Vocal (exigida pontuação qualifi catória na audição para: 
A.W. Dreyfoos Jr. School of the Arts & Boynton Beach Community 
High)

 · Teatro (exigida pontuação qualifi catória na audição para: A.W. 
Dreyfoos Jr. School of the Arts & Boynton Beach Community High)

 · Artes Visuais (exigida pontuação qualifi catória na audição para: A.W. 
Dreyfoos Jr. School of the Arts & Boynton Beach Community High)

 · Artes Visuais (Mídia Digital e Fotografi a)

Critério de Elegibilidade GPA 2.5 
 · Ciências Aeroespaciais (BASA)
 · História Americana e Direito
 · Centro de Introdução ao Direito/Carreiras Afi ns
 · Justiça Penal (verifi cação de antecedentes criminais dos candidatos 

será feita)
 · Pedagogia para a Primeira Infância
 · Engenharia e Tecnologia (PLTW)
 · Empreendedorismo
 · Ciências Ambientais e Pesquisa de Campo
 · Finanças
 · Artes Plásticas
 · Ciências do Fogo
 · Empresariado Global
 · Empresariado Global e Empreendedorismo
 · Tecnologia da Informação
 · Academias Espanhola Internacional (ISA)
 · Marketing
 · Artes Cênicas
 · Gestão Desportiva e Recreação
 · Web e Desenho Digital

Critério de Elegibilidade 3.0+
 · Ciências Biomédicas (exigido Álgebra I de Honra)
 · Biotecnologia
 · Ciências da Computação (exigido Álgebra I de Honra e Geometria 

de Honra)
 · Tecnologia da Computação (exigido Álgebra I de Honra e Geometria 

de Honra)
 · Estudos de Equinos/Introdução à Veterinária (exigido Álgebra I ou 

Álgebra I de Honra)
 · Bacharelado Internacional (verifi car na página 37 a descrição das 

disciplinas recomendadas que podem preparar melhor os alunos 
para o rigor do programa)

 · Matemática, Ciências e Engenharia (exigido Álgebra I, Álgebra II de 
Honra e Geometria de Honra)

 · Ciências Médicas—Introdução à Medicina  (verifi car na página 39 
a descrição das disciplinas recomendadas que podem preparar 
melhor os alunos para o rigor do programa)

 · Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática
 · Pedagogia (verifi cação de antecedentes criminais dos candidatos 

será feita)

Dica Rápida: Determine a elegibilidade da GPA ao acessar o portal Gateway no Sistema 
de Informações do Aluno (SIS) .

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA


