
Adotado pelo Comité Bristol-Plymouth School District: 7 de Setembro de 2022 

FICHEIRO: JEC 

ESCOLA TÉCNICA REGIONAL DE BRISTOL-PLYMOUTH 

POLÍTICA DE ADMISSÃO DE 2022 

Ano Letivo Vigente 2023-2024 

I. INTRODUÇÃO

É necessário um processo de admissão nas escolas técnicas vocacionais onde o espaço é um fator limitativo 

intrínseco. Os programas vocacionais/técnicos são concebidos e equipados para servir um número máximo 

específico de alunos em segurança. Consequentemente, a um complexo de tais oficinas falta tanto o espaço 

como a flexibilidade para acomodar as possíveis necessidades e interesses de todos os candidatos. Por 

conseguinte, o processo de seleção é necessário. Todos os candidatos do 9º ao 12º ano Escola Técnica 

Regional de Bristol-Plymouth serão avaliados segundo os critérios contidos na presente Política de 

Admissão. O Comité do Distrito da Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth aprovou esta política a 7 

de Setembro de 2022, que está alinhada co 603 CMR 4.03(6) (Código dos Regulamentos de Massachusetts, 

Capítulo 603, Secção 4.03, Ponto 6. 

II. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

A Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth admite alunos e disponibiliza-lhes as suas vantagens, 

privilégios e cursos de estudo sem considerar a raça, cor, sexo, identidade de género, religião, origem 

nacional, deficiência, orientação sexual, idade, estatuto económico ou de sem-abrigo ou estado de gravidez 

ou Relacionado com gravidez. A Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth está empenhada em 

proporcionar oportunidades educacionais aos alunos que se encontram sem-abrigo. Por favor, contacte 

Melanie Shaw, Elo de Ligação de Sem-Abrigos através do e-mail: mshaw@bptech.org, telefone: (508) 823-

5151 ext. 115, fax: (774) 299-6355 ou endereço: 207 Hart Street, Taunton, MA 02780. 

Se existir um aluno com proficiência limitada em Inglês, um representante qualificado da Escola Técnica 

Regional de Bristol-Plymouth assistirá o candidato no preenchimento dos formulários necessários e ajudará 

na interpretação durante todo o processo de candidatura e admissão, a pedido do candidato. 

Os alunos com deficiências podem voluntariamente se autoidentificar para solicitarem acomodações 

razoáveis durante todo o processo de candidatura. 

A informação sobre proficiência limitada em Inglês e deficiência apresentada voluntariamente pelo 

candidato, para receber assistência e acomodações durante todo o processo de candidatura e admissão, não 

afetará a admissão do candidato à escola. 

III. ELIGIBILIDADE

Qualquer aluno do oitavo ou nono ano que seja residente no Distrito da Escola Técnica Regional de Bristol-

Plymouth (Taunton, Berkley, Bridgewater, Dighton, Middleboro, Raynham, Rehoboth) e que espere passar 

para o ano de escolaridade em que pretende entrar pelo seu distrito local está elegível para se candidatar à 

admissão do Outono ou admissão durante o ano letivo, sujeito à disponibilidade de vagas na Escola Técnica 

Regional de Bristol-Plymouth. Os alunos residentes serão avaliados utilizando os critérios contidos nesta 

Política de Admissão. A prioridade na admissão é dada aos residentes do Distrito da Escola Técnica 

Regional de Bristol-Plymouth. 

Os alunos que não sejam residentes no Distrito da Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth podem se 

candidatar à admissão de Outono ou admissão durante o ano letivo, sujeitos à disponibilidade de vagas da 

Bristol-Plymouth, desde que esperem passar para o ano de escolaridade em que procuram entrar pelo seu 

distrito local. 

Os alunos não-residentes serão avaliados utilizando os critérios contidos nesta Política de Admissão. Nem 

todos os programas de Educação Técnica Profissional (CVTE, na sua sigla em Inglês) aprovados ao abrigo 

da lei estatal (M.G.L. c.74, Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 74) estão disponíveis em todos os 
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distritos. Se um aluno desejar se matricular num programa não disponível no local onde reside, pode se 

candidatar como não-residente à escola de CVTE que oferece o programa. Contudo, os alunos residentes 

que preencham os requisitos mínimos de admissão devem ser admitidos antes que a escola/programa CVTE 

admita não-residentes que procurem o mesmo programa. 

 

Além de solicitar a admissão na escola/programa CVTE, o aluno não-residente deve também apresentar 

uma candidatura ao seu distrito de residência solicitando ao distrito que pague a sua mensalidade de aluno 

não-residente. 

 

Os prazos específicos para as admissões de não-residentes estão estabelecidos no CMR 603 4.03(6)(b) 

(Código dos Regulamentos de Massachusetts, Capítulo 603, Secção 4.03, Ponto 6, Alínea b. Aqui estão 

algumas datas importantes para os alunos e as suas famílias: 

• Os alunos não-residentes devem apresentar uma candidatura de admissão à escola/programa CVTE 

até 1 de Fevereiro do ano letivo anterior àquele que que desejam frequentar. 

1. Os alunos não-residentes devem apresentar uma candidatura para as mensalidades junto do seu 

distrito de residência até 1 de Março do ano letivo anterior àquele que desejam frequentar. 

 

2. Se um distrito não aprovar a candidatura de mensalidades de um aluno, os pais ou tutores do aluno 

podem solicitar que o Departamento de Ensino Primário e Secundário (DESE, na sua sigla em 

Inglês) reveja a não aprovação. Os pais ou tutores do aluno devem apresentar este pedido por 

escrito, juntamente com quaisquer documentos comprovativos, ao DESE até 1 de Maio do ano 

letivo anterior àquele em que o aluno deseja frequentar. 

 
Por favor, submeta estes pedidos de recurso de qualquer uma das seguintes formas:  

E-mail - ccte@mass.gov 

Cópia Impressa - 

Office of College, Career, and Technical Education (Gabinete de Colégio, Carreira e Educação Técnica) 

Department of Elementary and Secondary Education (Departamento de Ensino Primário e Secundário) 

75 Pleasant Street 

Malden, MA 02148 

 
Pode consultar a página de Admissões da CVTE do DESE para orientações no âmbito das mensalidades e 

para o formulário de candidatura de não-residentes. 

 
Se um aluno se mudar após 1 de Março para um distrito que não seja membro da sua escola/programa de 

CVTE, deve apresentar uma nova candidatura a mensalidades ao seu distrito de origem o mais cedo 

possível. 

 
O Superintendente no novo distrito deve aprovar ou não aprovar a candidatura no prazo de 10 dias letivos 

após a sua receção. Se o Superintendente não aprovar a candidatura às mensalidades, os pais ou tutores do 

aluno devem apresentar este pedido por escrito, juntamente com quaisquer documentos comprovativos, ao 

DESE no prazo de 14 dias letivos após a não aprovação. 

 
A Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth não disponibiliza transporte de e para a escola a alunos de 

fora do distrito que tenham sido aceites. 

 
A Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth não participa no Programa de Escolha de Escola. 

 
Os alunos transferidos de outras escolas técnicas são elegíveis para se candidatarem à admissão de Outono 
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ou admissão durante o ano letivo no 10º - 12º ano na Bristol-Plymouth, desde que esperem passar para o 

ano de escolaridade que pretendem entrar pela sua escola atual. Os alunos transferidos serão avaliados 

utilizando os critérios contidos nesta Política de Admissão e colocados numa área técnica mediante vagas 

disponíveis. 

 

Os alunos sem-abrigo serão aceites na Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth de acordo com os 

critérios de seleção contidos nesta política de admissão. 

 

Os alunos que estão a ser formalmente ensinados em casa podem solicitar a admissão na Escola Técnica 

Regional de Bristol-Plymouth, desde que todos os critérios da política de admissão sejam seguidos. Os 

pais/tutores dos alunos ensinados em casa devem apresentar uma cópia da Carta de Aprovação de Ensino 

em Casa do Superintendente da escola local. Os alunos ensinados em casa serão aceites na Escola Técnica 

Regional de Bristol-Plymouth, de acordo com os critérios de seleção contidos nesta Política de Admissão. 

Consulte por favor a Secção VI. Processo de Candidatura para informações adicionais relativas aos critérios 

de seleção. 
 

IV. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL   

A Bristol-Plymouth é uma escola técnica regional pública localizada num campus cénico em Taunton, 

Massachusetts. A Bristol-Plymouth é membro do Distrito da Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth 

e é acreditada pela New England Association of Schools and Colleges (Associação de Escolas e Faculdades 

da Nova Inglaterra). A Bristol-Plymouth está empenhada em disponibilizar programas técnicos de 

qualidade. 

 
É da responsabilidade do Superintendente-Diretor de Bristol-Plymouth supervisionar a administração das 

políticas e procedimentos necessários para a admissão e matrícula de candidatos em conformidade com esta 

Política de Admissão. 

 
A Bristol-Plymouth tem um Comité de Admissão nomeado pelo Superintendente-Diretor. O comité é 

composto por um membro dos Departamentos de Administração, Orientação, Necessidades Especiais, 

Técnico e Académico. As responsabilidades do Comité de Admissões incluem: 

1. Determinação das normas de admissão 

2. Desenvolvimento e implementação de procedimentos de admissão 

3. Processamento de candidatos 

4. Classificação de alunos 

5. Aceitação de alunos de acordo com o procedimento e os critérios da Política de Admissão 

6. Estabelecimento e manutenção de uma lista de espera de todos os candidatos aceitáveis com 

candidaturas totalmente preenchidas 

 
O Administrador do Serviços aos Alunos da Bristol-Plymouth é responsável pela divulgação de informação 

sobre a Bristol-Plymouth através de assembleias escolares locais e comunicados de imprensa e pela recolha 

de candidaturas das escolas locais e do portal/software de admissão on-line. A Escola Técnica Regional de 

Bristol-Plymouth não reparte vagas com as cidades e os municípios do Distrito. 

 
V. PROCESSO DE RECRUTAMENTO   

1. A Bristol-Plymouth divulga informação sobre a escola através de uma variedade de métodos. 

 

a. Visitas com uma apresentação informativa em PowerPoint às turmas do 8º ano nas escolas locais 

por funcionários e alunos da Bristol-Plymouth estão agendadas de Setembro a Novembro. 

 
b. Está agendada uma Sessão Aberta durante o Outono. Os futuros alunos e os seus pais/tutores têm a 

oportunidade de visitar todos os programas técnicos e falar com professores, assim como ver 
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apresentações sobre as nossas ofertas de cursos académicos e técnicos. A todos os alunos e pais do 

sétimo e oitavo anos é enviado por correio e e-mail um convite para a Sessão Aberta. 

 
c. Todos os alunos do oitavo ano são convidados a visitar as instalações técnicas em Bristol-Plymouth. 

 
d. Folhetos que descrevem programas técnicos incluindo cursos académicos, desporto e educação 

cooperativa, são distribuídos durante as visitas do 8º ano, na Sessão Aberta e nas apresentações nas 

escolas secundárias locais. 

 

e. Os pais/tutores podem agendar visitas em grupo/visitas individuais após a escola, a uma hora 

mutuamente conveniente. 

 

f. Os alunos sem-abrigo e os que são ensinados em casa podem contactar a escola secundária da sua 

cidade de origem para informações sobre visitas e candidaturas ou podem contactar o Departamento 

de Serviços ao Aluno para uma visita. 

 
VI. PROCESSO DE CANDIDATURA 

PROCESSO DE CANDIDATURA - PARA A ADMISSÃO DE OUTONO* DO NONO E DÉCIMO ANO 
 

1. Os alunos interessados em se candidatar a Bristol-Plymouth para admissão aos programas de ensino 

técnico profissional do nono e décimo ano devem: 

 
a. Preencher uma candidatura on-line ou em papel para a Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth 

ou através do seu conselheiro de orientação da escola local o mais cedo possível durante o ano letivo. 

Iniciar sessão em www.bptech.org no separador de admissões para preencher a sua candidatura 

eletrónica com as assinaturas dos pais e do aluno. 

 

b. As candidaturas preenchidas são automaticamente processadas uma vez assinadas e submetidas. 

Devolver a candidatura em papel preenchida ao Administrador dos Serviços aos Alunos da Escola 

Técnica Regional de Bristol-Plymouth até 1 de Fevereiro. 

 

c. Ser entrevistados na sua escola secundária local ou na Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth. 
Se o candidato ou pais/tutores não puderem providenciar transporte, um representante da Bristol-

Plymouth irá à escola local para entrevistar o candidato. 
 

* Candidatura para admissão durante o Inverno e a Primavera para iniciar as aulas no Outono 

seguinte 
 

2. As candidaturas de alunos que estejam matriculados num programa de ensino técnico profissional 

aprovado pelo Estado (Capítulo 74) noutra escola (alunos transferidos) serão tidos em consideração 

na admissão (incluindo a admissão durante o ano letivo) se se mudarem da sua escola atual e desejarem 

prosseguir o mesmo programa de estudo na Bristol-Plymouth, sujeitos à disponibilidade. Os alunos 

interessados em se candidatarem como transferidos de outro programa de ensino técnico profissional 

do Capítulo 74 para o NONO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMEIRO e DÉCIMO SEGUNDO ANO devem: 

 

a.  Preencher uma candidatura on-line ou em papel para a Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth 

ou através do seu conselheiro de orientação da escola local o mais cedo possível durante o ano letivo. 

Iniciar sessão em www.bptech.org no separador de admissões para preencher a sua candidatura 

eletrónica com as assinaturas dos pais e do aluno. 
 

b. As candidaturas preenchidas são automaticamente processadas uma vez assinadas e submetidas. 
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Devolver a candidatura preenchida em papel ao Administrador dos Serviços aos Alunos da Escola 

Técnica Regional de Bristol-Plymouth. 

 
c. Ser entrevistado na Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth. 

 
3. É da responsabilidade do conselheiro de orientação da escola local: 

 
a. Preencher a sua parte do formulário de candidatura no portal de candidatura da Bristol-Plymouth ou 

por cópia em papel. 
 

b. Preencher a candidatura no portal ou enviar a candidatura preenchida em papel ao Administrador 

dos Serviços aos Alunos da Bristol-Plymouth até 1 de Março (juntamente com cópias impressas das 

notas, assiduidade e disciplina, tal como registado no processo até 1 de Março). A Bristol-Plymouth 

não aceitará registos modificados ou atualizados após 1 de Março. As candidaturas preenchidas 

incluem: 
i. Formulário de candidatura preenchido (incluindo as assinaturas requeridas) 

ii. Para candidatura ao 9º ano, o boletim escolar completo do 7º ano e o boletim escolar do 

8º ano refletindo as notas dos 1º e 2º trimestres (meio do ano); a soma das ausências não justificadas 

do 7º ano e dos 1º e 2º trimestres (meio do ano) do 8º ano constantes no boletim escolar local; as 

avaliações de infrações do 7º ano e dos 1º e 2º trimestres (meio do ano) do 8º ano que resultaram em 

suspensões ou expulsões nos termos de M.G.L. c.71, §37H (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 

71, Secção 37H) ou M.G.L. c.71, §37H ½ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37H 

½) ou que resultaram na suspensão ou expulsão por mais de 10 dias por uma única infração ou 

cumulativamente nos termos de M.G.L. c. 71, §37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, 

Secção 37H ¾) do boletim escolar local, da avaliação do conselheiro de orientação da escola local ou 

da recomendação do conselheiro de orientação da escola local e do formulário de consentimento de 

disciplina assinado (assinado pelo Diretor ou pelo Diretor Adjunto). 

 

Para candidaturas ao 10º ano (todos os candidatos), 11º e 12º ano (candidatos que se candidatem de 

outro programa educativo técnico profissional do Capítulo 74), o boletim escolar completo do ano 

letivo anterior e o boletim escolar atual que reflita o 1º e 2º anos (meio do ano); a soma das ausências 

não justificadas do ano letivo anterior e dos 1º e 2º trimestres (meio do ano) do ano letivo atual 

constantes no boletim escolar local; avaliações das infrações do ano letivo anterior e dos 1º e 2º 

trimestres do ano letivo atual que resultaram em suspensões ou expulsões nos termos de M.G.L. c.71, 

§37H ou M.G.L. c.71, §37H ½, ou que resultaram na suspensão ou expulsão por mais de 10 dias por 

uma única infração ou cumulativamente de acordo com M.G.L. c. 71, §37H (do boletim escolar local, 

da avaliação do conselheiro de orientação da escola local ou da recomendação do conselheiro de 

orientação da escola local e do formulário de consentimento de disciplina assinado). 

 
4. Se forem recebidas candidaturas incompletas, serão seguidos os seguintes procedimentos: 

 

a. O Departamento dos Serviços aos Alunos da Bristol-Plymouth notificará o conselheiro de orientação 

da escola local responsável pela apresentação da candidatura de que a candidatura está incompleta e 

solicitará a sua conclusão. 

 

b. O administrador dos Serviços aos Alunos da Bristol-Plymouth notificará os pais/tutores do candidato 

no caso do problema não ser resolvido pelo conselheiro de orientação da escola local. 

 

c. Se após notificar o conselheiro de orientação da escola local e os pais/tutores, a candidatura 

permanecer incompleta pelo conselheiro de orientação local até 1 de Março, com tentativas 

documentadas de contactar os pais/tutores do candidato, a candidatura será anulada. 
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CANDIADTURAS TARDIAS 

As candidaturas recebidas após 1 de Fevereiro poderão não ser aceites. 

 

ALUNOS DESISTENTES E ALUNOS QUE SE DESLOCAM PARA FORA DO DISTRITO 
Os alunos que desistam da Bristol-Plymouth e que frequentem ou não outra escola secundária podem 

requerer novamente a admissão na Bristol-Plymouth seguindo os procedimentos contidos nesta Política de 

Admissão e serão avaliados utilizando os critérios contidos nesta Política de Admissão. Qualquer aluno que 

seja aceite e frequente a Bristol-Plymouth e depois se mude para fora do distrito, abandona o seu lugar e 

será classificado como não-residente. O aluno poderá voltar a se candidatar como aluno fora do distrito, se 

assim o desejar, seguindo os procedimentos contidos na presente Política de Admissão. O aluno será 

avaliado utilizando os critérios contidos na presente Política de Admissão. 
 

VII. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

O Comité de Admissão, utilizando critérios de admissão ponderados, processa as candidaturas preenchidas. 

A cada candidato será atribuída uma pontuação derivada da soma das sub-pontuações dos seguintes 

critérios: 

 
A. Desempenho Escolar (Máximo 20 pontos) 

 
Ano Média Pontos 

Aprovação do Curso 100-65 2.5 
Reprovação do Curso 64-0 0 

 

Para candidaturas ao 9º ano (admissão de Outono) é utilizada a média obtida no 7º ano e nos 1º e 2º 

trimestres (meio do ano) do 8º ano em Inglês, estudos sociais, matemática e ciências constantes no 

boletim escolar local. Para candidaturas ao 10º ano (admissão de Outono, para vagas disponíveis e 

limitadas), utiliza-se a média obtida no ano escolar anterior e nos 1º e 2º trimestres (meio do ano) do 

ano escolar atual em Inglês, estudos sociais, matemática e ciências constantes no boletim escolar local. 

 

Para candidaturas ao 9º, 10º, 11º e 12º ano (alunos transferidos do 11º ou 12º ano que estejam 

matriculados num programa de ensino técnico profissional aprovado pelo Estado (Capítulo 74) noutra 

escola), (admissão durante o ano letivo) são utilizadas nas candidaturas as notas obtidas do ano letivo 

em curso até à data em Inglês, estudos sociais, matemática e ciências constantes no boletim escolar 

local. As notas que se situam no intervalo de 65-100 serão de Aprovação e receberão 2,5 pontos por 

disciplina/ano; as notas de 64 e inferiores serão de Reprovação e receberão zero pontos. 

 
B. Assiduidade: (Máximo 20 pontos) 

Número de Ausências Não Justificadas Pontos 

0-2 20 

3-5 16 

6-8 12 

9-11 8 

12-14 4 
+15 0 

 
Para candidaturas ao 9º ano (admissão de Outono), é utilizada a soma das ausências não justificas do 

7º ano e dos 1º e 2º trimestres (meio do ano) do 8º ano do boletim escolar local. Para candidaturas ao 

10º ano (admissão de Outono), é utilizada a soma das ausências não justificadas do ano letivo anterior 

e dos 1º e 2º trimestres (meio do ano) do ano letivo atual constantes no boletim escolar local. Para 

candidaturas ao 9º, 10º, 11º e 12º ano (alunos transferidos do 11º ou 12º ano que estejam inscritos num 

programa de ensino técnico profissional aprovado pelo Estado (Capítulo 74) noutra escola), (admissão 

durante o ano letivo) são utilizadas as ausências não justificadas do ano letivo atual até à data da 
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candidatura constantes no boletim escolar local e os relatórios de assiduidade. 

 
C. Disciplina/Conduta Escolar (Máximo 10 pontos): 

Classificação de Disciplina   Pontos 

/Conduta 

Excelente 0 suspensões a longo prazo  10 

Médio 1 incidente que resultou em 1 suspensão a longo prazo  5 

Fraco 2 ou mais incidentes que resultaram em 2 ou mais suspensões  0 

Para candidaturas ao 9º ano (admissão de Outono), é utilizada a conduta do 7º ano e dos 1º e 2º trimestres 

(meio do ano) do 8º ano constantes no do boletim escolar local ou na avaliação do conselheiro de orientação 

da escola local. Para candidaturas ao 10º ano (admissão de Outono), é utilizada a conduta do ano letivo 

anterior e dos 1º e 2º trimestres (meio do ano) do ano letivo atual constantes no boletim escolar local ou na 

avaliação do conselheiro de orientação. 

 

Para candidaturas ao 9º, 10º, 11º e 12º ano (alunos transferidos do 11º ou 12º ano que estejam matriculados 

num programa de ensino técnico profissional aprovado pelo Estado (Capítulo 74) noutra escola) (admissão 

durante o ano letivo), é utilizada a conduta do ano letivo atual até à data da apresentação da candidatura 

constante no boletim escolar local ou na avaliação do conselheiro de orientação da escola local e é submetido 

o formulário de consentimento de disciplina. 

 

D. Recomendação do Conselheiro de Orientação Local (Máximo 10 pontos): 

 
Classificação  

Recomendação Mais Alta 10 

Recomendação Moderada 8 

Recomendado 6 

Recomendação Limitada 4 
Recomendação Baixa 2 

 
E. Entrevista (Máximo 40 pontos): 

 

Classificação  Pontos 

Candidato Forte 36-40 

Candidato Acima da Média 31-35 

Candidato Médio 26-30 

Candidato Abaixo da Média 21-25 

Candidato Mínimo 20 ou inferior 

 
VIII. PROCESSO DE SELEÇÃO 

O Comité de Admissão da Bristol-Plymouth examinará, discutirá e fará recomendações para agir em relação 

aos candidatos. 
 

O Comité de Admissão considera o desempenho escolar, assiduidade, disciplina, recomendação do 

conselheiro de orientação local e entrevista de docentes com formação B-P. As candidaturas são revistas, 

processadas e são atribuídos pontos para cada nível de escolaridade de entrada. 

 
Após ter sido determinado um total de pontos para cada candidato residente, todos os candidatos residentes 

são colocados por ordem do seu "total de pontos". Os candidatos residentes são então aceites por ordem do 

total de pontos que obtiveram. O candidato residente com o total de pontos mais elevado é aceite em 

primeiro lugar, o residente com o segundo total de pontos mais elevado é aceite em segundo lugar e assim 

sucessivamente até que todos os lugares estejam preenchidos. Todos os candidatos residentes são aceites 
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ou colocados numa lista de espera. Se existirem vagas, os lugares serão preenchidos aceitando os candidatos 

residentes da lista de espera. Estes candidatos residentes, tal como os aceites anteriormente, são aceites por 

ordem do seu lugar na lista de espera, determinado pelo total de pontos de acordo com os critérios de 

seleção. A lista de espera será válida apenas para o ano em curso. 

 
Os candidatos não residentes são avaliados utilizando os critérios desta Política de Admissão e serão 

colocados na lista de espera após as candidaturas dos residentes. Os candidatos não residentes na lista de 

espera só serão aceites se todos os candidatos residentes na lista de espera tiverem sido aceites. A lista de 

espera será válida apenas para o ano em curso. 

 

As candidaturas recebidas e que poderão ser revistas após 1 de Fevereiro, serão avaliadas utilizando os 

mesmos critérios que outras candidaturas e a sua pontuação composta será integrada por ordem de 

classificação na lista de espera estabelecida, a qual permanecerá ativa em arquivo durante o ano letivo em 

curso. 

 
Todos os candidatos cujas candidaturas são recebidas na Bristol-Plymouth até 1 de Fevereiro (quando as 

decisões são tomadas) são notificados do seu estado por carta (eletronicamente para o e-mail dos pais 

indicado no portal de candidatura), aos seus pais/tutores e uma lista para o seu conselheiro de orientação da 

escola local até meados de Abril (posteriormente). Os candidatos cujas candidaturas sejam recebidas nas 

Bristol-Plymouth após 1 de Fevereiro receberão uma carta informando o seu estado (poderão verificar o 

seu estado através do portal). 

 

Após a atribuição de pontos em cada área, os pontos são totalizados para cada candidato. Um total máximo 

de cem (100) pontos pode ser obtido. Caso as pontuações para aceitação e lista de espera tenham o mesmo 

total de pontos, as pontuações altas nas áreas seguintes serão utilizadas como desempate: 1ª Entrevista, 2ª 

Académica, 3ª Conduta, 4ª Assiduidade e 5ª Recomendação. No caso de um novo desempate, será utilizado 

um sorteio para determinar a aceitação. 

 
Os alunos terão 2 semanas para aceitar ou recusar a sua aceitação na Bristol-Plymouth. Este processo terá 

início após 1 de Fevereiro da data-limite da candidatura. As candidaturas continuarão a ser recebidas, 

poderão ser processadas com base numa admissão contínua e serão colocadas na lista de espera com base 

na sua pontuação. Não serão aceites candidaturas de alunos após 1 de Outubro, com exceção dos alunos de 

CVTE transferidos dentro do distrito para programas com vagas abertas. 

 

IX. MATRÍCULA 
 

Para se matricularem na Bristol-Plymouth no Outono, os candidatos devem ter passado para o ano de 

escolaridade que pretendem entrar pelo seu distrito escolar local relativamente ao ano letivo imediatamente 

anterior à sua matrícula na Bristol-Plymouth. A aceitação e matrícula na Escola Técnica Regional de 

Bristol-Plymouth está condicionada à precisão e integralidade da candidatura de um aluno. A Escola 

Técnica Regional de Bristol-Plymouth reserva-se no direito de revogar a aceitação condicional de qualquer 

aluno, em qualquer altura, se determinar que o aluno, os pais/tutores do aluno ou o distrito escolar que 

enviou o aluno forneceram intencionalmente informações imprecisas, incompletas ou enganosas durante o 

processo de candidatura. Os alunos que não responderem até à data-limite de notificação podem ser 

colocados na lista de espera. 

 
Antes da matrícula, os pais/tutores devem apresentar: prova de residência, exames físicos, históricos 

escolares finais que comprovem que o aluno passou para o ano de escolaridade seguinte. 

 
X. COLOCAÇÃO EM PROGRAMAS TÉCNICOS PROFISSIONAIS   

Todos os alunos do nono ano que se matriculam na Bristol-Plymouth participam no Programa Exploratório, 
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uma experiência técnica de três (3) fases concebidas para os ajudar a aprender sobre os seus talentos e 

interesses relativos a uma variedade de programas técnicos. Além disso, os instrutores do programa técnico 

avaliam os alunos durante o Programa Exploratório. 

O calendário do Programa Exploratório é o seguinte: 

Fase I - Exposição de Alunos do 9º Ano (início do ano letivo até meados de Setembro) 

Fase II - Exploratória de Alunos do 9º Ano (meados de Setembro a meados de Janeiro) 

Fase III - Colocação Permanente de Alunos do 9º Ano (início do 2º Semestre) 

Durante a Fase I: O Programa de Exposição - os alunos são inicialmente expostos a todos os programas 

técnicos cada um durante a sua primeira semana técnica de escola. Os alunos experimentam múltiplas, até 

quatro (4), apresentações informativas de oficina todos os dias, para além de programas sobre segurança e 

exploração de carreira. No fim da semana, os alunos selecionam até dez (10) áreas técnicas (por ordem de 

prioridade) sobre as quais querem saber mais durante a Fase II: A Fase Exploratória. 

Durante a Fase II: A Fase Exploratória - os alunos explorarão até oito (8) áreas técnicas que são atribuídas 

durante aproximadamente uma semana. Os alunos exploram três das suas escolhas; além disso, são feitos 

esforços para permitir aos alunos explorarem programas não tradicionais, bem como programas que se 

alinhem com os resultados da Pesquisa de Interesse de Carreira através do Naviance, um programa de 

software universitário e de prontidão de carreira. 

Com ênfase na colocação dos alunos nas suas melhores seleções, os alunos serão agendados por cerca de uma 

semana em cada uma das oito (8) oficinas a serem exploradas. Os instrutores técnicos avaliarão os alunos 

durante cada semana de oficina. Uma rubrica de classificação com um intervalo de pontuação de 30 - 100 

pontos será utilizada para fornecer uma avaliação de cada aluno e as notas obtidas durante a Fase Exploratória. 

Uma média exploratória é calculada no fim dos oito exploratórios durante as oito semanas. A rubrica pontuada 

é utilizada para a colocação técnica final. Os alunos serão avaliados de acordo com os cinco critérios seguintes, 

igualmente ponderados: Manufatura e Produção (20%), Preparação (20%), Empregabilidade (20%), 

Segurança (20%) e Profissionalismo (20%). 

Durante a Fase Três: Colocação Permanente, cada aluno seleciona o seu programa técnico de escolha, bem 

como uma segunda e terceira escolha entre os oito (8) programas explorados. Os alunos são admitidos no 

programa técnico da sua escolha com base na média final das suas notas exploratórias (60%), notas 

académicas (30%), assiduidade (5%) e conduta (5%) ao longo do primeiro semestre do 9º ano. 

As seguintes escalas de assiduidade e de conduta serão aplicadas durante a colocação final: 

Assiduidade 

0 dias ausências não justificadas 5 pontos 

1-2 dias ausências não justificadas 4 pontos 

3-4 dias ausências não justificadas 2 pontos 
+5 dias ausências não justificadas 0 pontos 

Conduta 
Sem incidentes 5 pontos 

O aluno teve direito a uma ou mais detenções 4 pontos 

O aluno teve uma ou mais suspensões na escola 2 pontos 

O aluno teve uma ou mais suspensões fora da escola)  0 pontos 

Um aluno do 9ºano com um total de pontos mais alto será colocado numa oficina à frente de um aluo do 9º 

ano com um total de pontos mais baixo. Se uma oficina ficar cheia, com base no total de pontos, antes de 
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um aluno ter a sua primeira escolha, o aluno é colocado na sua segunda escolha, se existirem vagas 

disponíveis, prossegue-se para a terceira e subsequentes escolhas até que o aluno seja colocado. Se um 

aluno não puder ser colocado numa oficina que o aluno tenha explorado, ser-lhe-á dada a oportunidade de 

selecionar entre as oficinas disponíveis não preenchidas. Os alunos serão colocados em oficinas não 

preenchidas, por ordem de pontuação total de colocação. 

Os alunos do nono ano (9), que se matriculem na Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth após a 

conclusão do Programa Exploratório, podem explorar programas técnicos vocacionais que tenham vagas 

antes de fazerem uma seleção permanente. Os alunos serão avaliados e classificados por cada professor 

técnico durante o período de exploração, utilizando os cinco critérios exploratórios acima referidos. Se o 

número de matriculados que procuram uma determinada área técnica exceder o número de vagas, as notas 

de avaliação (notas exploratórias, notas académicas, assiduidade e conduta) recebidas pelos alunos serão 

ordenadas por ordem de classificação para determinar os alunos a serem colocados na área técnica. Os 

alunos que não forem colocados na sua oficina de primeira escolha permanecerão numa lista de espera 

ordenada por ordem de classificação que é estabelecida para cada oficina. Se uma área técnica tiver uma 

vaga durante o 9º ano ou antes de Outubro do 10º ano, os alunos inscritos na lista de espera serão notificados 

e ser-lhes-á dada a oportunidade de serem transferidos para o programa técnico. 

Os alunos que forem aceites na Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth serão colocados diretamente 

numa área de disponibilidade. 

XI. REVISÃO E RECURSOS

Estudantes Não Aceites para Admissão/Colocados em Lista de Espera: 

Os pais/tutores do candidato ao receberem uma notificação por e-mail da Escola Técnica Regional de 

Bristol-Plymouth indicando que o candidato não foi aceite e foi colocado numa lista de espera, podem 

solicitar uma revisão da decisão enviando uma carta ao Administrador dos Serviços aos Alunos no prazo 

de trinta (30) dias após a receção da notificação por e-mail. O Administrador dos Serviços aos Alunos 

responderá por escrito com as conclusões da revisão no prazo de trinta (30) dias. 

Se após a revisão, os pais/tutores desejarem recorrer das conclusões da revisão, podem fazê-lo enviando 

uma carta solicitando que sejam agendados para comparecer perante o Diretor Adjunto/Diretor da escola 

para recorrer das conclusões do Administrador dos Serviços aos Alunos. O Diretor Adjunto/Diretor da 

Bristol-Plymouth responderá por escrito aos pais/tutores com uma data marcada para o recurso no prazo de 

trinta (30) dias após a receção da carta. 

Após este recurso adicional ter sido ouvido, o Diretor Adjunto/Diretor responderá então por escrito com a 

sua decisão sobre o recurso no prazo de trinta (30) dias após a apresentação do mesmo. 

Alunos Não Colocados no Programa Técnico Selecionado/Colocados na Lista de Espera Técnica: 

Para a seleção do programa técnico, o processo de recurso é o mesmo que o processo de recurso para os 

alunos não aceites na admissão/colocados em lista de espera na escola, tal como descrito acima. 

COMO SE CANDIDATAR 

Poderá obter uma candidatura para a Escola Técnica Regional de Bristol-Plymouth no website: 

www.bptech.org., junto do seu conselheiro de orientação da escola secundária ou telefonando para a Escola 

Técnica Regional de Bristol-Plymouth através do número (508) 823-5151 ext. 115 para que lhe seja enviado 

um link de candidatura por e-mail ou uma cópia em papel para o seu endereço postal. A assistência técnica 

está disponível para o preenchimento da sua candidatura, se necessário. Por favor, contacte os Serviços aos 

Alunos através do número 508-823-5151 ext. 115 ou envie um e-mail para mshaw@bptech.org se necessitar 

de mais assistência. 
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