
Para informação mais detalhada sobre o 
Programa “Magnet” 

Telefone para  508-997-4511 ext. 3275  

 
PROGRAMA ESCOLAR 

“MAGNET”  
 
 

Escolas Públicas de  

New Bedford 
 

Estamos comprometidos a desenvolver uma 

comunidade de alunos academicamente 

proficientes, os quais demonstram um carácter 

forte e exibem autoconfiança. 

A Nossa 

  Perspectiva 
                       O pessoal das Escolas “Magnet”, 

Carney, Gomes e Pulaski, continuam a trabalhar 

com os pais e os sócios da comunidade para 

determinar quais são os temas que combinam 

melhor com as necessidades de aprendizagem dos 

estudantes de hoje.  O pessoal de cada uma das 

três Escolas “Magnet” desenvolveu um currículo 

inovado, instrução, e praticas de avaliação as quais 

proporcionarão os estudantes com uma instrução 

entusiástica, baseada em temas que integram as 

Artes e outros apoios, os quais ajudam as crianças a 

desenvolver uma compreensão profunda e 

significativa dos tópicos estudados. 

 

O ponto focal da aprendizagem em cada uma das 

escolas é a criança individua, e a chave para o 

sucesso encontra-se no apoio dos professores 

enquanto eles desenvolvem práticas de instrução 

inovadoras. 

 

Além de excelência nas aulas, os estudantes das 

Escolas “Magnet” beneficiarão do convívio com 

muitos dos sócios envolvidos em prolongar a 

aprendizagem além do ambiente escolar 

tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Escolas Públicas de New Bedford não discriminam 

baseado na idade, sexo, raça, cor, origem nacional, 

religião, incapacidade ou orientação sexual. 

Visão Geral 

O Programa Escolar “Magnet” das Escolas 
Publicas de New Bedford provê os 
estudantes com um modo alternativo de 
instrução, cuja metodologia é baseada em 
projetos e/ou temas que condizem com o 
critério do currículo das Escolas Públicas de 
New Bedford e os Padrões Estaduais Comuns 
do Estado de Massachusetts.  
 
O programa concentra-se na incorporação 
de técnicas de ensino baseadas em pesquisa 
para prover os estudantes com uma 
m e t o d o l o g i a  d e  a p r e n d i z a g e m 
multissensorial e interdisciplinar. 
 
Os temas da Escola “Magnet” incluirão as 
Artes, os recursos da comunidade e outras 
fontes de apoio para assegurar que os 
estudantes tenham todas as oportunidades 
para desenvolver as destrezas de reflexão 
critica necessárias para ultrapassar a simples 
sabedoria do currículo. 
 
As metas das escolas e do distrito são: 
 
 Estabelecer um critério académico 

elevado para todos os estudantes e 
acreditar que eles o podem realizar.  

 
 Criar uma cultura escolar positiva a qual 

constrói carácter e autoconfiança. 
 
 Envolver os pais e a comunidade no 

processo de aprendizagem. 
 
 

PRAZO DE INSCRIÇÃO 

SEGUNDA SEMANA DE MAIO 
 

As inscrições podem ser obtidas no Centro  
de Boas-vindas às Famílias ou “on-line” na  
rede das Escolas Públicas de New Bedford: 
www.newbedfordschools.org 
 



Escola Gomes , (508) 997-4511, ext. 2432 

286 So. Second St.,  

New Bedford, MA. 02740  

Ellyn Gallant, Diretora 
egallant@newbedfordschools.org 

As Nossas Escolas “Magnet” em Realço 

Tema: REACH  "Alcançar as Habilidades 

Extraordinárias das Crianças” - Classe por meio 

de Métodos de Ensino e Aprendizagem 

Avançados.  Classes começando em Setembro 

2017:  Número de lugares será determinado 

pela matrícula dos alunos K-5.  

 

Meta do “Magnet”: Aprendizagem Baseada em 

Projetos, usando um currículo temático integrado 

com ênfase na instrução individualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Programa REACH da Carney Academy, a 

concentração é Alcançar as Habilidades 

Extraordinárias das Crianças por meio de métodos 

de ensino e de aprendizagem avançados.  

Oferecemos aos estudantes uma oportunidade de 

aprendizagem usando um currículo temático 

integrado.  A aprendizagem baseada em projetos 

concentra-se em situações  importantes do mundo 

real.  Utiliza-se um método de descoberta e 

aprendizagem manual.  Instrução individualizada, 

exibições públicas das realizações e dos serviços da 

comunidade são todos aspectos essenciais da 

pedagogia de aprendizagem baseada em projetos. 

Tema: Comunicação por meio das Artes – Classes 

começando em Setembro 2017:  Número de 

lugares será determinado pela matrícula dos alunos 

K-5. 

  

Meta do “Magnet”:  Usar as habilidades de 

Comunicação e a Celebração das Artes por meio de 

expêriencias autênticas e atividades de 

aprendizagem baseadas em projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola A.J. Gomes constrói habilidades de 

comunicação e celebra as artes, por meio de 

experiências autênticas e de aprendizagem baseada 

em projetos.  Os estudantes trabalham juntos em 

grupos pequenos, desenvolvem habilidades de 

reflexão crítica e de resolver problemas por meio de 

trabalho de equipe para a preparação dum futuro de 

sucesso e de aprendizagem ao longo-da-vida.  

Seguindo os critérios do Estado de Massachusetts, as 

tarefas e as unidades do trabalho das aulas foram 

designadas para explorar a criatividade individual e 

construir a responsabilidade social. 

  

A Escola A.J. Gomes em conjunto com a sua sociedade 

Tema: Aulas de Realização das Belas Artes e das 

Artes Visuais.  Classes começando em Setembro 

2017:  Número de lugares será determinado pela 

matrícula dos alunos K-5. 

 

Meta do “Magnet”:  Para todos os alunos que fre-

quentam a Escola Pulaski, o objetivo é aprender  atra-

vés das artes por meio da instrução direta das artes e 

integração nas artes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“CRIAÇÃO” (Crianças que alcançam aptidão do en-

riquecimento educacional nas artes).  

Como uma Escola “Magnet” de Realização das Belas 

Artes e das Artes Visuais a Escola Primária Casimir Pu-

laski utiliza a integração das artes para melhorar a 

aprendizagem dos alunos. A integração das artes ocorre 

quando há uma mistura da matéria e das habilidades das 

disciplinas da arte com as matérias académicas principais. 

Os alunos recebem instrução nas disciplinas académicas 

através da integração das artes visuais e do espectáculo. 

Através dessas experiências de aprendizagem, educamos 

todo o aluno, concentrando-nos nas habilidades tais como 

o pensamento crítico, a investigação através de idéias 

criativas e a auto-expressão. É o objetivo da Escola Pu-

laski de ter um impacto positivo na realização e cresci-

mento dos alunos, proporcionando instrução direta nas 

artes visuais, música e dança uma vez por semana.  

Carney Academy, (508) 997-4511, ext. 2427 

247 Elm St.,  

New Bedford, MA. 02740  

Karen Treadup, Diretora 
ktreadup@newbedfordschools.org 

Escola Pulaski,  (508) 997-4511, ext. 2225 

1097 Braley Rd.,  

New Bedford, MA, 02745  

Melissa Rego, Diretora 
mrego@newbedfordschools.org 




