
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APLICAÇÃO PARA O PROGRAMA ESCOLAR “MAGNET”  

2018-2019 

 
Todos os pedidos para os Programas Escolares “Magnet” devem ser apresentados ao 
Superintendente de Escolas. Para solicitar uma transferência para o próximo ano letivo, preencha, 
assine e escreva a data no formulário anexado entre as seguintes datas: 15 de Fevereiro a 15 de 
Maio. Não se aceitarão nenhuns pedidos depois destas datas. 
 
Os pedidos de transferência para os Programas Escolares “Magnet” serão processados até 1 de 
Junho, no momento em que será notificado por meio de um AVISO ESCRITO. 
 
Os pedidos podem ser concedidos se houver espaço disponível na classe solicitada. Os irmãos são 
considerados primeiro. 
 
Se a sua criança se torna num problema de disciplina, não frequenta a escola com 
regularidade e / ou não segue as regras da escola, ela terá  que regressar à escola do seu 
bairro. 

 
Note por favor:  Se é aprovado o seu pedido para que a sua criança frequente uma escola do Programa 

“Magnet”, o transporte será fornecido apenas para estudantes elegíveis baseado na política de 

transporte do distrito. Se a sua criança não é elegível, os pais devem fornecer o seu próprio 

transporte para a escola do Programa “Magnet”. 

 
PROGRAMA ESCOLAR “MAGNET” e POLÍTICA DOS AUTOCARROS 

 

Qualquer estudante aceite no Programa Escolar “Magnet” terá que regressar à sua escola do bairro 

se ele ou ela se tornar num problema de disciplina, se não frequenta a escola com regularidade  e se 

não segue as regras da escola. Além disso, adotamos a seguinte Política dos Autocarros: 

 

Embora o Departamento de Escolas Públicas de New Bedford forneça transporte para 
os estudantes elegíveis para o Programa “Magnet”, este não dispensa os pais / 
responsáveis da supervisão da sua criança até que ela entre no autocarro pela manhã e 
depois que a criança saia do autocarro ao fim do dia escolar. Espera-se que os alunos se 
comportem de maneira consistente com os padrões estabelecidos para o 
comportamento na sala de aulas. A responsabilidade do motorista do autocarro é de 
conduzir o autocarro com segurança e qualquer atividade que perturbe essa obrigação 
não será tolerada. Um aluno que se torna um problema disciplinar e, portanto, põe em 
risco a segurança das outras crianças, perderá os seus privilégios e terá que regressar 
à sua escola do bairro. 
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ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD 
APLICAÇÃO PARA O PROGRAMA ESCOLAR “MAGNET”  

2018-2019 

 
Nome da Criança:____________________________________________________________________________ 
 
Endereço:________________________________________________  Código Postal____________________ 
 
Número de Telefone_________________________     Número de Emergência___________________ 
 
Data de Nascimento da Criança_________________________________     Sexo:     M_____   F_____ 
 
Escola  Actual________________________________      Classe em Setembro 2018_______________ 
 
Escola da Vizinhança___________________________________________ 
 
 Programas “Magnet” Desejados 

(Por favor numerar as escolhas 1, e 2) 
 Escola Alfred J. Gomes: Comunicação através das Artes 

 Academia Carney:  REACH Alcançar as Habilidades Extraordinárias das Crianças 

 Escola Casimir Pulaski:  Realização das Belas Artes e das Artes Visuais 

 
A sua criança recebe:     Serviços de Educação Especial:                        Sim_____ Não_____ 
        Serviços de (Inglês Como Segunda Língua): Sim_____ Não_____   

     
 
Por favor note: Se o seu pedido for aprovado, o transporte será fornecido 
somente para alunos elegíveis baseado na política de transporte do distrito. 
 
Por favor escreva o nome dos irmãos que atualmente assistem a uma Escola 
“Magnet”: 
 
Nome:_______________________________ Escola:___________________  Classe____ 
 
Nome:_______________________________ Escola:___________________  Classe____ 
 
Nome dos Pais/Encarregados________________________________________________________ 
 
Assinatura do Pai/Mãe_______________________________________ Data________________ 
 
Por favor devolva o formulário preenchido a: Family Welcome Center – Room 105 
      New Bedford Public Schools 
      455 County St. 
      New Bedford, MA  02740 
_________________________________________________________________________________________________ 
Somente para uso oficial:  
 
Review by Principal:  YES (initials) _______________   NO                      Eligible for bus:  YES     NO 
Approved by Central Administration:   YES     NO    By:____________________________Date:_______________ 
Denied Reason ______________________________________ Entry into ASPEN by __________________________________ 



Por que deseja que a sua criança frequente um Programa Escolar “Magnet”? 
 

Por favor explique 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
PROGRAMA ESCOLAR “MAGNET” e POLÍTICA DOS AUTOCARROS 

 

Qualquer estudante aceite no Programa Escolar “Magnet” terá que regressar à sua escola do 

bairro se ele ou ela se tornar num problema de disciplina, se não frequenta a escola com 

regularidade  e se não segue as regras da escola. Além disso, adotamos a seguinte Política 

dos Autocarros: 

 

Embora o Departamento de Escolas Públicas de New Bedford forneça transporte 
para os estudantes elegíveis para o Programa “Magnet”, este não dispensa os 
pais / responsáveis da supervisão da sua criança até que ela entre no autocarro 
pela manhã e depois que a criança saia do autocarro ao fim do dia escolar. 
Espera-se que os alunos se comportem de maneira consistente com os padrões 
estabelecidos para o comportamento na sala de aulas. A responsabilidade do 
motorista do autocarro é de conduzir o autocarro com segurança e qualquer 
atividade que perturbe essa obrigação não será tolerada. Um aluno que se torna 
um problema disciplinar e, portanto, põe em risco a segurança das outras 
crianças, perderá os seus privilégios e terá que regressar à sua escola do bairro. 

 

Eu li e compreendo a declaração que se encontra acima sobre o Programa Escolar 

“Magnet” e a Política dos Autocarros.  

 

________________________________________________  _______________________________________ 

Nome do Pai/Mãe     Assinatura do Pai/Mãe 

 

 

_______________________________ 

Data            

 
2.14.18 

 


