
Diapositivo 1: 

Olá,  sou Thomas Anderson, Superintendente das Escolas Públicas de New Bedford.  
 
Quero compartilhar algumas informações importantes com todos sobre a expansão da Escola Charter Alma del Mar que 
terá lugar este próximo Outono do ano letivo de 2019-2020: 

 
Abaixo estão os pontos-chave relacionados com a expansão desta escola charter: 

 A decisão de aumentar o número de lugares disponíveis na escola Charter é a responsabilidade do Conselho 

Estadual de Educação Primária e Secundária com base na legislação em vigor. 

 Eu incluí 2 sitios da Internet que ajudarão a proporcionar-lhe mais informação.  

 Estas diretrizes serão compartidas nas próximas semanas pois ainda estamos a finalizar este 
processo. 

 As decisões sobre a linha dos limites escolares das Escolas Públicas de New Bedford serão feitas nos 
próximos dias para determinar que escolas serão afectadas. – a linha dos limites ou área onde os 
alunos vivem.  

 Os pais/alunos designados para a nova área da escola charter que querem optar por sair da sua colocação na 
escola charter e permanecer na sua escola atual poderão aplicar para fazê-lo por meio de um Formulário de 
Modificação de Colocação Escolar. 

 As decisões sobre escolas específicas serão feitas até ao dia 8 de Fevereiro.  

 Desejo explicar que NENHUMA escola será fechada com base nesta expansão. 

 Além disso, o que é típico em cada ano letivo iremos rever as colocações do pessoal. 

 Devido a esta expansão, haverá um número muito pequeno de transferências do pessoal, que é 
consistente com os anos anteriores.  Mas, não haverão demissões do nosso pessoal.  

 

Diapositivo 2: 

Depois de vários meses chegamos ao seguinte, 

 O distrito que definirá a nova expansão da escola charter Alma del Mar ficará localizado no edifício 

 da antiga Escola Kempton e que ficará  completo até 8 de Fevereiro.

• As colocações nas escolas da vizinhança que designam os alunos da nova escola charter ficarão 
completas em Março.  

• Entraremos em contato com os pais diretamente em caso de se encontrarem nesta categoria 
baseado na nova linha de limites. 

• As Escolas Públicas de New Bedford determinarão a linha dos limites escolares ao redor do edifício da antiga 
Escola Kempton para a nova escola charter Alma del Mar.  

• A escola de Expansão da Alma del Mar vai abrir com alunos que vão entrar para o Jardim-escola, 1ª , 2ª e 

6ª classe no Outono de 2019 com aproximadamente 200 alunos adicionando classes adicionais cada ano até 
um máximo de 450 alunos.  

 

Diapositivo 3: 

 A Escola Alma del Mar irá definir o distrito para os alunos que começam nas classes que foram 
anteriormente mencionadas.  

 Parece que vamos ter 2 classes de cada classe selecionada: 2 classes de Jardim-escola, 2 da 1ª classe, 
2 da 2ª classe e 2 da 6ª classe para os alunos que vão entrar para estas classes no Outono. 

• Será dada atenção especial aos alunos com irmãos e irmãs mais jovens que já frequentam as Escolas Públicas 
de New Bedford e vamos falar diretamente com os pais para ver se podemos trabalhar com eles para  apoiar 
as suas necessidades.  



 
• Os pais que não desejam a colocação na escola Alma del Mar, poderão solicitar um formulário de 

Modificação de Colocação Escolar, conhecido também como COSA. Então, o estudante poderá 
permanecer na sua escola atual das Escolas Públicas de New Bedford ou possivelmente ser colocado 
numa outra escola onde há disponibilidade.  
 

Diapositivo 4: 

• Nas Escolas Públicas de New Bedford estamos comprometidos em fornecer ensino de alta qualidade a todas 

as nossas crianças. 

• Desejamos ter a certeza que podemos ajudá-los a responder a qualquer pergunta que tenham sobre 

o processo para esta nova escola Alma del Mar que se se encontrará no edifício da antiga Escola 

Kempton. 

• Por favor entre em contato com o diretor atual da escola da sua criança com qualquer pergunta pois este 

poderá ser um grande recurso para si e também pode ligar para o nosso Centro dos Pais, telefone (508) 997-

4511 ext. 3424 se tiver outras perguntas.  

De novo, obrigado pelo seu apoio e compreensão neste processo. 

 


