Perguntas Frequentes Sobre o Programa de Especialização e Opções
Profissionalizantes
1. Meu filho pode frequentar qualquer escola no Condado de Palm Beach
no próximo ano letivo?
Os legisladores do estado da Flórida aprovaram uma lei que autoriza os
estudantes a frequentar qualquer escola na Flórida que ainda não tenha
atingido sua capacidade máxima. O Controle de Matrículas em Aberto ou
COE começará em 2017-18 e permitirá que os estudantes frequentem
qualquer escola pública no Estado que tenha disponibilidade de vagas,
desde que o aluno não esteja sujeito à ordem de expulsão ou suspensão.
Capacidade (vagas) está definida no Regulamento 5.018 do Conselho
Escolar. A lista de escolas que estarão disponíveis para matrículas através
do COE será publicada no website do Departamento do Programa de
Especialização
e
Opções
Profissionalizantes:
www.palmbeachschools.org/choiceprograms .
2. Devo ir na escola para matricular através do Controle de Matrículas em
Aberto?
Não. Todos os alunos que desejam frequentar uma escola disponível em
Controle de Matrículas em Aberto deverão preencher um formulário no
site: www.mypbchoiceapp.com. Caso haja mais inscrições do que vagas
disponíveis na escola, um sorteio aleatório através do computador será
realizado para designar os alunos.
3. Que outras opções de escolas de especialização, além das de Controle
de Matrículas em Aberto, eu tenho para meus filhos dentro do Distrito
Escolar do Condado de Palm Beach?
Há várias oportunidades durante todo o ano para explorar e se inscrever
em um programa de especialização ou em uma escola através do
processo de: Programas de Especialização, Transferência, Controle de
Matrículas em Aberto, como foi abordado acima, além de escolas Charter.

4. Qual a diferença entre os Programas de Especialização, Controle de
Matrículas em Aberto, Transferência e Escolas Charter?
Descrições abaixo para cada opção:
• Programas de Especialização: Alunos do Jardim a 12ª série
podem participar em um programa com tema na área
profissional, o qual pode ser oferecido tanto dentro de suas
zonas escolares como fora do limite da zona escolar. Os alunos
devem cumprir com os critérios de qualificação para a maioria
dos programas referentes ao ensino secundário (high school) e
a alguns programas do ensino intermediário (middle school). É
necessário que os alunos obtenham notas de aprovação nas
audições para os programas e escolas de Artes. A transferência
é feita através de uma seleção aleatória por sorteio.
Informações adicionais poderão ser encontradas no
Regulamento 5.016 do Distrito.
• Controle de Matrículas em Aberto: Alunos do Jardim a 12ª
série podem solicitar transferência de escola através do
Controle de Matrículas em Aberto ou COE. O COE permite que
os alunos se transfiram para outras escolas usando a opção de
escola preferencial indicada pelos pais como um fator
importante. Pais que residem no estado da Flórida poderão
escolher, através de uma lista, as escolas disponíveis para os
alunos se matricularem para o próximo ano letivo. Informações
adicionais poderão ser encontradas no Regulamento 5.018 do
Distrito.
• Transferência: Assistência em oferecer uma transferência para
uma escola que não esteja no limite da zona escolar do aluno
em um esforço para aliviar as dificuldades de supervisão e de
outras circunstâncias atenuantes. As solicitações e
consentimentos devem estar de acordo com o Regulamento
5.015.
• Escolas Charter: As escolas Charter são escolas públicas que
fazem parte do programa de educação pública da Flórida. O
Conselho Escolar do Condado de Palm Beach é o responsável
por patrocinar as escolas charter no condado de Palm Beach.

5. Quando posso fazer a inscrição para o Programa de Especialização,
Transferência, Controle de Matrículas em Aberto ou Escolas Charter?
Especialização: O período de inscrição para que o aluno seja considerado
para o próximo ano letivo no programa de Especialização é entre
novembro e janeiro*. O prazo final para se inscrever para os programas
de Especializações varia de acordo com as datas específicas de inscrição
para os programas escolhidos e as datas do prazo final são publicadas no
website do Departamento de Programas de Especialização e
Profissionalizantes:https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms
/.
Transferências: As solicitações para transferências serão aceitas em
junho de cada ano letivo para que o aluno seja considerado para o
próximo semestre ou ano letivo. Datas específicas para inscrições e a lista
de escolas disponíveis serão publicadas no website do Departamento de
Programas
de
Especialização
e
Profissionalizantes:
https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/.
Controle de Matrículas em Aberto: As solicitações para o Controle de
Matrículas em Aberto serão aceitas no período de abril a maio de cada
ano para que o aluno seja considerado para o próximo ano letivo. As
datas específicas para inscrições, lista de escolas disponíveis e
informações adicionais para cada ano letivo serão publicadas no website
do Departamento de Programas de Especialização e Profissionalizantes:
https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/.
Escolas Charter: Uma escola charter pode matricular um aluno
qualificado que se inscreva dentro do prazo, a menos que o número de
inscrições exceda o número de vagas de um programa, sala de aula,
alunos naquela série ou capacidade do estabelecimento. Nesse caso,
todos os candidatos deverão ter uma chance igual ao serem admitidos
através de processo de seleção aleatória. Entre em contato com a escola
charter específica para mais informações sobre o processo de inscrição.

6. Residentes fora do Estado se qualificam para inscrição no Programa de
Especialização, Transferência, Controle de Matrículas em Aberto ou
Escola Charter no Condado de Palm Beach?
Apenas residentes do Condado de Palm Beach estão qualificados a se
inscreverem para uma transferência ou programa de especialização, com
exceção de funcionários que residem em outro condado, mas trabalham
para o Distrito Escolar de Palm Beach, que se qualificam para fazer
inscrição em ambas as opções de acordo com os regulamentos
relacionados. Famílias que residem em qualquer condado dentro do
estado da Flórida se qualificam para inscrição através do Controle de
Matrículas em Aberto. Para escolas charter, entre em contato com a
escola específica para mais informações sobre o processo de matrícula
para aqueles que residem fora do condado.
7. O transporte é fornecido se meu filho for aceito em uma das opções?
Alunos do Programa de Especialização poderão se beneficiar do
transporte, independente da proximidade da escola de especialização. Os
pais devem transportar os filhos até a parada de ônibus mais próxima
para que sejam qualificados. As paradas de ônibus estarão disponíveis
apenas dentro da Zona de Transporte do Programa de Especialização,
pois não serão criadas paradas adicionas para cada escola. O transporte
não será permitido para alunos designados para uma escola através de
Transferência* ou Matrícula através do Controle em Aberto. (*Exceto o
que estiver estabelecido no regulamento 5.015 do distrito). Entre em
contato com a escola charter específica para mais informações sobre o
transporte.
8. Se meu filho for designado para uma escola ou programa, ele pode
permanecer até que conclua a última série ou tenho que reinscrevê-lo a
cada ano?
Alunos designados para um programa de Especialização não precisam se
inscrever a cada ano. O aluno pode permanecer na escola designada
enquanto ele estiver participando do programa de Especialização. Caso o
aluno saia do programa de Especialização, voluntária ou
involuntariamente, ele deve retornar para a escola de acordo com a sua

zona escolar para o próximo semestre ou quando estipulado pelo
contrato e/ou regulamentos do programa de Especialização.
Alunos designados para uma escola através do processo de transferência
poderão permanecer naquela escola desde que o motivo para
transferência continue válido e o aluno continue a cumprir com os
critérios descritos no Regulamento 5.015 do Conselho Escolar.
Alunos designados para uma escola através do Controle de Matrículas em
Aberto podem permanecer na escola até a última série que a escola
oferece, a menos que o aluno saia da escola. Se o aluno sair da escola, ele
deverá se reinscrever durante o próximo período de inscrição.
9. Onde posso me informar mais sobre minhas opções?
Para mais informações sobre os programas de Especialização,
Transferência e Controle de Matrículas em Aberto, acesse o website do
Departamento de Programas de Especialização e Profissionalizantes:
https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/
ou
www.mypbchoiceapp.com. Para mais informações sobre escolas charter
no Condado de Palm Beach, acesse o website do Departamento de
Escolas Charter: www.palmbeachschools.org/charter ou ligue 561-4348189.
10.O que posso fazer agora para preparar meu filho para o próximo ano
letivo?
Se você ainda estiver dentro do prazo de inscrição para o programa de
Especialização, explore as centenas de programas de Especialização e
Profissionalizantes disponíveis para todos os alunos no Condado de Palm
Beach e se inscreva antes do prazo final. Click here to view and download
the Choice program booklet. Caso tenha alguma pergunta, nos envie um
e-mail para: choicequestions@palmbeachschools.org.

