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Processo de Inscrição e Procedimentos 
Prefácio 
 Atlantis Charter School, uma escola pública independente servindo alunos do jardim de infância até ao grau 12, proporciona uma 
escolha educacional para as famílias da grande area de Fall River, oferecendo uma base acadêmica sólida para seus alunos, na 
qual eles podem construir um futuro de sucesso.  A escola espera uma associção igualitária entre os pais, comunidade, 
professores, funcionários e alunos para criar um ambiente de aprendizagem seguro, carinhoso, inovador e progressivo. A escola 
Atlantis incorpora as melhores práticas baseadas na investigação em educação para atender às necessidades da sua população 
estudantil 

 

As escolas charter são escolas públicas e, portanto, abertas a todos os alunos de Massachusetts, baseado em vagas. Isto 
significa que a escola Charter de Atlantis não irá discriminar com base em raça, cor, origem nacional, credo, sexo, identidade de 
gênero, etnia, orientação sexual, deficiência física ou mental, idade, ascendência, desempenho atlético, necessidades especiais, 
proficiência na língua Inglesa ou numa língua estrangeira, ou aproveitamento escolar prévio quando estiver a recrutar ou admitir 
estudantes. Além disso, a escolar Atlantis Charter não definirá critérios de admissão que se destinam a discriminar ou que têm o 
efeito de discriminar com base em qualquer uma destas características. M.G.L c. 71, § 89(1); 603 CMR 1.06(1).  

 

O plano de recrutamento e de retenção de estudantes são implementados na escola Atlantis conforme descrito no capítulo da lei 
M.G.L 71, seção 89(f); CMR 603 1.05(f). A escola Charter Atlantis fornece informações sobre a escola , durante todo o ano, aos 
estudantes e famílias em toda as comunidades locais e circundantes. A escola pode fornecer formulários de inscrição de estudante 
e informações em qualquer língua estrangeira, mediante pedido. O processo de recrutamento e inscrição é um esforço extensivo, 
em toda a cidade, que inclui anúncios em jornais locais (ambos em versão impressa e on-line) e distribuição de informação em 
bibliotecas locais, centros comunitários, escritórios de pediatras, pré-escolas e igrejas.   

 

O processo de inscrição no Atlantis não está integrado com o de qualquer outro school district(s) (603 CMR 1.05(11)).  

Todos os candidatos serão notificados por escrito dos direitos dos alunos com necessidades de aprendizagem diversificada para 
frequenter a escola Atlantis e para receber acomodações e serviços, incluindo os alunos que tenham deficiência de apendizagem, 
necessitam de educação especial, ou são alunos com Inglês como segunda língua. (603 CMR 1.05(4)).   

 

Informações sobre a disponibilidade dos serviços são apresentadas nos materiais de divulgação da escola, no manual do aluno e 
no site da escola. (603 CMR 1.05(4)).  

 

Escola Charter de Atlantis não usa incentivos financeiros para recrutar estudantes. (603 CMR 1.05(3)(a)). 

 

Critérios de Elegibilidade para a Inscrição  
a) O(a) estudante deve ser residente de Massachusetts para se inscrever, registrar e frequentar uma escola charter de 

Massachusetts.  
 

b) Os pais/encarregados de educação fornecerão comprovante de residência * que inclui pelo menos dois dos seguintes 
documentos, com excepção dos alunos sem teto, quando uma vaga é oferecida: 

 

• Carteira de Condução 

• Registo do veículo 

• Utility Bill (gás, elétrico, cabo) 

• Hipoteca ou contratos de arrendamento assinados 

• Imposto sobre a propriedade (Tax Bill) * em conformidade com a lei de assistência aos sem-teto McKinney-Vento, alunos 
sem-teto têm o direito de aplicar na Atlantis Charter School e a participar no sorteio da escola para a inscrição sem ter 
que fornecer a prova de residência. 
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c)   ACS convidará, mas NÃO exigirá que potenciais alunos e / ou suas famílias participem de loterias, passeios e reuniões 
informativas para aprender mais sobre a escola. A participação em tais eventos NÃO será usada como condição de inscrição 
e / ou inscrição (603 CMR 1.05 (3) (a)). 

d) ACS não administra testes a prospetos candidatos, nem prevê a inscrição dependendo de resultados de quaisquer testes de 
capacidade ou competências (603 CMR 1.05 (3) (a)). 

e)  Os alunos que entram no jardim de infância devem ter cinco anos de idade até ao 1º de Setembro para participar do jardim de 
infância. A idade máxima para os estudantes que frequentam o ensino secundário é de 22 anos. 

Processo de Inscrição 

a) Os pais / responsáveis devem preencher um requerimento de admissão para iniciar o processo de inscrição. As 
inscrições serão aceitas para qualquer criança que cumpre os requisitos de idade da escola e que resida em 
Massachusetts. As inscrições estarão disponíveis na escola durante os períodos de inscrição, no site da escola 
www.atlantiscs.org, entrando em contato com a Responsável por Inscrições e solicitando uma inscrição, e vindo nos 
principais escritórios da escola. 

 
b) O período anual de matrícula para estudantes que estão se candidatando a uma matrícula na ACS será de 1º de 

Outubro a 15 de Fevereiro e, novamente, conforme necessário, para preencher vagas disponíveis até 30 de Setembro. O 
período de inscrição será amplamente divulgado em todo o distrito de envio com pelo menos um mês de antecedência. 
As famílias interessadas devem entrar em contato com a Responsável por Inscrições para obter mais informações e para 
organizar visitas à escola. A participação em sessões de informação / tours não é necessário como condição de 
inscrição. 

 
c) O primeiro processo de matrícula para o jardim de infância até ao grau 11 acontecerá no dia 3 de Março e será 

realizado, no máximo, no dia 15 de Março de cada ano. Para ser elegível para iniciar o jardim de infância, o candidato 
deve completar 5 anos até 1º dia de Setembro do próximo ano letivo. Para ser elegível para os graus 1-11, o candidato 
deve estar matriculado noutra escola. Todas as inscrições para os graus K-11 devem ser recebidas pela ACS 
começando no primeiro dia útil de Outubro e terminando no primeiro dia útil de Fevereiro. 

 
d) As inscrições para o próximo ano letivo estarão disponíveis a partir do 1º dia útil de Outubro e devem ser entregues no 1º 

dia útil de Fevereiro. As datas do período de inscrição e a data do prazo de inscrição serão divulgadas com pelo menos 
um mês de antecedência. 

 
e) A ACS inscreverá os novos alunos nas aulas do K-10, seguindo os requisitos do Regulamento de Massachusetts (603 

CMR 1.06 (4 (d)). 
 
f) Os estudantes que receberem inscrição serão contatados por telefone e terão três dias para aceitar ou recusar a oferta. 

Os pais são encorajados a atualizar suas informações de contato, ligando para a escola para informar quaisquer 
alterações. 

 
Ao aceitar uma oferta de matrícula, os pais / responsáveis serão obrigados a fornecer à escola 2 provas de residência 
atual (exceto no caso de estudantes desabrigados, como explicado acima), status de irmão, certidão de nascimento, 
cartão de seguro de saúde estudantil atual e imunização Registros exigidos pelo DPH, boletim atual, testes em todo o 
distrito, Plano de Educação Individual(IEP), Seção 504 Plano de acomodação. 

 
g) Uma vez que um aluno esteja freqüentando o Atlantis, ele pode permanecer na escola mesmo que sua cidade de 

residência, dentro de Massachusetts, mude. 
 
h) Uma vez que o aluno esteja frequentando a escola, ele não precisará se inscrever novamente para permanecer como 

aluno(a) na ACS. 
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Procedimentos de loteria 

a) A ACS determinará o número de vagas disponíveis para cada curso, por ano letivo, antes do início do novo ano letivo 
 

b) Nos casos em que houver menos vagas do que candidatos elegíveis, os estudantes deverão ser aceitos para admissão 
por meio de um processo de loteria (603 CMR 1.05 (6) (a) e (c)). 
 

c) Aviso da loteria será divulgado pelo menos uma semana antes da loteria. 
 

d) Todos os pedidos elegíveis recebidos pelo prazo de inscrição serão classificados em três categorias sob 603 CMR 1.06  
 

• Irmãos - Estudantes que compartilham um pai comum, seja biologicamente ou legalmente por meio de adoção. 

• Residentes - Estudantes que moram na cidade ou cidade em que a escola charter está localizada (Fall River).  

• Não residentes - Estudantes que moram fora da cidade onde a escola está localizada (Fall River), mas residem no 
estado em que a escola charter está localizada (Massachusetts). 

 
e) Uno loterias serão realizadas, para cada grau, no final de cada período de inscrição, se houver mais candidatos do que 

vagas disponíveis, ou se houver uma Lista de Espera em qualquer nível. 
 

f) Os Irmãos (residentes ou não residentes) de alunos que já frequentam a escola têm preferência no momento da loteria e 
no momento em que uma oferta de matricula é feita sobre não-irmãos (603 CMR 1.05 (6) (b)). 
 

g) Os Residentes de Fall River recebem segunda preferência na loteria e no momento em que uma oferta de admissão é 
feita. A prova razoável de residência atual pode ser necessária no momento em que uma oferta de admissão é feita. 
 

h) Os Não-residentes recebem terceira preferência na loteria e no momento em que uma oferta de admissão é feita. 
 

i) A cada pedido de admissão será atribuído um número de identificação random para a loteria. O pai / responsável que 
completar o requerimento também receberá uma cópia do número de identificação do filho(a) antes da loteria. À medida 
que o número de cada aluno é sorteado, ele / ela terá a próxima vaga disponível para o seu grau em particular, ou 
colocação apropriada na Lista de Espera. Cada uma das três loterias estabelecerá uma lista justa e random de alunos por 
grau classificada em ordem numérica crescente de acordo com o sorteio da loteria. 
 

j) Uma pessoa imparcial desenhará os números de identificação por grau numa reunião pública publicada na Escola 
Secundária Atlantis Charter, 991 Jefferson Street, MA 02721. 
 

k) Nenhum aluno(a) será admitido antes de outros alunos elegíveis na lista de espera, a menos que o estudante seja um 
irmão de um aluno(a) que esteja frequentando no momento em que uma oferta de admissão seja feita, ou seja um 
residente de Fall River. (603 CMR 1,06 (5)) 
 

l) Nos casos em que a inscrição de um aluno(a), que não seja irmão de outro aluno(a) matriculado atualmente, da lista de 
espera exceder o limite de matrícula do distrito, o aluno deve ser ignorado, mas mantido na lista de espera. Nos casos em 
que a matrícula de um aluno(a) que é irmã(o) de um aluno que já frequenta uma escola charter exceder o limite escolar do 
distrito charter, o irmão pode ser matriculado na Commonwealth of Massachusetts fornecendo aulas para o irmão, sujeito 
à apropriação (MGL Capítulo 71, § 89 (i)) (603 CMR 1.05 (10) (b)). 
 

m) Se o processo de matrícula principal não produzir um número adequado de alunos matriculados, o processo de loteria 
pode ser repetido se a Lista de Espera não existir e o processo de loteria for estritamente seguido, incluindo notificação 
pública e prazos (603 CMR 1.06 (5) )). 
 

n) À medida que as vagas se tornam disponíveis durante o ano letivo, o processo de inscrição pode ser repetido para 
preencher essas vagas e atender ao critério de matricula. 

 

 

.  
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 Procedimentos da lista de espera 

a) Se um aluno(a) deixar de frequentar a ACS ou recusar a admissão, esta vaga será oferecida para admissão do próximo 
aluno(a) na Lista de Espera para esse grau; isso será repetido até que o assento vago seja preenchido. 

 
b) Nenhum aluno(a) será admitido(a) antes de outros alunos elegíveis na lista de espera, a menos que o estudante seja um 

irmão de um estudante que esteja frequentando a Atlantis no momento em que uma oferta de admissão seja feita, ou seja um 
residente de Fall River (603 CMR 1.06; )) 

 
c) Os alunos da Lista de Espera serão contactados por telefone com qualquer oferta de admissão à escola. É a responsabilidade 

dos pais / responsáveis notificar a escola com qualquer alteração de informações de contato. 
 
d) Qualquer aluno(a) que tenha uma vaga na ACS e decida a admissão, terá que reaplicar. 
 
e) A partir de Março de 2014, todos os alunos que já estão na Lista de Espera da escola permanecerão na Lista de Espera, 

avançando uma série anualmente até que seu nome chegue ao topo da lista e sejam admitidos para comparecer à ACS. Os 
pais / responsáveis são incentivados a entrar em contato com a ACS uma vez por ano para atualizar as informações de seus 
filhos e acompanhar os movimentos de seus filhos na lista de espera. 

 
f) Todos os outros alunos que se candidatarem à ACS, após Março de 2014, deverão preencher anualmente um formulário para 

Inscrição se não receberem admissão. Todos os alunos que se inscreverem para a inscrição farão parte de uma loteria para 
determinar sua colocação na Lista de Espera. Esses alunos participarão de uma loteria, por cada grau, e serão adicionados à 
Lista de Espera dos alunos que se inscreveram antes de Abril de 2014, seguindo as preferências de irmão, residente e não 
residente. 

 
g) Os alunos que estiverem na Lista de Espera como não irmãos e se tornarem irmãos, devido à aceitação e comparecimento de 

seu irmão / irmã, receberão o status de irmão. É a responsabilidade dos pais notificar a escola se isso ocorrer. Se um aluno(a) 
que está atualmente na lista de espera mudar sua classificação, é responsabilidade dos pais notificar a escola. 

 
h) A ACS manterá registros eletrônicos e em papel precisos e seguros da Lista de Espera. A Lista de Espera conterá o nome 

(primeiro, meio, último), endereço residencial, número de telefone, série, data de nascimento e status de irmão de cada 
aluno(a) que entrar na loteria, mas não fȏr admitido. É responsabilidade dos pais / responsáveis notificar a escola de uma 

mudança no status de irmão. 
 
i) Quando um aluno(a) deixa de frequentar a escola por qualquer motivo, a escola tentará preencher o lugar vago até 15 de 

Fevereiro desse ano letivo. O ACS deve substituir qualquer aluno(a) que saia da escola no nível K-12 com um aluno no 
mesmo nível, se a substituição ocorrer em ou antes de 15 de Fevereiro. Se um aluno(a) de nível K-12 deixar a escola 
depois de 15 de Fevereiro, a vaga pode ser preenchida no ano letivo atual ou no ano letivo seguinte com um novo 
aluno(a) no nível subsequente (seguinte), a critério da escola. 

 
j) Se uma vaga não for preenchida depois de 15 de Fevereiro, a inauguração será transferida para a próxima série a ser 

preenchida para o ano letivo seguinte se essa série não for a 11ª ou a 12. Acordos para alunos que aceitaram uma 
oferta de admissão no escola charter, mas nunca foram atendidos estão isentos desta disposição (603 CMR 1.05 (10) 
(c)). 

 

Divulgação da Informação do Estudante 

Mediante solicitação, a escola fornecerá os nomes e os endereços dos alunos para uma caixa postal de terceiros para envio 
de correspondências, a menos que os pais ou responsáveis solicitem que a escola retenha as informações desse aluno(a) 
(Capítulo GG 71, Seção 89 (g, n)). Os pais / responsáveis devem fornecer uma negação do consentimento por escrito para 
compartilhar as informações do aluno(a), documentadas em um formulário de liberação da escola, caso desejem que as 
informações do aluno sejam omitidas (Capítulo GG, Seção 89 (g)). 
Qualquer informação que seja solicitada no formulário de inscrição, como idioma falado ou raça / etnia, não será usada para 
discriminar e não será usada para fins de seleção. 

 


