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Declaração   de   Missão   do  
 

Charter   Lighthouse   de   Cape   Cod   procura   fornecer   um   ambiente   de   aprendizado   desafiador   e   de   apoio   para   os   alunos   do  
ensino   médio,   onde   os   professores   estimulam   o   desenvolvimento   intelectual   e   o   desempenho   acadêmico   em   um   ambiente  
que   celebra   aprender   como   um   prazer   ao   longo   da   vida.   
Agradecemos   e   compreendemos   os   alunos   em   idade   escolar.   Apreciamos   a   criatividade   e   o   potencial   intelectual   muitas  
vezes   subestimados   dessa   faixa   etária.   Nós   nos   esforçamos   para   fornecer   uma   comunidade   emocionalmente   segura   e   de  
apoio,   incentivando   os   alunos   a   desenvolver   suas   forças   e   arriscar   um   novo   crescimento,   enquanto   buscamos   um  
currículo   academicamente   rigoroso.   Sempre   que   possível,   os   alunos   aprendem   com   a   experiência,   permitindo   que   eles   se  
envolvam   no   processo   de   descoberta   e   vejam   as   aplicações   práticas   das   aulas   em   sala   de   aula.  
Olhando   além   dos   muros   da   sala   de   aula,   colaboramos   com   parceiros   locais   para   utilizar   os   recursos   naturais   e   criativos  
exclusivos   de   Cape   Cod   e   procuramos   parceiros   globais   para   ampliar   nossa   compreensão   e   conhecimento   cultural.  
Nossos   graduados   levam   consigo   valores   de   responsabilidade   pessoal,   consideração   pelos   outros,   respeito   ao   meio  
ambiente,   integridade   acadêmica,   expressão   criativa   e   perseverança.  
 

Notas   gerais   A  
 

Cape   Town   Charter   School   de   Cape   Cod   é   uma   escola   pública,   uma   das   quatorze   escolas   charter   originais   fundadas  
durante   o   ano   letivo   de   1995-96   após   a   aprovação   da   Lei   de   Reforma   da   Educação   de   Massachusetts.   De   acordo   com   a   lei  
estadual,   quando   há   mais   candidatos   do   que   vagas   disponíveis,   as   escolas   charter   devem   realizar   uma   loteria   imparcial  
para   determinar   as   admissões.   Conforme   exigido   pela   lei   estadual,   os   irmãos   de   alunos   (conforme   definido   abaixo)   que  
estão   atualmente   participando   do   CCLCS   têm   preferência   de   inscrição.   A   loteria   é   administrada   de   acordo   com   as   leis   das  
escolas   charter   de   Massachusetts   (veja   o   link   em   nosso   site   em   Governança).   A   Cape   Char   Lighthouse   Charter   School   não  
discrimina   com   base   em   raça,   cor,   origem   nacional,   credo,   etnia,   orientação   sexual,   gênero,   identidade   de   gênero,  
deficiência   mental   ou   física,   idade,   ascendência,   desempenho   atlético,   necessidades   especiais,   proficiência   na   profissão.  
Língua   inglesa   ou   estrangeira   ou   desempenho   acadêmico   prévio.  
 

Todos   os   candidatos   serão   notificados   por   escrito   dos   direitos   dos   alunos   com   diversas   necessidades   de   aprendizado   de  
frequentar   a   escola   charter   e   de   receber   acomodações   e   serviços   de   apoio,   incluindo   estudantes   que   possam   ter  
deficiências,   exigir   educação   especial   ou   aprender   inglês.   Informações   sobre   a   disponibilidade   dos   serviços   estão  
disponíveis   no   manual   do   aluno   e   no   site   da   escola   (cclighthouseschool.org).  
O   CCLCS   não   usa   incentivos   financeiros   para   recrutar   estudantes.   
 

O   CCLCS   não   fornece   transporte   de   e   para   a   escola   para   nenhum   de   seus   alunos   em   nenhuma   das   cidades   atendidas.  
Incentivamos   e   facilitamos   caronas   para   nossas   famílias   e   trabalhamos   com   a   Autoridade   de   Trânsito   Regional   de   Cape  
Cod   para   facilitar   as   opções   de   transporte   público   para   o   Cabo   Superior   e   o   Cabo   Inferior.   Algumas   famílias   optaram   por  
colaborar   para   contratar   empresas   de   transporte   privadas   para   levar   seus   filhos   para   e   da   escola.   As   famílias   devem  
sentir-se   à   vontade   para   contatar   o   pessoal   da   escola   para   discutir   qualquer   uma   dessas   opções   de   transporte.  
 



Uma   cópia   do   plano   de   Recrutamento   e   Retenção   de   Escolas   está   disponível   para   revisão   no   site   da   escola.   A   escola   não  
administra   testes   a   candidatos   em   potencial   nem   determina   a   inscrição   nos   resultados   de   qualquer   teste   de   habilidade   ou  
desempenho.  
 
Critérios   de   elegibilidade   para   inscrição   O  
 

CCLCS   matricula   estudantes   de   todo   o   Cape   Cod   na   sexta,   sétima   e   oitava   séries.   Congratulamo-nos   com   todos   os  
residentes   de   Massachusetts   que   optarem   por   frequentar   nossa   escola.   Os   residentes   do   condado   de   Barnstable   têm  
preferência   de   inscrição   em   relação   a   outros   residentes   de   Massachusetts.   Todos   os   candidatos   devem   poder   comprovar   a  
residência.   Os   documentos   aceitáveis     de   comprovação   de   residência   incluem:   fatura   de   serviços   públicos   (não   água   ou  
telefone   celular),   escritura,   pagamento   de   hipoteca   datada   nos   últimos   60   dias,   fatura   de   imposto   predial   datada   do   último  
ano,   contrato   de   locação   atual,   contrato   da   seção   8   ou   declaração   do   proprietário,   um   formulário   W2   datado   no   último   ano  
ou   um   esboço   da   folha   de   pagamento   datado   nos   últimos   60   dias   ou   uma   carta   de   uma   agência   governamental   aprovada  
datada   nos   últimos   60   dias.   De   acordo   com   a   Lei   McKinney-Vento,   os   estudantes   sem-teto   estão   isentos   deste   requisito.  
 

Os   alunos   devem   se   inscrever   para   a   próxima   série   em   sua   sequência   educacional.   Os   estudantes   que   estudam   em   casa  
devem   fornecer   documentação   para   verificar   seu   nível   equivalente   e   se   inscrever   na   próxima   série   em   sua   sequência  
educacional.   Nas   raras   circunstâncias   em   que   uma   família   acredita   que   a   próxima   série   na   sequência   educacional   do   aluno  
não   é   a   melhor   opção   para   ele,   a   família   deve   alertar   o   diretor   executivo   da   escola   sobre   essa   crença.   Os   funcionários   da  
escola   trabalharão   com   o   distrito   de   envio   para   determinar   o   pedido   de   nível   de   série   mais   apropriado   a   ser   apresentado   ao  
aluno.   
 

A   escola   determinará   o   número   de   vagas   disponíveis   por   ano   em   cada   série.   O   potencial   de   matrícula   da   escola   é   limitado  
pelo   espaço   e   pelas   leis   das   escolas   charter.   Convidamos   as   famílias   interessadas   a   se   inscrever   e   incluímos   todos   os  
candidatos   em   uma   loteria   de   inscrição   específica   para   cada   série.   Embora   o   processo   de   inscrição   tenha   mais   de   um   mês   e  
não   seja   seletivo,   há   várias   etapas   no   processo,   todas   necessárias   para   que   uma   inscrição   seja   aceita.   É   responsabilidade   da  
família   requerente   cumprir   todos   os   prazos   no   processo   de   admissão.   
 

De   acordo   com   a   MGL,   Ch   71,   seção   89,   a   pedido   de   um   distrito   escolar   do   qual   uma   escola   charter   da   Commonwealth  
matricula   alunos,   a   escola   charter   fornecerá   a   um   correio   de   terceiros   os   endereços   de   todos   os   alunos   atualmente  
matriculados   na   escola   charter   da   Commonwealth.   do   distrito;   desde   que,   no   entanto,   as   informações   não   sejam   fornecidas  
se   os   pais   ou   responsáveis     do   aluno   solicitarem   que   a   escola   retenha   as   informações   do   aluno.   Cada   distrito   poderá  
fornecer   uma   correspondência   para   o   correio   de   terceiros   e   pagar   para   que   seja   copiado   e   enviado   para   as   famílias   de  
estudantes   do   referido   distrito   matriculado   na   escola   charter   da   Commonwealth.  
 

Casas   abertas   As   casas   abertas  
 

públicas   serão   realizadas   em   datas   especificadas   durante   o   período   de   inscrição.   Todos   os   possíveis   pais   e   alunos   são  
altamente   incentivados,   mas   não   obrigados,   a   participar.   As   Casas   Abertas   incluem   apresentações   do   diretor,   professores,  
pais   e   alunos,   além   de   tempo   para   fazer   perguntas   e   visitar   a   escola.   A   escola   não   exige   que   estudantes   em   potencial   ou  
suas   famílias   participem   de   entrevistas   ou   reuniões   informativas   como   condição   para   inscrição   ou   inscrição.  
 

Processo   de   inscrição  
 

Procedimento   dos   candidatos   
 

1.   No   início   de   novembro   do   ano   anterior   à   entrada   desejada,   os   formulários   de   inscrição   podem   ser   obtidos   na   escola  
(195   Route   137,   East   Harwich,   MA)   ou   no   site   da   escola   ( www.cclighthouseschool.org ).   Os   aplicativos   estão   disponíveis  
em   inglês,   português   e   russo   e   serão   traduzidos   para   outros   idiomas   mediante   solicitação.  
 

2.Os   pedidos   devem   ser   concluídos   e   RECEBIDOS   o   mais   tardar   na   data   especificada   antes   do   sorteio.   Esta   data   está  
claramente   indicada   no   formulário   de   inscrição.   Após   o   recebimento   de   uma   inscrição   preenchida,   as   informações   serão  

http://www.cclighthouseschool.org/


inseridas   no   banco   de   dados   de   candidatos   da   escola.   O   computador   atribuirá   um   número   de   identificação   do   candidato  
que   será   usado   como   o   número   da   loteria.   
A   notificação   dos   números   de   loteria   recém-atribuídos   será   enviada   por   correio   às   famílias   solicitantes   a   cada   semana.  
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3.   O   CCLCS   não   estabelecerá   nenhum   prazo   final   para   inscrição   nem   manterá   loterias   para   admissão   de   estudantes   no  
próximo   ano   letivo   até   depois   de   1º   de   janeiro   e   terminará   seu   processo   de   inscrição   até   15   de   março   de   cada   ano.   O  
CCLCS   notificará   publicamente   pelo   menos   um   mês   de   todos   os   prazos   de   inscrição.  
 

Os   nomes   dos   alunos   que   entraram   na   loteria,   mas   não   obtiveram   admissão,   serão   mantidos   em   uma   lista   de   espera,   que  
será   encaminhada   ao   Departamento   de   Ensino   Fundamental   e   Médio   (“o   Departamento”)   de   Massachusetts   o   mais   tardar  
em   15   de   março   do   ano   em   que   o   loteria   é   realizada.   Além   dos   nomes   dos   alunos,   a   escola   deve   fornecer   ao   departamento  
o   endereço   residencial   de   cada   aluno,   número   de   telefone,   série   e   outras   informações   que   o   departamento   julgue  
necessárias.   O   departamento   deve   manter   uma   lista   de   espera   consolidada   para   cada   município,   a   fim   de   determinar   o  
número   de   estudantes   individuais   em   cada   município   que   desejam   ingressar   em   escolas   charter.  
 

É   necessária   uma   prova   razoável   de   residência,   conforme   descrito   na   seção   "Critérios   de   elegibilidade"   desta   política,   no  
momento   em   que   é   feita   uma   oferta   de   admissão.   De   acordo   com   a   Lei   McKinney-Vento,   os   estudantes   sem-teto   estão  
isentos   deste   requisito.  
 

Loterias   de   inscrição  
 

Antes   do   processo   de   inscrição,   a   escola   determinará   o   número   de   vagas   disponíveis   a   cada   ano,   por   série.   Nos   casos   em  
que   há   menos   espaços   do   que   candidatos   elegíveis,   os   alunos   serão   aceitos   para   admissão   por   um   processo   de   loteria.   Um  
aviso   público   razoável   de   pelo   menos   uma   semana   é   dado   antes   de   cada   sorteio.   Os   sorteios   de   cada   série   serão   realizados  
em   uma   data   especificada   em   janeiro   ou   fevereiro.   Os   desenhos   serão   realizados   na   sala   de   reuniões   principal   da   escola  
(sala   123),   na   Rota   137   em   Harwich,   195   e   serão   abertos   ao   público.   Todos   os   candidatos,   pais   /   responsáveis     são  
convidados   a   participar,   mas   isso   não   é   obrigatório   e   não   afetará   o   resultado   da   loteria   de   forma   alguma.   Para   garantir   a  
privacidade,   apenas   números   de   loteria   atribuídos   serão   usados     para   se   referir   aos   candidatos.   Os   números   das   loterias  
serão   lidos   em   voz   alta   a   partir   do   banco   de   dados   de   candidatos   elegíveis.   Um   programa   de   computador   aleatório  
classificará   os   números   e   exibirá   a   ordem   em   uma   tela.   
Os   irmãos   dos   alunos   atualmente   matriculados   recebem   preferência   de   matrícula.   Depois   de   contabilizados   os   candidatos  
a   irmãos   automáticos,   será   oferecido   o   número   de   candidatos   que   ocupam   os   slots   disponíveis   determinados   previamente   à  
loteria.   Os   candidatos   a   irmãos   não   são   incluídos   no   sorteio,   a   menos   que   o   número   total   de   candidatos   a   irmãos   seja  
maior   que   o   número   de   vagas   disponíveis;   nesse   caso,   haveria   uma   loteria   entre   os   candidatos   a   irmãos   elegíveis.   A  
adesão   ao   estatuto   da   escola   charter   de   Massachusetts   (MGL   c.71,   s.89)   deve   dar   preferência   de   matrícula   a   irmãos   de  
estudantes   que   frequentam   o   CCLCS   no   momento   em   que   é   feita   uma   oferta   de   admissão   a   não   irmãos.   Os   irmãos   devem  
preencher   um   formulário   de   inscrição   e   cumprir   todos   os   prazos   de   inscrição.   Os   candidatos   cujos   números   aleatórios  
atribuídos   ultrapassam   o   número   de   vagas   disponíveis   serão   ordenados   em   uma   lista   de   espera.  
 

Caso   o   processo   principal   de   loteria   de   inscrição   não   tenha   produzido   um   número   adequado   de   alunos   inscritos,   o  
processo   de   loteria   pode   ser   repetido,   seguindo   rigorosamente   o   processo   de   loteria,   incluindo   notificação   pública   e   prazos  
revisados.  
 

NOTAS   DE:  
 

IRMÃOSEnteados:   Para   se   qualificar   sob   a   regra   de   irmãos,   os   enteados   devem   ser   legalmente   adotados   pelos   pais   de  
uma   criança   já   matriculada   na   escola.   Os   pais   devem   fornecer   prova   (documentação   do   tribunal)   de   que   o   enteado   é  
legalmente   adotado.  
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Famílias   Combinadas:   Crianças   de   famílias   diferentes   que   residem   na   mesma   casa   não   contam   como   irmãos   sob   a   regra   de  
irmãos.   
Limite   de   mensalidades   distritais:   os   irmãos   dos   alunos   que   frequentam   atualmente   podem   estar   isentos   do   limite   de  
mensalidades   distritais   que   limita   a   matrícula   em   escolas   charter.  
 

Os   espaços   são   determinados   pelo   número   total   de   vagas   disponíveis   em   cada   série.   O   número   total   de   alunos   que  
frequentam   uma   escola   charter   em   um   determinado   ano   escolar   não   pode   exceder   o   número   total   de   alunos   no   relatório   de  
pré-matrícula   da   escola   enviado   ao   Departamento   na   primavera   anterior,   de   acordo   com   603   CMR   1.08   (5).  
 

Nos   casos   em   que   a   inscrição   de   um   aluno   que   não   seja   irmão   de   outro   aluno   atualmente   inscrito   na   lista   de   espera  
exceder   o   limite   de   propinas   distritais,   o   aluno   será   ignorado,   mas   mantido   na   lista   de   espera.   Nos   casos   em   que   a  
matrícula   de   um   aluno   que   é   irmão   de   um   aluno   atualmente   freqüentando   uma   escola   charter   exceder   o   limite   de   propinas  
da   escola   charter,   o   irmão   poderá   ser   matriculado   e   a   Commonwealth   of   Massachusetts   fornecerá   aula,   sujeita   a  
apropriação   .  
 
Notificação  
 

No   próximo   dia   letivo   após   a   loteria,   uma   comunicação   será   enviada   a   todos   os   candidatos,   indicando   o   resultado   da  
loteria   no   que   se   refere   a   eles.   Os   resultados   da   loteria   NÃO   serão   divulgados   por   telefone.   Os   resultados   numéricos   serão  
publicados   no   site   da   escola   e   em   um   local   de   destaque   na   porta   da   frente   da   escola.   Os   pais   de   alunos   aceitos   receberão  
comunicações   de   aceitação   e   formulários   de   inscrição.   Os   formulários   de   inscrição   devem   ser   preenchidos   e   devolvidos  
em   uma   data   especificada   (geralmente   dentro   de   10   dias   a   duas   semanas),   indicando   o   desejo   de   participação   de   seus  
filhos.   Alguns   dias   antes   da   data   de   vencimento,   as   famílias   cujos   formulários   não   foram   entregues   serão   chamadas   e  
solicitadas   a   responder.  
 

Notas   adicionais   sobre   a   política   de   admissões  
     1.Como   a   prioridade   é   dada   aos   residentes   do   Condado   de   Barnstable   (consulte   a   prova   de   requisitos   de   residência  
acima),   pode   haver   duas   listas   de   espera   para   cada   série:   residentes   do   condado   de   Barnstable   e   residentes   de  
Massachusetts   que   não   são   do   Cabo.  
    2.Os   estudantes   listados   em   espera   serão   contatados   por   telefone   e   informados   por   e-mail   de   uma   vaga   e   oferecerão  
admissão.  
    3.Os   estudantes   que   recusarem   uma   oferta   de   admissão   serão   removidos   da   lista   de   candidatos,   mas   poderão   se   inscrever  
novamente   na   próxima   temporada   de   admissão.  
 

Notas   sobre   a   lista   de   espera  
 

Se   um   aluno   parar   de   frequentar   o   CCLCS   ou   recusar   a   admissão,   o   próximo   aluno   disponível   na   lista   de   espera   para   essa  
série,   levando   em   consideração   o   status   atual   das   preferências   de   inscrição,   receberá   a   admissão   até   que   o   lugar   vago   seja  
preenchido.   Nenhum   aluno   pode   ser   admitido   antes   de   outros   estudantes   elegíveis   que   foram   colocados   anteriormente   em  
uma   lista   de   espera   durante   um   processo   de   inscrição   anterior,   exceto   nos   casos   em   que   as   preferências   de   inscrição  
mudam   ou   conforme   descrito   no   CMR   1.05   (10)   (b)   ou   603   CMR   1.05   (8).   
Se   algum   aluno   da   lista   de   espera   se   tornar   irmão   de   um   aluno   matriculado   após   a   loteria   devido   a   matrículas  
subsequentes,   será   oferecida   a   esses   alunos   preferência   de   matrícula   antes   de   não   irmãos   na   lista   de   espera.   No   caso   de  
vários   irmãos   de   famílias   diferentes   na   lista   de   espera,   será   oferecido   preferência   aos   irmãos   mais   altos   da   lista   antes   que  
os   alunos   mais   baixos   da   lista.  
 

Se   não   houver   uma   lista   de   espera,   o   CCLCS   publicará   uma   vaga   aberta   para   os   estudantes   do   distrito   ou   distritos   de  
origem   e   tentará   preencher   a   vaga.   O   CCLCS   deve   tentar   preencher   vagas   vazias   sempre   que   elas   ocorrerem.   Se   ocorrer  
uma   vaga   após   14   de   fevereiro,   essa   vaga   permanecerá   na   coorte   de   notas.   Se   a   escola   não   conseguir   preencher   uma   vaga  
durante   o   ano   letivo,   a   vaga   será   preenchida   na   série   subsequente   para   o   próximo   ano   letivo.   Uma   vaga   que   ocorra   após   14  
de   fevereiro   não   será   preenchida   com   a   adição   de   um   aluno   a   um   nível   mais   baixo.   No   prazo   de   30   dias   após   o  



preenchimento   de   uma   vaga,   o   CCLCS   enviará   o   nome   do   aluno   que   preencherá   a   vaga   ao   departamento,   para   que   o  
departamento   atualize   sua   lista   de   espera.  
O   CCLCS   manterá   registros   precisos   de   suas   listas   de   espera   para   todas   as   classes.   Os   registros   incluirão   o   nome   dos  
alunos   (primeiro,   meio,   último),   datas   de   nascimento,   cidades   ou   vilas   de   residência   e   notas   para   os   alunos   que   entraram  
na   loteria,   mas   não   obtiveram   admissão.   Os   alunos   podem   se   retirar   do   CCLCS   informando   a   escola   por   escrito   sobre   sua  
intenção   de   se   retirar.   Se   um   aluno   se   retirar   do   CCLCS   e   quiser   ser   readmitido,   deverá   se   inscrever   novamente   para   a  
admissão.   
 

É   responsabilidade   da   família   requerente   cumprir   todos   os   prazos   no   processo   de   admissão.  


