
Uma nota da Sra. O'Neill sobreparticulares, paroquiais 

inscrições para escolase vocacionais 

                                                                                                                              

Prezados pais / responsáveis, 

Se seu filho estiver interessado em se inscrever em uma escola particular ou paroquial para o 
próximo ano, avise-me o mais rápido possível. A maioria dos prazos é no outono ou início do 
inverno. Além disso, esteja ciente de todos os prazos para sua escola(s). Por exemplo, existe o 
prazo de inscrição, mas as escolas particulares e paroquiais também exigem que os alunos 
façam um exame de admissão que só é dado em certas datas. Essas datas devem ser listadas 
nos sites das escolas. Cartas de recomendação dos professores de matemática e inglês do aluno, 
bem como de um orientador também são normalmente necessárias. Por favor, leve em 
consideração o tempo de seus professores e certifique-se de solicitar uma carta de 
recomendação deles com bastante antecedência. 

Se o seu aluno da 8ª série estiver interessado em se inscrever no ensino médio 
profissionalizante para o próximo ano, por favor, avise-me sobre isso também. Normalmente 
temos uma apresentação da Northeast Metropolitan Vocational High School em outubro e 
geralmente há uma casa aberta nessa escola profissionalizante no início de novembro. Este ano, 
a escola profissionalizante fará apresentações virtuais e passeios escolares virtuais. Entrarei em 
contato com mais informações sobre quando ocorrerão assim que eu conseguir as informações 
da escola. As inscrições online estarão disponíveis a partir de 1º de novembro e o prazo é 1º de 
março. Os alunos também podem se inscrever na  Essex North Shore Agricultural and Technical 
School para um número seleto de programas vocacionais que não são oferecidos pelo Northeast 
Metropolitan Vocational High School. As inscrições online para esta escola estarão disponíveis a 
partir de 26 de outubro e devem ser entregues em 8 de janeiro. Os alunos geralmente 
descobrem se foram aceitos em uma das escolas nas férias de abril. 

Observe que as escolas particulares, paroquiais e vocacionais examinarão não apenas as notas 
dos alunos, mas também sua disciplina e registros de frequência. A maioria das escolas solicita 
registros da 6ªséries, 7ª e 8ª. Portanto, se o seu aluno está atualmente na 6ªsérie ou 7ª e tem 
interesse em uma escola particular, paroquial ou vocacional para o ensino médio, certifique-se 
de que ele / ela está ciente de que tudo o que ele / ela fizer neste ano conta! 

Se você tiver alguma dúvida sobre o processo de inscrição, não hesite em entrar em contato 
comigo. 

 
Taryn O'Neill 
Orientador Conselheiro 
toneill@winthrop.k12.ma.us 
617-846-5507 x7240 

Sites de escolas profissionais: 
https://northeastmetrotech.com/ 
https://essexnorthshore.org/ 

https://northeastmetrotech.com/
https://essexnorthshore.org/

