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2019-2020
 Levando Os Estudantes Ao Sucesso

Queridos Pais: 

Nas escolas públicas do Condado 
de Orange, nossa visão é ser o 
principal produtor de alunos 
bem sucedidos no país. É nossa 
missão realizar isso com o apoio e 
envolvimento de nossas famílias e 
a Comunidade.

Nosso foco no sucesso do aluno é o motivo pelo qual 
nós criamos uma variedade de “Programa Magnet” 
descritos nesse folheto. Os programas visam aumentar 
o desempenho do aluno, permitindo-lhes concentrar-se 
em seus interesses, talentos e objetivos de carreira.

Porque cada aluno tem seus interesses e 
habilidades únicas, esses “Magnet Programs” foram 
cuidadosamente desenvolvidos para nutrir suas 
habilidades e paixões.  Além disso, os alunos “dos 
programas Magnet” vão estudar todos os assuntos 
obrigatórios, alinhados com os padroes do estado. 

Nossos “Magnet Programs” tem focalizado em temas 
e currículos alinhados em áreas que variam de ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática (STEM), visuais e 
muitos outros. (artes cênicas programa de bacharelado 
internacional, direito, finanças, medicina e muitos 
outros).  

Estamos orgulhosos de oferecer aos nossos alunos e 
famílias essas opções educacionais interesantíssimas.

Atenciosamente,

Barbara M. Jenkins, Ed.D.                                                                                                          
Superintendente

PERGUNTAS FREQUENTES
Como os alunos se increvem?       
Envie uma inscrição electrônica no www.schoolchoice.
ocps.net entre 1º de novembro e 15 de fevereiro de 2019.

Como os alunos são inscritos no “magnet  
programs” ?
Todos os candidatos elegíveis que cumprirem o 
prazo de inscrição de 15 de fevereiro de 2019, serão 
considerados para vagas disponíveis. Se houver mais 
candidatos elegíveis solicitando a admissão a um 
“magnet program” específico do que o número de 
vagas disponíveis, uma loteria gerada por computador 
será utilizada. Para alunos do ensino médio, se existem 
mais candidatos elegíveis do que vagas disponíveis, 
sessenta por cento dos assentos disponíveis serão 
escolhidos pelo computador usando um sistema de 
classificação acadêmico de pontos médios do (GPA). 
Este sistema de classificação acadêmico totaliza a 
pontuação média não medida nos dois anos anteriores 
e classifica os alunos. Quarenta por cento dos assentos 
disponíveis serão atribuídos por um processo aleatório 
de loteria.

Como meu aluno é qualificado pela preferência de ir
mãos?                                                       
Somente estudantes da escola primária que se 
candidatam a um “magnet program” elementar são 
elegíveis para esta preferência de irmãos. O irmão 
mais velho deve retornar ao programa no próximo 
ano letivo.O irmão mais novo  deve aprensentar 
qualificações em todos os critérios do  programa. Por 
favor, veja nosso site em www.schoolchoice.ocps.net 
para obter mais informações.

Ênfase no sucesso do aluno



Como serei notificada se meu aluno for selecionado?                                                          

Os pais e responsáveis serão notificados do posição do 
aluno por email. Os pais e responsáveis devem fornecer 
um endereço de e-mail no aplicativo eletrônico.

E se meu aluno não for selecionado na loteria?
Os alunos elegíveis não selecionados na loteria serão 
atribuídos aleatoriamente a um número de uma lista 
de espera para sua primeira escolha de programa. 
Usando o e-mail dos pais fornecido no aplicativo e a 
lista de espera do programa, os pais serão notificados 
de quaisquer aberturas à medida que estiverem 
disponíveis.

Se o aluno perder o prazo de inscrição de 15 de 
fevereiro de 2019, ele ainda pode se inscrever?
Em maio, o período de inscrição da Lista de Espera de 
Verão será aberta em www.schoolchoice.ocps.net. Os 
inscritos na Lista de Espera de Verão serão colocados 
na parte inferior de qualquer lista de espera existente 
resultante da loteria.

Você tem perguntas adicionais ou precisa de ajuda 
com a inscrição?
Envie um e-mail para a Equipe de seleção da Escola 
Magnet no magnetoffice@ocps.net ou pelo telefone 
407-317-3484.

MAGNET PROGRAMS PARA ESCOLA 
PRIMÁRIA   
| Séries K-5
As datas da turnê para visitar e conhecer as escolas 
Primárias estão publicadas no

www.schoolchoice.ocps.net. 

Aviação e Aeroespacial    
| Sally Ride    
Focado na ciência com conexões para o mundo 
da aviação e do setor aeroespacial, esse currículo 
aprimorado cria um ambiente de aprendizagem 
prático baseado na ciência. Um laboratório dedicado 
à aprendizagem de ciências, juntamente com os 
laboratórios de ciências em sala de aula, que oferece 
oportunidades para a exploração de conceitos e 
processos científicos à medida que os alunos exploram 
seu mundo e além.  

Academia de Língua Estrangeira   
| Hillcrest 
Ao associar um programa acadêmico rigoroso com um 
currículo relevante de língua estrangeira, esta escola 
magnet program oferece Espanhol ou Francês como 
segunda língua e oferece aos alunos experiências 
educacionais únicas e baseadas em temas em um 
ambiente desafiador. Os alunos se envolvem em 
atividades multiculturais, ganhando maior flexibilidade 
na aquisição de linguagem e sensibilidade às culturas 
mundiais.

NOVA ESCOLA COM MAGNET  PROGRAM
| Orlando Gifted Academy
Esta escola com magnet program sem zoneamento 
distrital oferece oportunidades aos estudantes 
superdotados, que estarão cursando de 2ª. a 6ª. 
séries no próximo ano letivo. Estudantes irão explorar 
um curriculum desafiador, baseado em projetos, 
e estendido. A escola irá promover o crescimento 
acadêmico do estudante e dar acesso a uma 
oportunidade educacional em tempo integral ao 
estudante superdotado.

NOVO PROGRAMA 
STEAM Career Academy
| Bay Meadows  

Usando recursos baseados com temas de profissões, 
este programa foca em um aprendizado baseado em 
projetos gerados por estudantes. Ao criar e desenvolver 
experiências envolventes e práticas através de projetos 
e atividades do mundo real, o programa irá ressaltar 
carreiras diferentes na área de STEAM (Ciências, 
Tecnologia, Engineering, Artes, Matemática) baseado 
no campo de estudos para o nível de cada série, e ao 
mesmo tempo aprimorando  a solução de problemas, o 
raciocíneo crítico, e a colaboração.

STEM  Magnet  
| Centro Orange  
Experiências e atividades práticas fornecem uma 
base sólida para estudantes que estão interessados 
em aprimorar seus conhecimentos e habilidades 
em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. 
Concentrando-se em aplicações do mundo real e 
criando um ambiente baseado em laboratório, as 
habilidades de pensamento crítico são cultivadas, 
preparando os alunos para o ensino superior. Este 
programa prepara os alunos para serem competitivos 
em uma sociedade global.   

Linguagem De Dois Idiona 
| Hunter’s Creek, Tildenville e Union Park 
Esses programas são desenvolvidos para desenvolver 
fluência oral e alfabetização em inglês e espanhol 
com o objetivo de alcançar excelência acadêmica e 
proficiência bilingue em ambas as línguas. O inglês 
e o espanhol são usados para ensinar aos alunos não 
apenas uma segunda língua, mas como ser cidadãos 
bilaterais e biculturais do mundo

ESCOLA FUNDAMENTAL II 
PROGRAMAS MAGNET                                                                                                        
| Graus 6-8  | As datas mostram as datas da Casa 
Aberta (Exposição). 

Academia de Artes                                                                                                                                         
| Howard
24 Jan 18h

Baseado na convicção de que as artes plásticas são 
uma linguagem universal, os alunos desenvolvem uma 
compreensão criativa das artes visuais e de atuação. Um 
currículo rigoroso e integrado em artes com uma gama 
de artes plásticas e atuação como disciplinas eleletivas 



ajuda os alunos a fazer conexões autênticas entre os 
padrões das artes e o  necessário currículo acadêmico. 

Arbor Ridge Opção 6-8      
| Arbor Ridge 
10 Jan 18h  

Desafiando os alunos a alcançar seus potenciais 
intelectuais e comportamentais em um ambiente de 
aprendizagem estimulante, este programa permite 
que os alunos obtenham sucesso acadêmico em um 
ambiente de aprendizagem menor. A ênfase é na auto-
organização, responsabilidade, liderança e crescimento 
acadêmico. O programa se concentra em preparar os 
alunos para viver como cidadãos produtivos e bem-
sucedidos. 

Cambridge Middle School Academy  
| Liberty 
24 Jan 18h 

Desarrollando una curiosidad informativa y una pasión 
duradera por el aprendizaje, el currículo del Programa 
Cambridge prepara a los estudiantes para la vida. 
Este programa ofrece una oportunidad para que los 
estudiantes exploren rigurosos cursos con el nivel de 
secundaria, requiriendo conocimiento, comprensión, 
aplicación, y habilidades desarrolladas a través de 
proyectos de investigación y respuesta escrita, así 
como prácticas en laboratorios orales que confían 
en perspectivas apoyadas por los estudiantes. Los 
estudiantes de escuelas intermedia en el Programa 
Cambridge tienen preferencia a cualquier espacio 
abierto en el Programa Cambridge Magnet de la 
Escuela Secundaria Colonial.  

Centro para o Avanço da Ciência e da Engenharia    
| Lockhart 
29 Jan 18h

Com um currículo rigoroso e integrado que se 
concentra em ciências, engenharia e matemática, os 
alunos participam de um aprendizado baseado em 
pesquisas e projetos. Ciências da computação, soluções 
ambientais, espaço, tecnologias médicas e arquitetura 
estão entre as muitas oportunidades educacionais onde 
os alunos podem ganhar créditos para o  ensino médio 
e certificações para indústria enquanto aprendem 
habilidades com preparação em desenho, eletrônica e 
gerenciamento de projetos.      

Bacharelado Internacional do Ensino Médio
| Carver, College Park, Jackson, Memorial, Robinswood
Carver    17 jan  18h

College Park   17 jan  18h

Jackson   29 jan  18h

Memorial   17 jan  18h

Robinswood   17 jan  18h

apacitando) os alunos para questionar idéias de 
significância global, este programa é projetado para 
ajudar os alunos a desenvolver o conhecimento e a 
compreensão necessários para participar de forma 

ativa e responsável em um mundo em mudança. O 
Programa de da Escola Média incentiva os alunos a 
abraçar e entender as conexões entre as assuntos 
tradicionais e o mundo real, e assim tornando-se críticos 
e reflexivos.

Progama de dois Idiomas 
| Hunter’s Creek
10 Jan 18h

Este programa é projetado para desenvolver fluência 
oral e alfabetização em inglês e espanhol com o objetivo 
de alcançar excelência acadêmica e proficiência 
bilingue em ambas as línguas. O inglês e o espanhol 
eram ensinados aos alunos não apenas uma segunda 
língua, mas como ser cidadãos em dois idiomas e 
biculturais do mundo. O espanhol é integrado em uma 
classe de conteúdo para garantir que os estudantes 
alcancem um alto nível de proficiência na língua 
determinada.

Academia Mundial de Línguas
| Lakeview 
15 Jan 18h

Fornecer um modelo de instrução para estudantes de 
língua inglesa para aprender uma segunda língua e ser 
alfabetizado em duas línguas, os alunos são imersos 
em Espanhol ou Francês. Além disso, estudantes de 
língua espanhola podem aprimorar suas habilidades 
linguísticas. Este programa permite que os alunos 
adquiram outro idioma e se tornem proficientes nas 
habilidades de leitura e escrita, enquanto cultivam uma 
compreensão e apreciação culturas diferentes. O curso 
Two-way Dual Languagel também é oferecido com um 
número limitado de lugares disponíveis.  

ENSINO MÉDIO COM  
MAGNET PROGRAM                                                                                                                 
| Graus 9-12 | As datas refletem as datas da Casa 
Aberta.

Aplicações para  Engenharia Avançada  
| Apopka 
10 Jan    18h

Este programa é uma introdução e exploração 
completa do amplo espectro de campos de engenharia 
tradicional, bem como as disciplinas emergentes 
nas ciências físicas, sociais e biológicas. Fortemente 
fundamentada em matemática e ciências físicas, 
levando os alunos a obter certificações da indústria e 
crédito universitário para estudos de AP, este programa 
oferece aos alunos a oportunidade de explorar os vários 
aspectos da engenharia.

Agriscience Academy     
| Wekiva 
17 Jan 18h

Com ênfase em aquapônica, biotecnologia, ciências 
animais, agronegócios e horticultura, o currículo se 



concentra em duas vias: (1) vida vegetal e biotecnologia 
com a oportunidade de matrícula dupla e (2) criação 
de animais com a incorporação de tecnologia 
levando a uma carreira em cuidados com animais ou 
ciência veterinária. As certificações da indústria estão 
disponíveis.

Engenharia Aviação e Aeroespacial    
| Oak Ridge 
10 Jan 18h

Usando as habilidades aprendidas em simuladores 
de nível militar, em um ambiente de sala de aula 
personalizado e profissional e juntamente com 
classes eletivas relacionadas à carreira e atividades 
de enriquecimento, os alunos experimentam, em 
primeira mão, os campos da engenharia aeronáutica e 
aeroespacial. A aprendizagem integrada, as honras e os 
cursos de colocação Avançada, bem como excursões ao 
campo, visita a locais, e estágios fornecem a base para o 
sucesso da faculdade e da carreira.

Cambridge Program  
| Colonial 
22 Jan 18h 

Desenvolvido pela Universidade de Cambridge, este 
currículo não está centrado em um único texto; Em vez 
disso, ele é projetado para que os alunos explorem e 
aprendam através de múltiplas fontes e experiências 
práticas como laboratórios, questionamento, e 
pesquisas. O Programa Cambridge ajuda os alunos 
a desenvolver uma curiosidade ativa e uma paixão 
duradoura pela aprendizagem.

Centro para futuros educadores  
| Edgewater 
24 Jan 18h

Oferecendo aos alunos a oportunidade de explorar 
caminhos de carreira no campo da educação, este 
programa expõe os alunos a uma variedade de 
experiências de ensino e aprendizagem em diferentes 
ambientes de sala de aula. Os alunos participam de 
estágios do mundo real nas escolas da OCPS. Em 
parceria com o Valencia College e UCF, os alunos se 
preparam para o ensino pós-secundário e para as 
profissões.

Centro de Estudos Internacionais    
| Dr. Phillips
15 Jan  18h

Com um forte currículo de posicionamento avançado, 
este programa utiliza um enfoque internacional e 
intercultural, com ênfase em conceitos e questões 
importantes em assuntos internacionais, política, 
história, religiões mundiais e humanidades. Os alunos 
se tornam proficientes em uma língua estrangeira com 
a oportunidade de desenvolver habilidades em uma 
segunda língua estrangeira.

Justiça Criminal, Direito e Finanças    
| Boone
22 Jan 18h

Os alunos selecionam um dos três caminhos de carreira 

distintos e são expostos a aplicações do mundo real 
nos campos de justiça criminal, direito e finanças com 
professores que possuem experiências relacionadas 
à essas carreiras. As oportunidades práticas para 
administrar um ramo da união de crédito, para conduzir 
investigações de cena do crime, e para competir em 
julgamentos simulados criando assim um ambiente de 
aprendizagem ri.

Mídia e jogos digitais    
| Oak Ridge
10 Jan 18h

Oferecendo uma abordagem única para programação 
e utilização de jogos, simulação, robótica e web 
design como produto final, os estudantes se tornam 
bem versados em habilidades multimídia que se 
traduzem em curtas-metragens e apresentações 
digitais. Este programa é projetado para desenvolver 
habilidades avançadas nas áreas de programação de 
jogos e simulação,  desenho de websites, produção de 
multimídia digital, soluções de tecnologia inovadoras e 
arte digital.

Engenharia, Ciências e Tecnologia    
| Edgewater 
24 Jan 18h

Os alunos trabalham em equipe no projeto EST STEAM, 
que simula os aspectos de pesquisa, desenvolvimento 
e marketing da engenharia e tecnologia modernas. 
As principais empresas de tecnologia mergulham 
no mundo da animação 3D, desenho gráfico ou 
programação de jogos e simulação. Os alunos 
participam de estágios, ofinas e fóruns do setor da 
indústria.Créditos universitários e certificações do setor 
estão disponíveis.

Academia de Administração e Gestão de 
Entretenimento   
| Evans 
29 Jan 18h

Desenvolvendo proficiência nas áreas de produção 
de teatro, este programa enfoca nos conhecimentos 
e habilidades técnicas, organizacionais e gerenciais 
necessários para levar as artes, a mídia e o 
entretenimento ao público. Os alunos aprenderão todas 
as facetas da indústria de entretenimento, criando 
habilidades na preparação e desempenho teatrais e 
eventos de entretenimento. Uma parceria com Valencia 
College oferece a oportunidade aos estudantes fazerem 
cursos de crédito universitário e ganharem admissão 
antecipada para a universidade.

Gestão em Hotelaria    
| Oak Ridge
11 Jan 18h

O currículo focado na carreira e os projetos colaborativos 
ajudam os alunos a obterem conhecimentos críticos 
da carreira, através de uma série de experiências de 
aprendizagem baseadas no trabalho dentro e fora da 
sala de aula. Essas atividades incluem: observação de 
trabalho, entrevistas, oficinas de redação de currículos, 
e viagens de campo, todos culminando em um 



estágio. Os parceiros da indústria fornecem orientação 
específica para a carreira.

Programa de Diploma de Bacharelado Internacional    
| Cypress Creek, Evans, Jones, e University
Cypress Creek   22 jan  18h

Evans     29 jan  18h

Jones     22 jan  18h

Universidade   29 jan  18h

Um curso rigoroso de estudos de artes liberais 
internacionalmente reconhecido, onde os alunos 
podem aumentar sua compreensão da linguagem e 
da cultura e se tornarem mais envolvidos globalmente. 
Este “Magnet Program” oferece um extenso estudo 
em artes da língua inglesa, história, artes liberais, 
matemática, ciências, e língua estrangeira, enfatizando 
o desenvolvimento de habilidades analíticas e de 
comunicação.

A Academia de Liderança e Empreendedorismo    
| Oak Ridge
10 Jan 18h

Capacita os alunos a possuir seu sucesso econômico, 
planejar seu futuro, e fazer escolhas acadêmicas 
inteligentes e econômicas inteligentes. Baseado no 
princípios de livre empreendimento, liderança, e 
empreendedorismo, este programa prepara os alunos 
para serem alfabetizados financeiramente e prontos 
para a força de trabalho. O currículo faz conexões 
entre lições aprendidas na sala de aula e aplicações 
do mundo real através de experiências relevantes e 
interativas.

Academia de Fotônica a Laser    
| Wekiva 
17 Jan 18h

Projetado para desenvolver conhecimentos e 
habilidades práticas em ótica laser, fibra ótica e 
dispositivos eletro-óticos, os alunos se preparam 
para carreiras de sucesso em negócios e indústria, 
construção, telecomunicações, fabricação industrial, 
medicina, entretenimento e militarismo. Uma 
sequência detalhada de experiências de laboratório 
desenvolve as habilidades práticas necessárias para 
especificar, operar e manter sistemas baseados em laser 
e fotónico. Uma parceria com o Valencia College oferece 
a oportunidade para os estudantes fazerem cursos de 
crédito universitário e ganharem admissão antecipada 
para a universidade.

Médico 
| Jones 
22 Jan 18h 

Este programa fornece aos alunos um currículo de 
preparação para a faculdade, experiências laboratoriais 
práticas e participação em ambientes de aprendizagem 
fora do campus. O curso fornece aos alunos o currículo 
mais atualizado e os métodos estratégicos utilizados 
nas profissões médicas em todo o país. Após a 
conclusão bem sucedida do currículo Médico Magnet, 

os alunos serão elegíveis para se apresentarem para 
os exames de certificação da indústria. Uma parceria 
com o Valencia College oferece a oportunidade para 
os estudantes fazerem cursos de crédito universitário e 
ganharem admissão antecipada para a universidade.

Carreiras médicas  
| Apopka
10 Jan 18h

Combinando estudo intensivo com aplicações 
do mundo real de procedimentos médicos, este 
programa prepara os alunos motivados para um 
futuro nos campos de medicina e cuidados de saúde 
dramaticamente expansíveis. Os alunos podem passar 
um semestre inteiro participando em observações de 
carreira e experiências clínicas em todos os campos de 
saúde, incluindo odontologia, radiologia, fisioterapia, 
farmacologia, enfermagem, cardiologia e pediatria. O 
crédito para a faculdade está disponível.

NAF Tecnologia de Informação   
| Colonial 
22 Jan 18h 

Projetados para o estudo, desenvolvimento, 
implementação, suporte e gerenciamento de sistemas 
informáticos de informação, os alunos podem 
selecionar Suporte de TI ou Comunicações de TI como 
áreas de especialidade e podem ser elegíveis para 
estágios após o primeiro ano. Os estudantes ganharão, 
por meio de certificações do setor, as habilidades 
pessoais, analíticas, técnicas e de comunicação 
necessárias para competir em nossa sociedade 
multimídia tecnológica.

NOVO PROGRAMA
Artes Cênica
| University
29 Jan 18h

Este programa cultiva o desenvolvimento artístico, 
acadêmico e pessoal do aluno com um currículo 
rigoroso, baseado em atuação na parte intrumental, 
vocal e arte teatral. Mantendo os alunos com altos 
padrões acadêmicos e artísticos, enquanto promove 
uma atmosfera de respeito mútuo, colaboração, apoio 
e aceitação, este programa de artes cênicas incentiva 
atividades criativas individuais, bem como colaboração 
para o bem do conjunto. Audições são necessárias.

Ciência e Serviços Veterinários    
| Colonial 
22 Jan 18h 

Com foco em amplas habilidades transferíveis 
e elementos-chave do setor de ciência animal, 
este programa prepara alunos para emprego ou 
treinamento avançado na ciências veterinárias, ciências 
animais e serviços. Os alunos trabalham com animais 
grandes e pequenos, incluindo répteis, caninos, 
felinos, cavalos e gado, bem como animais marinhos. 
Certificações da indústria estão disponíveis.



Artes visuais e Cênicas    
| Dr. Phillips
15 Jan  19h15

Este programa prepara os alunos para um futuro 
criativo e acadêmico com forte ênfase na preparação da 
faculdade. As oportunidades mensais de desempenho 

em toda a comunidade são oferecidas em dança, 
música, televisão, teatro e artes visuais. Os artistas 
residentes, que são conhecidos regionalmente e 
nacionalmente, muitas vezes se oferecem como 
voluntários para orientar e atuar diretamente com os 
alunos. Audições são necessárias.

MAGNET ESCOLA & PROGRAMAS
EU AMO O QUE EU ESTOU APRENDENDO!

Participantes da Pesquisa 2019-2020 

Por favor, forneça-nos seus comentários sobre os programas. Use o link de pesquisa 
abaixo: http://bit.ly/OCPSMagnetSurvey

A pesquisa permanecerá aberta até 15 de dezembro de 2018.  

Desde já, agradecemos pelo seu comentário!

www.schoolchoice.ocps.net 
magnetoffice@ocps.net  

407.317.3484 

Declaração de não-discriminação de OCPS EEO 

O conselho escolar de Orange County, Florida, não discrimina na admissão ou acesso, ou tratamento ou 
emprego em seus programas e atividades, com base em raça, cor, religião, idade, sexo, nacionalidade, 
estado civil, deficiência, informação  genética, orientação sexual, identidade de gênero ou expressão ou 
qualquer outro motivo, proibido por lei. Os seguintes indivíduos no Centro de Liderança Educacional de 
Ronald Blocker, Rua Amelia, 445, Orlando, Florida 32801, atende às questões de conformidade: Igualdade 
de oportunidade de emprego (EEO) Oficial & Título IX Coordenador: Jared Brooks; Coordenador de ADA: 
Michael D. Graf; Coordenador da seção 504: Latonia verde. (407.317.3200) 
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