
 

 

 

 

Inscrição no Programa Magnet do distrito de Escolas Públicas do Condado de 

Orange (Orange County Public Schools, OCPS) 

 

 

Leia as informações a seguir antes de completar a inscrição no Programa Magnet. 

 

Preencher e enviar a inscrição no Programa Magnet não implica, de maneira alguma, que todos os inscritos terão 

direito a uma vaga no programa no ano letivo 2022-2023. 

 

Os pais de alunos que começarão os anos K-10 (Kindergarten – Pré-escola ao 10º ano) no próximo ano 

letivo podem se inscrever nos Programas Magnet no distrito de OCPS. Os alunos devem residir no 

Condado de Orange, na Flórida, e ser elegíveis para inscrição para iniciar o processo.  
 

A inscrição eletrônica será a única aceita para consideração. Não serão aceitas inscrições duplicadas. 

 

Todas as informações da inscrição devem ser preenchidas corretamente. Inscrições incompletas não poderão ser 

processadas. 

 

A inscrição deve ser enviada eletronicamente até o prazo, ou seja, meia-noite de 15 de fevereiro de 2022, para que 

seja considerada na primeira loteria. Os alunos devem cumprir os requisitos de elegibilidade do Programa Magnet 

no qual estejam se inscrevendo. 

 

Apenas uma inscrição pode ser enviada por aluno.  É possível escolher um, dois ou três Programas 

Magnet.  Assegure-se de fazer suas escolhas na ordem da sua preferência.  Se estiver interessado em 

somente em um Programa Magnet, inscreva-se somente nele. 

 

Se você receber uma vaga pela loteria, a vaga oferecida será a única oferta de vaga que receberá.  Se você 

receber uma oferta de vaga que não seja a sua primeira escolha, poderá inscrever-se novamente após a 

abertura das inscrições para a lista de espera do verão, no mês de maio. 

 

Para alunos de Middle e High School (Ensinos Fundamental II e Médio) que não estejam matriculados no 

momento em uma escola do distrito de OCPS, ou seja, o aluno está matriculado atualmente em uma escola 

charter, escola particular ou em ensino doméstico, prepare-se para fazer o upload dos boletins escolares com as 

notas finais dos dois últimos anos letivos, 2019-2020 e 2020-2021. Não é possível prosseguir com a inscrição sem 

o upload desses documentos. Será necessário fazer o upload de um documento para cada ano letivo solicitado na 

inscrição. Múltiplas páginas ou fotos relativas a um ano letivo devem ser digitalizadas e salvas em um único 

documento. Observação: somente arquivos .pdf, .jpeg, .png ou .gif podem ser enviados.   

 

 

 



Todos os alunos elegíveis que cumprirem o prazo da inscrição serão considerados para as vagas disponíveis. Se 

houver mais alunos elegíveis solicitando ingresso em um Programa Magnet específico do que o número de vagas 

disponíveis, será realizado um processo computadorizado de seleção por loteria para oferecer oportunidade 

equitativa a todos os alunos elegíveis inscritos. 

 

Após enviar sua inscrição eletrônica para o Programa Magnet, você receberá uma página de confirmação listando 

o(s) Programa(s) Magnet selecionado(s). Essa página de confirmação não implica que a inscrição está completa e 

elegível para matrícula nos Programas Magnet nos quais se inscreveu. Todos os documentos exigidos devem ser 

enviados no momento da inscrição. Imprima a página de confirmação e guarde-a para referência futura.  

 

Se houver qualquer informação incorreta na página de confirmação, entre em contato com School Choice 

Services imediatamente por e-mail em magnetoffice@ocps.net. Inclua no seu e-mail o nome do aluno e os 

Programas Magnet para os quais se inscreveu. 

 

Os alunos elegíveis que enviarem inscrições até o prazo de 15 de fevereiro de 2022 serão notificados do status da 

inscrição por e-mail enviado aos pais/responsáveis listados na inscrição. Esse e-mail será considerado a 

notificação oficial de uma oferta de vaga em um Programa Magnet ou da posição na lista de espera. Consulte o 

site da School Choice para atualizações de datas importantes. Os alunos que receberam vagas em Programas 

Magnet devem se matricular na escola durante o período de matrícula listado no e-mail de notificação. 

 

Os alunos elegíveis que não receberem oferta de vaga na primeira loteria serão colocados em uma lista de espera. 

Uma segunda loteria será realizada se, posteriormente, houver disponibilidade de vagas no Programa Magnet., 

 

Os alunos elegíveis que não receberem oferta de vaga na primeira ou segunda loteria receberão, por meio do e-

mail do responsável listado na inscrição, o número correspondente da lista de espera para a primeira escolha de 

Programa Magnet que fizeram. Se uma vaga for aberta para o Programa Magnet, os pais/responsáveis serão 

notificados por e-mail enviado ao endereço de e-mail do responsável listado na inscrição. 

 

Os Programas Magnet do Elementary e High School (Ensinos Fundamental I e Médio) não oferecem transporte 

escolar. De acordo com a política de transporte do distrito, o transporte escolar será fornecido para Middle 

Schools (Ensino Fundamental II) com o Programa Middle Years (Ensino Fundamental II) de Bacharelado 

Internacional (International Baccalaureate Middle Years), mas não para outras Middle Schools (Ensino 

Fundamental II) com Programas Magnet. Se um aluno estiver matriculado em um Programa Magnet na escola de 

sua zona escolar, ele(a) será elegível para transporte de acordo com a política de transporte do distrito.  

 

Inscritos na Academia para Alunos Superdotados em Orlando (Orlando Gifted Academy), leiam abaixo: 

 

A Orlando Gifted Academy destina-se apenas a alunos elegíveis que entrarão no 2º ao 8º ano no ano letivo de 

2022-2023.  

Pais/Responsáveis de alunos ATUAIS do distrito de OCPS: 

A elegibilidade para os serviços de educação para alunos superdotados) deve ter sido determinada antes da 

inscrição para que a seleção da Orlando Gifted Academy seja válida. Sua inscrição no Programa Magnet será 

cancelada se for enviada e o aluno não for elegível para receber serviços de educação para alunos 

superdotados). 

 Se a elegibilidade do seu aluno para os serviços de educação para alunos superdotados tiver sido 

determinada anteriormente pelo distrito de OCPS, complete a inscrição. 

 Os alunos do distrito de OCPS que foram avaliados anteriormente fora do distrito e cujos 

pais/responsáveis gostariam de solicitar uma revisão de documentação devem entrar em contato com a 

mailto:magnetoffice@ocps.net?Subject=Magnet%20Application


escola do distrito de OCPS do aluno. Isso inclui avaliações particulares, avaliações fora do condado e fora 

do estado.  

 Se seu filho(a) for um aluno do distrito de OCPS cuja elegibilidade não foi determinada anteriormente 

para os serviços de educação para alunos superdotados e você gostaria de se inscrever na Orlando Gifted 

Academy, entre em contato com a escola do seu filho(a).  

 

Pais/Responsáveis de alunos fora do distrito de OCPS (escolas charter, escolas particulares ou em ensino 

doméstico): 

A elegibilidade para os serviços de educação para alunos superdotados deve ter sido determinada antes da 

inscrição para que a seleção da Orlando Gifted Academy seja válida. Sua inscrição no Programa Magnet será 

cancelada se for enviada e o aluno não for elegível para receber serviços de educação para alunos 

superdotados. 

Pais/Responsáveis de alunos fora do distrito de OCPS que não se qualificaram para serviços de educação 

para alunos superdotados ou alunos que foram avaliados anteriormente fora do distrito de OCPS deverão 

entrar em contato com a escola de seus filhos. 

 Os alunos que não estudam em escolas do distrito de OCPS que foram avaliados anteriormente fora do 

distrito e cujos pais/responsáveis gostariam de solicitar uma revisão de documentação devem entrar em 

contato com a escola da sua zona escolar.  Isso inclui avaliações particulares, avaliações fora do condado e 

fora do estado.    

 Os alunos que não estudam em escolas do distrito de OCPS e que não se qualificaram para serviços de 

educação para alunos superdotados, mas cujos pais/responsáveis gostariam de solicitar inscrição na 

Orlando Gifted Academy e solicitar uma avaliação para alunos superdotados, devem entrar em contato 

com a escola do distrito de OCPS da sua zona escolar. 

 

 

Begin Your Application
 

 

  

Iniciar sua Inscrição 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar a inscrição em Programa Magnet 

 

Insira o condado no qual reside:  

 

 

Selecione uma das seguintes opções: 

  Sou residente do Condado de Orange. Meu filho(a) atualmente está matriculado em uma Escola Pública do 

Condado de Orange (Orange County Public School) e tenho o número de ID dele(a). 

  Sou residente do Condado de Orange e meu filho(a) atualmente estuda em uma escola charter, uma escola 

particular ou em casa, ou iniciará o Kindergarten em agosto de 2022.  

Para inscrições de alunos do Middle e High School (Ensinos Fundamental II e Médio) que atualmente não 

estudam em escolas do distrito de OCPS, entendo que devo fazer upload das cópias dos boletins escolares 

dos dois últimos anos letivos. 

 

A seguir, selecione uma das seguintes opções: 

  A inscrição é para um Programa Magnet do High School (Ensino Médio) e meu filho(a) iniciará o 9º ou 

10º ano em agosto de 2022.  

  A inscrição é para um Programa Magnet do Middle School (Ensino Fundamental II) e meu filho(a) 

iniciará o 6º, 7º ou 8º ano em agosto de 2022.  

  A inscrição é para um Programa Magnet do Elementary School (Ensino Fundamental I) e meu filho(a) 

iniciará o período do Kindergarten (Pré-escola) ao 5º ano em agosto de 2022. 

 

Cancel This Application Continue
 

  

Cancelar esta Inscrição Continuar 



 

 

Pais/Responsáveis de alunos atuais do distrito de OCPS  
 

Você está prestes a iniciar a inscrição eletrônica de um aluno a ser considerado para um Programa Magnet nas 

Escolas Públicas do Condado de Orange. Será necessário usar o número de identificação (ID) escolar de 10 

dígitos do distrito de OCPS do seu aluno para completar a inscrição. Este ID pode ser encontrado no boletim 

escolar do aluno ou obtido ligando para a escola.  

 

Apenas uma inscrição pode ser enviada por aluno.  É possível escolher um, dois ou três Programas 

Magnet.  Assegure-se de fazer suas escolhas na ordem da sua preferência.  Se estiver interessado somente 

em um Programa Magnet, inscreva-se somente nele. 

 

Se você receber uma vaga pela loteria, a vaga oferecida será a única oferta de vaga que receberá.  Se você 

receber uma oferta de vaga que não seja a sua primeira escolha, poderá inscrever-se novamente após a 

abertura das inscrições para a lista de espera do verão, no mês de maio. 

 

Informações importantes sobre a inscrição 

 Inscrever-se em um Programa Magnet não garante oferta de vaga. 

 Os alunos devem cumprir os critérios de elegibilidade ou acadêmicos para os Programas Magnet selecionados 

e ser capazes de cursar as matérias exigidas. 

 A Orlando Gifted Academy destina-se apenas a alunos que entrarão no 2º ao 8º ano no ano letivo de 2022-

2023. A elegibilidade dos alunos do distrito de OCPS para os serviços de educação para alunos superdotados 

(gifted students) deve ter sido determinada antes da inscrição para que a seleção da Orlando Gifted Academy 

seja válida. Sua inscrição no Programa Magnet será cancelada se for enviada e o aluno não for elegível 

para receber serviços de educação para alunos superdotados. 

o Se a elegibilidade para os serviços de educação para alunos superdotados já tiver sido determinada 

neste momento, complete a inscrição. 

o Os alunos do distrito de OCPS que foram avaliados anteriormente fora do distrito e cujos 

pais/responsáveis gostariam de solicitar uma revisão de documentação, deverão entrar em contato 

com a escola do aluno. Isso inclui avaliações particulares, avaliações fora do condado e fora do 

estado.  

o Se seu filho(a) for um aluno do distrito de OCPS que não foi avaliado anteriormente, mas que 

gostaria de se inscrever para a Orlando Gifted Academy, entre em contato com a escola do aluno.  

 Pais/Responsáveis de alunos atuais do 8º e 9º ano do distrito de OCPS que não estavam matriculados no 

distrito nos anos letivos de 2019-2020 e/ou 2020-2021, por favor digitalizem e enviem o boletim final do 

aluno por e-mail para magnetoffice@ocps.net. Os documentos devem ser enviados no momento da 

inscrição. Sua inscrição não estará completa sem os boletins escolares. 

 Notifique o School Choice Services se você mudar de endereço residencial, endereço de e-mail e/ou telefone. 

 As ofertas de vagas em Programas Magnet são feitas por loteria computadorizada. 



 Os Programas Magnet de Elementary e High School (Ensinos Fundamental I e Médio) não oferecem 

transporte escolar. De acordo com a política de transporte do distrito, o transporte escolar será fornecido para 

Middle Schools com o Programa Middle Years (Ensino Fundamental II) de Bacharelado Internacional 

(International Baccalaureate Middle Years), mas não para outras Middle Schools (Ensino Fundamental II) 

com Programas Magnet. Se um aluno estiver matriculado em um Programa Magnet na escola de sua zona 

escolar, ele(a) será elegível para transporte de acordo com a política de transporte do distrito.  

 O School Choice Services pode dar preferência a irmãos mais novos de alunos no Elementary School (Ensino 

Fundamental I) já aceitos e matriculados em uma Escola ou Programa Magnet de Elementary School (Ensino 

Fundamental I) que retornarão para a mesma Escola ou Programa Magnet no ano para o qual a inscrição está 

sendo feita. Para fins dessa preferência, irmãos significam irmãos ou irmãs consanguíneos, irmãos por 

casamento ou adoção de um dos pais que vivem no mesmo endereço. Para ser elegível para essa preferência, o 

irmão mais velho deve cumprir os critérios acadêmicos ou de elegibilidade para o Programa Magnet no qual 

esteja se inscrevendo. Além disso, o aluno deve cumprir todos os requisitos do programa.  

o A consideração para preferência de irmãos é oferecida a alunos elegíveis de acordo com as vagas 

disponíveis e tal preferência deve ser indicada na inscrição.  

  Os pais devem fazer a inscrição dentro do prazo e fornecer as informações do irmão(ã) no Elementary School 

(Ensino Fundamental I) na inscrição para que seja considerada para a preferência. 

 

Consentimento dos pais 

De acordo com a Seção 92.525 da legislação do estado da Flórida, a inscrição deve ser verificada por um dos 

pais/responsáveis legais sob pena de perjúrio, para garantir que as informações declaradas na inscrição são 

verdadeiras e corretas e que o declarante é o pai/mãe/responsável legal autorizado a enviar a inscrição.   

 

Como pai/mãe/responsável legal, ao clicar em Continuar, entendo e concordo com o consentimento dos 

pais/responsáveis e quero continuar a inscrição no Programa Magnet. 

 

 

Cancel This Application Continue
 

  

Cancelar esta Inscrição Continuar 



 

 

 

 

 

Informações do aluno do distrito de OCPS 

Preencha as seguintes informações do aluno do distrito de OCPS. Obs.: o nome do aluno deve corresponder 

exatamente ao nome indicado no boletim escolar do distrito de OCPS. 

 

ID do aluno:  

 

Sobrenome legal:      Nome:    Segundo nome:  

 

Data de nascimento:        (Mês/Dia/Ano) 

    Use o formato MM/DD/AAAA. Por exemplo, 01/08/2009 

 

Ano escolar atual:          Ano escolar no momento da inscrição. Por exemplo, se o aluno estiver no 8º ano no 

momento da inscrição, o ano escolar atual é 8. 

 

Próximo ano escolar:                Ano escolar no próximo ano. Por exemplo, se o aluno estiver no 8º ano no 

momento, o próximo ano escolar será 9. 

 

 

Cancel This Application
         

Continue
 

  

Cancelar esta Inscrição Continuar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações do pai/mãe/responsável legal  
 

Sobrenome do pai/mãe/responsável legal:  Nome:   

 

E-mail do pai/mãe/responsável legal:  

 

Confirmar e-mail:  

 

Telefone para contato diurno:  Ramal  

 

Telefone para contato noturno:  Ramal  

 

 
  

Cancelar esta Inscrição Continuar 



 

 

Pais/Responsáveis de alunos fora do distrito de OCPS  
 

Você está prestes a iniciar a inscrição eletrônica de um aluno a ser considerado para um Programa Magnet das 

Escolas Públicas do Condado de Orange.  

 

Ao completar esta inscrição, você declara que seu filho(a) atualmente NÃO está matriculado em uma Escola do 

distrito de OCPS, por exemplo, seu filho(a) está matriculado atualmente em uma escola charter, escola particular, 

em ensino doméstico, ou iniciará o Kindergarten em agosto de 2022.  

 

Apenas uma inscrição pode ser enviada por aluno.  É possível escolher um, dois ou três Programas 

Magnet.  Assegure-se de fazer suas escolhas na ordem da sua preferência.  Se estiver interessado somente 

em um Programa Magnet, inscreva-se somente nele. 

 

Se você receber uma vaga pela loteria, a vaga oferecida será a única oferta de vaga que receberá.  Se você 

receber uma oferta de vaga que não seja a sua primeira escolha, poderá inscrever-se novamente após a 

abertura das inscrições para a lista de espera do verão, no mês de maio. 

 

Informações importantes sobre a inscrição 

 Inscrever-se em um Programa Magnet não garante oferta de vaga. 

 Os alunos devem cumprir os critérios de elegibilidade ou acadêmicos para os Programas Magnet selecionados 

e ser capazes de cursar as matérias correspondentes. 

 A Orlando Gifted Academy destina-se apenas a alunos que entrarão no 2º ao 8º ano no ano letivo de 2022-

2023. A elegibilidade para os serviços de educação para alunos superdotados deve ter sido determinada antes 

da inscrição para que a seleção da Orlando Gifted Academy seja válida. Sua inscrição no Programa Magnet 

será cancelada se for enviada e o aluno não for elegível para receber serviços de educação para alunos 

superdotados. 

o Os alunos que não estudam em escolas do distrito de OCPS, que foram avaliados anteriormente 

fora do distrito e cujos pais/responsáveis gostariam de solicitar uma revisão de documentação, 

deverão entrar em contato com a escola do distrito de OCPS da sua zona escolar.  Isso inclui 

avaliações particulares, avaliações fora do condado e fora do estado.    

o Os pais/responsáveis de alunos que estudam em escolas fora do distrito de OCPS e que não se 

qualificaram para serviços de educação para alunos superdotados, mas que gostariam de solicitar 

inscrição na Orlando Gifted Academy e solicitar uma avaliação para alunos superdotados, devem 

entrar em contato com a escola do distrito de OCPS da sua zona escolar. 

 As ofertas de vagas em Programas Magnet são feitas por loteria computadorizada. 

 Os Programas Magnet de Elementary e High School (Ensinos Fundamental I e Médio) não oferecem 

transporte escolar. De acordo com a política de transporte do distrito, o transporte escolar será fornecido para 

Middle Schools (Ensino Fundamental II) com o Programa Middle Years (Ensino Fundamental II) de 

Bacharelado Internacional (International Baccalaureate Middle Years), mas não para outras Middle Schools 

(Ensino Fundamental II) com Programas Magnet. Se um aluno estiver matriculado em um Programa Magnet 



na escola de sua zona escolar, ele(a) será elegível para transporte de acordo com a política de transporte do 

distrito.  

 O School Choice Services pode dar preferência a irmãos no Elementary School (Ensino Fundamental I) de 

alunos mais velhos do Elementary School (Ensino Fundamental I) já aceitos e matriculados em uma Escola ou 

Programa Magnet, e que retornarão para a mesma Escola ou Programa Magnet no ano para o qual a inscrição 

está sendo feita. Para fins dessa preferência, irmãos significam irmãos ou irmãs consanguíneos, irmãos por 

casamento ou adoção de um dos pais que vivem no mesmo endereço. Para ser elegível para essa preferência, o 

irmão mais velho deve cumprir os critérios acadêmicos ou de elegibilidade para o Programa Magnet no qual 

esteja se inscrevendo. Além disso, o aluno deve cumprir todos os requisitos do programa.  

o A consideração para preferência de irmãos é oferecida a alunos elegíveis de acordo com as vagas 

disponíveis e tal preferência deve ser indicada na inscrição.  

  Os pais devem fazer a inscrição dentro do prazo e fornecer as informações do irmão(ã) no Elementary School 

(Ensino Fundamental I) na inscrição para que seja considerada para a preferência.  

 Notifique o School Choice Services se você mudar de endereço, endereço de e-mail e/ou telefone.  

 

Documentação necessária para inscrições em Programas Magnet de Middle e High School (Ensinos 

Fundamental II e Médio): 
 

 Cópia digitalizada do boletim escolar final do ano letivo de 2019-2020. 

 Cópia digitalizada do boletim escolar final do ano letivo de 2020-2021. 

Esses documentos devem ser enviados via upload na próxima tela. Se os documentos não forem enviados, o 

processo de inscrição será interrompido. Será necessário fazer o upload de um documento para cada ano letivo 

solicitado. Múltiplas páginas ou fotos relativas a um ano letivo devem ser digitalizadas e salvas em um único 

documento.  

Observe que somente arquivos .pdf, .jpeg, .png ou .gif podem ser transferidos.   

 

 

Consentimento dos pais 

De acordo com a Seção 92.525 da legislação do estado da Flórida, a inscrição deve ser verificada por um dos 

pais/responsáveis legais sob pena de perjúrio, para garantir que as informações declaradas na inscrição são 

verdadeiras e corretas e que o declarante é o pai/mãe/responsável legal autorizado a enviar a inscrição.  

 

Como pai/mãe/responsável legal, ao clicar em Continue (Continuar), entendo e concordo com o consentimento 

dos pais/responsáveis e quero continuar a inscrição no Programa Magnet.    

 

Cancel This Application Continue
 

  

Cancelar esta Inscrição Continuar 



 

 

 

Informações de alunos fora do distrito de OCPS 

Preencha as seguintes informações para o aluno fora do distrito de OCPS.  

 

Sobrenome legal:      Nome:    Segundo nome:  
 

Data de nascimento:        (Mês/Dia/Ano) 

    Use o formato MM/DD/AAAA. Por exemplo, 01/08/2009 

 

Ano escolar atual:         Ano escolar no momento da inscrição.  

Por exemplo, se o aluno estiver no 8º ano no momento da inscrição, o ano escolar atual é 8. 

 

Próximo ano escolar:              Ano escolar no próximo ano.  

Por exemplo, se o aluno está no 8º ano no momento, no próximo ano ele estará no ano 9 

 

Se o aluno não estiver matriculado no momento em uma escola do distrito de OCPS, por exemplo, seu filho(a) 

está matriculado em uma escola charter, escola particular, escola em casa, insira o nome da escola aqui. 

 

Escola fora do 

distrito de OCPS:   

 

Informações necessárias se o aluno estiver se inscrevendo para um Programa Magnet do Middle ou High 

School (Ensinos Fundamental II e Médio) 

As cópias dos boletins finais e/ou históricos escolares dos últimos dois anos letivos, 2019-2020 e 2020-2021, 

devem ser digitalizadas e enviadas por upload nesta página no momento da inscrição. Será necessário fazer o 

upload de um documento para cada ano letivo solicitado. Múltiplas páginas ou fotos relativas a um ano letivo 

devem ser digitalizadas e salvas em um único documento. 

OBS.: somente arquivos .pdf, .jpeg, .png ou .gif podem ser enviados. Após localizar um arquivo, clique no 

botão Upload (Carregar) para cada ano para continuar o processo de inscrição. 
 

                                                                                                                   

   

Cancel This Application
         

Continue
 

 

 

Carregar boletim ou histórico do ano 1 

Carregar boletim ou histórico do ano 2 

Procurar... 

Procurar... 

Cancelar esta Inscrição Continuar 



 

 

 

 

Endereço  
 

Insira seu endereço residencial. Certifique-se de que o tipo de rua e/ou a direção não seja inserido na caixa de 

texto de nome da rua. 

 

 

Endereço residencial (físico): 
 

Número:     Nome da rua:    Tipo de rua:     
 
Direção:     Apto./Unidade:     
 
Cidade:    Estado:  Código Postal:     
 
 

 

 

 

Cancel This Application
   

  

FL 

Cancelar esta Inscrição Continuar 



 

 
 
 

 

Informações adicionais 

 
Responda às seguintes perguntas sobre seu aluno fora do distrito de OCPS. 
 

Sexo: 

  Masculino   Feminino         Prefiro não responder 

 

Etnia: 

  Hispano ou latino 

  Não hispano ou não latino 

  Prefiro não responder 

 

Raça (marcar todas as opções aplicáveis) 

  Indígena norte-americana ou nativo do Alasca 

  Asiática 

  Afro-americana 

  Multirracial 

  Nativo do Havaí ou de outra ilha do Pacífico 

  Branca 

  Prefiro não responder 

 

 

Cancel This Application Continue
 

 

 

  

Cancelar esta Inscrição Continuar 



 
 

 
 

Informações do pai/mãe/responsável legal  
 

Sobrenome do pai/mãe/responsável legal:    Nome:  

 

E-mail do pai/mãe/responsável legal:  

 

Confirmar e-mail:  

 

Os e-mails do distrito de OCPS podem ser direcionados para sua caixa de spam ou lixo eletrônico; por isso, 

verifique essas pastas também.  
 

Telefone para contato diurno:     Ramal:  

 

Telefone para contato noturno:     Ramal:  

 

 

 
 

  
Cancelar esta Inscrição Continuar 



 

 

 

 

 

 

 

Programas Magnet de High School (Ensino Médio) 

 

Apenas uma inscrição pode ser enviada por aluno.  É possível escolher um, dois ou três Programas 

Magnet.  Assegure-se de fazer suas escolhas na ordem da sua preferência.  Se estiver interessado somente 

em um Programa Magnet, inscreva-se somente nele. 

 

Se você receber uma vaga pela loteria, a vaga oferecida será a única oferta de vaga que receberá.  Se você 

receber uma oferta de vaga que não seja a sua primeira escolha, poderá inscrever-se novamente após a 

abertura das inscrições para a lista de espera do verão, no mês de maio. 

 

Observação: devido aos requisitos de audição, o Programa Magnet de Belas-artes e Artes Cênicas da Dr. Phillips 

High School e o Programa  Magnet de Artes Cênicas da University High School estão disponíveis apenas como 

primeira escolha. Não é possível selecionar e fazer audição em ambas os Programas Magnet. É possível 

selecionar uma segunda e/ou terceira opção de Programa Magnet. 

 

Programa Magnet do High School (Ensino Médio) 1 2 3 

3DE by Junior Achievement – Oak Ridge High School    

Academia de Artes Culinárias – Wekiva High School    

Aplicações de Engenharia Avançada – Apopka High School    

Academia de Ciências Agrícolas – Wekiva High School    

Aviação e Engenharia Aeroespacial – Oak Ridge High School    

Programa de Cambridge – Colonial High School    

Centro para Futuros Educadores – Edgewater High School    

Centro de Estudos Internacionais – Dr. Phillips High School    

Justiça Penal – Boone High School    

Mídias Digitais e Videogames – Oak Ridge High School    

Produção e Administração de Entretenimento – Evans High 

School 

   

Engenharia, Ciência e Tecnologia (EST) com ênfase em 

Engenharia – Edgewater High School 

   

Engenharia, Ciência e Tecnologia (EST) com ênfase em 

Tecnologia – Edgewater High School 

   

Finanças – Boone High School    

Academia de Primeiros Socorristas – East River High School    



Gestão de Hospitalidade – Oak Ridge High School    

Tecnologia da Informação (NAF) – Colonial High School    

Programa de Bacharelado Internacional (IB, International 

Baccalaureate)  

(Consultar zoneamento de escolas da IB) 

   

Academia de Fotônica de Laser – Wekiva High School    

Direito – Boone High School    

Medicina – Jones High School    

Carreiras Médicas – Apopka High School    

Artes Cênicas – University High School    

Ciências e Serviços Veterinários – Colonial High School    

Belas-artes e Artes Cênicas – Dr. Phillips High School    

 

 

Cancel This Application Submit This Application
 

 

  

Cancelar esta Inscrição Enviar esta Inscrição 



 

 

 

 

 

 

Belas-Artes e Artes Cênicas - Dr. Phillips High School  
 

O Programa Magnet de Belas-artes e Artes Cênicas na Dr. Phillips High School é dividido em várias áreas. As 

vagas oferecidas para o Programa Magnet de Belas-artes e Artes Cênicas dependem da audição bem-sucedida 

para uma das áreas. É necessário selecionar pelo menos uma área para audição. Todavia, é possível fazer audição 

para tantas áreas quantas desejar. Mais informações sobre as audições podem ser encontradas na página do 

Programa Magnet de Belas-artes e Artes Cênicas no site da Dr. Phillips High School, dphs.ocps.net.  

Observação: o Programa Magnet de Belas-artes e Artes Cênicas está disponível somente como primeira escolha. 

Todavia, é possível selecionar uma segunda e/ou terceira opção de Programa Magnet além do programa de Belas-

artes e Artes Cênicas. 

Em fevereiro, a equipe da Dr. Phillips entrará em contato por e-mail, usando o endereço de e-mail do 

pai/mãe/responsável legal fornecido, para agendar a(s) audição(ões) do aluno. Qualquer comunicação relativa às 

audições será enviada para o endereço de e-mail do pai/mãe/responsável legal. 

 

 Artes 

 Banda 

 Coral 

 Dança 

 Orquestra 

 Televisão 

 Artes Cênicas 

(Teatro) 

 

Return to the Program Choice Page
 

 

  Voltar para página de seleção de Programas 

http://www.dphs.ocps.net/


 

 

 

 

 

 

Artes Cênicas – University High School  
 

O Programa Magnet de Artes Cênicas da University High School é dividido em várias áreas. As vagas oferecidas 

para o Programa Magnet de Artes Cênicas dependem da audição bem-sucedida para uma ou mais áreas. É 

necessário selecionar pelo menos uma área para audição. Todavia, é possível fazer audição para tantas áreas 

quantas desejar. Mais informações sobre as audições podem ser encontradas na página do Programa Magnet de 

Artes Cênicas no site da University High School, uhs.ocps.net.  

Observação: o Programa Magnet de Artes Cênicas está disponível somente como primeira escolha. Todavia, é 

possível selecionar uma segunda e/ou terceira opção de Programa Magnet além do programa de Artes Cênicas. 

Em fevereiro, a equipe da University entrará em contato por e-mail, usando o endereço de e-mail do 

pai/mãe/responsável legal fornecido, para agendar a audição(ões) do aluno. Qualquer comunicação relativa às 

audições será enviada para o endereço de e-mail do pai/mãe/responsável legal. 

 

 Dança 

 Instrumental 

 Teatro 

 Voz 

 

 

Return to the Program Choice Page
 

 
  Voltar para página de seleção de Programas 

http://www.dphs.ocps.net/


 

 

 

 

 

 

Zoneamento de Programas Magnet da IB do High School (Ensino Médio) 

 

 

Programa Magnet 

da IB do High 

School (Ensino 

Médio) 

 

Alunos zoneados para 

Cypress Creek 
Bridgewater , Freedom, Horizon West, Hunter's Creek, Innovation Park, Lake Nona, 

Meadow Woods, South Creek, Southwest, Walker, Westridge, Water Spring 

Evans 
Apopka, Audubon Park*, College Park, Lakeview, Lockhart, Maitland*, Meadowbrook, 

Ocoee, Piedmont Lakes, Robinswood, Wolf Lake 

Jones 
Blankner, Carver, Chain Of Lakes, Conway, Gotha,  Memorial, OCPS Academic Center for 

Excellence, Pershing, SunRidge 

University 
Avalon, Corner Lake, Discovery, Lake Como, Legacy, Liberty, Odyssey, Roberto Clemente, 

Timber Springs, Union Park**, Wedgefield 

 

*Somente alunos na zona da Edgewater High School.  

**Somente alunos na zona da University High School. 

 

Return to High School Program Choice Page
 

 

  Voltar para a página de seleção de Programa 

do High School (Ensino Médio) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programas Magnet de Middle School (Ensino Fundamental II) 

 

Somente uma inscrição pode ser enviada por aluno.  É possível escolher um, dois ou três Programas 

Magnet.  Assegure-se de fazer suas escolhas na ordem da sua preferência.  Se estiver interessado somente 

em um Programa Magnet, inscreva-se somente nele. 

 

Se você receber uma vaga pela loteria, a vaga oferecida será a única oferta de vaga que receberá.  Se você 

receber uma oferta de vaga que não seja a sua primeira escolha, poderá inscrever-se novamente após a 

abertura das inscrições para a lista de espera do verão, no mês de maio. 

 

Programas Magnet de Middle School (Ensino Fundamental II) 1 2 3 

Opção do 6º ao 8º ano – Arbor Ridge    

Academia de Artes – Howard Middle School    

Academia de Middle School de Cambridge - Liberty Middle School    

Centro para Avanço em Ciência e Engenharia - Lockhart Middle School     

Programa Bilíngue – Hunter’s Creek Middle School    

Orlando Gifted Academy  

*somente para segundo ao oitavo ano. Obs.: sua inscrição será cancelada se for enviada 

e o aluno não for elegível para serviços de educação para alunos superdotados. 

   

Programa dos Anos Intermediários da IB 

(Consultar zoneamento de escolas IB) 

   

Academia Mundial de Idiomas - Francês - Lakeview Middle School    

Academia Mundial de Idiomas - Espanhol - Lakeview Middle School    

Academia Mundial de Idiomas – Enriquecimento Bilíngue - Lakeview Middle School    

Academia de Middle School – Windy Ridge 

*Note que os inscritos devem estar matriculados atualmente ou na zona da Windy 

Ridge Elementary School. 

   

 

 

Cancel This Application Submit This Application
 

  

Cancelar esta Inscrição Enviar esta Inscrição 



 

 

 

 

 

 

 

Zoneamento dos Programas Magnet da IB MYP do Middle School (Ensino 

Fundamental II) 

 

 

Programa Magnet da IB 

do Middle School (Ensino 

Fundamental II) 

 

Alunos zoneados para 

Carver IB MYP 
Bridgewater, Carver, Chain of Lakes, Freedom, Gotha, Horizon West, Southwest, 

Westridge, Water Spring 

College Park IB MYP Audubon Park, Blankner, College Park,  Lockhart, Maitland, Meadowbrook 

Memorial IB MYP 
Conway, Hunters Creek, Meadow Woods, Memorial, OCPS Academic Center for 

Excellence, Pershing, South Creek, SunRidge, Walker 

Roberto Clemente IB MYP 
Avalon, Corner Lakes, Discovery, Innovation, Lake Como, Lake Nona, Legacy, 

Liberty, Odyssey, Roberto Clemente, Timber Springs, Union Park, Wedgefield 

Robinswood IB MYP Apopka, Lakeview, Ocoee, Piedmont Lakes, Robinswood, Wolf Lake 

 

 

Return to Middle School Program Choice Page
 

 
 

 

 

 

 

Voltar para a página de seleção de Programa 

do Middle School (Ensino Fundamental II) 



 

 

 

 

 

Programas Magnet de Middle School (Ensino Fundamental II) 
 

Somente uma inscrição pode ser enviada por aluno.  É possível escolher um, dois ou três Programas 

Magnet.  Assegure-se de fazer suas escolhas na ordem da sua preferência.  Se estiver interessado somente 

em um Programa Magnet, inscreva-se somente nele. 

 

Se você receber uma vaga pela loteria, a vaga oferecida será a única oferta de vaga que receberá.  Se você 

receber uma oferta de vaga que não seja a sua primeira escolha, poderá inscrever-se novamente após a 

abertura das inscrições para a lista de espera do verão, no mês de maio. 

 

Programas Magnet de Elementary School (Ensino Fundamental I) 1 2 3 

Aviação e Engenharia Aeroespacial – Sally Ride Elementary School    

Orlando Gifted Academy 

*somente para o segundo ao oitavo ano. Obs.: sua inscrição será cancelada se for 

enviada e o aluno não for elegível para receber serviços de educação para alunos 

superdotados. 

   

Programa Bilíngue – O inglês é o idioma mais falado pelo aluno – Hunter’s Creek 

Elementary School  

   

Programa Bilíngue – O espanhol é o idioma mais falado pelo aluno – Hunter’s Creek 

Elementary School 
   

Belas-artes e Artes Cênicas – Maxey Elementary School    

Academia de Idiomas Estrangeiros - Francês – Hillcrest Elementary School    

Academia de Idiomas Estrangeiros - Espanhol – Hillcrest Elementary School    

STEM - Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática - Orange Center Elementary 

School 

   

Programa Bilíngue – O inglês é o idioma mais falado pelo aluno – Tildenville 

Elementary School 

   

Programa Bilíngue – O espanhol é o idioma mais falado pelo aluno – Tildenville 

Elementary School 

   

Academia de Carreiras STEAM – Bay Meadows Elementary School    

Academia de Currículo Avançado – Hungerford Elementary School    

Programa Bilíngue – O inglês é o idioma mais falado pelo aluno – Union Park 

Elementary School 

   

Programa Bilíngue – O espanhol é o idioma mais falado pelo aluno – Union Park 

Elementary School 

   

 



 

Você tem um irmão(ã) mais velho(a) retornando para este Programa Magnet no próximo ano?  Sim Não  

Em caso afirmativo,   

ID do distrito de 

OCPS do irmão(ã):       

Sobrenome do 

irmão(ã):       

Nome do irmão(ã):       

Relacionamento:   N/A
 

Programa Magnet:   
 

Ano escolar atual:   N/A
 

 

Cancel This Application
    

Submit This Application
 

 

 

  

Cancelar esta Inscrição Enviar esta Inscrição 



 

 

 

 

 
 

 

 

Página de confirmação do Programa Magnet 
 

Data:   Horário:    Número de confirmação: 

 

Nome do aluno:       

ID do aluno: 

 

E-mail do pai/mãe/responsável:  

 

Observação: os e-mails do distrito de OCPS podem ser direcionados para sua caixa de spam ou lixo eletrônico; 

por isso, verifique essas pastas também.  

 

Você selecionou: 

Primeira escolha: 

Segunda escolha: 

Terceira escolha: 

 

Sua inscrição no Programa Magnet foi enviada.  

 

Revise cuidadosamente as suas seleções. Nenhuma alteração poderá ser feita em sua inscrição no Programa 

Magnet. Se alguma informação inserida estiver incorreta, entre em contato imediatamente com 

magnetoffice@ocps.net para que sua inscrição possa ser cancelada. Você poderá então se inscrever 

novamente até 15 de fevereiro e inserir as informações corretas.  

Pais/responsáveis legais de alunos atuais do 8º e 9º ano do distrito de OCPS que não estavam matriculados no 

distrito nos anos letivos de 2019-2020 e/ou 2020-2021 devem digitalizar e enviar o boletim final do aluno por e-

mail para magnetoffice@ocps.net. Os documentos devem ser enviados no momento da inscrição. Sua inscrição 

não estará completa sem os boletins escolares. 

 

Após a primeira loteria, os pais/responsáveis serão notificados por e-mail enviado ao endereço de e-mail do 

pai/mãe/responsável listado na inscrição. Este e-mail é considerado a notificação oficial de uma oferta de vaga em 

Programa Magnet ou da posição na lista de espera. Os alunos que receberam oferta de vaga em Programas 

Magnet devem se matricular na escola durante o período de matrícula listado no e-mail de notificação.  

 

Se você receber uma vaga pela loteria, a vaga oferecida será a única oferta de vaga que receberá.  Se você 

receber uma oferta de vaga que não seja a sua primeira escolha, poderá inscrever-se novamente após a 

abertura das inscrições para a lista de espera do verão, no mês de maio. 

 

Se você não receber um e-mail até o dia 1º de março de 2022, envie um e-mail para magnetoffice@ocps.net e 

inclua o nome do aluno, número do ID e os Programas Magnet para os quais se inscreveu.  

 

mailto:magnetoffice@ocps.net


Os e-mails do distrito de OCPS podem ser direcionados para sua caixa de spam ou lixo eletrônico; por isso, 

verifique essas pastas também.  

 

Imprima esta página e guarde-a para referência futura. 
 

 

 

Imprimir/Enviar 

para e-mail 

Sair 


