
 

  
  

Escolas Públicas de Martha’s Vineyard  
Regulamento de Idade para Admissão 

do 
Distrito Escolar de Edgartown  
Distrito Escolar de Oak Bluffs  

Distrito Escolar de Tisbury  
Distrito Escolar Regional de Up-Island 

 
 

OS DISTRITOS LISTADOS ACIMA reconhecem que uma idade uniforme para admissão numa estrutura 
escolar dividida por séries escolares pode ajudar a minimizar toda a variabilidade de desenvolvimento 
encontrada em qualquer grupo de sala de aula normal dividida por séries.  
 
O regulamento dos Distritos listados acima estabelece que a criança deve ter cinco (05) anos de idade 
(antes do) ou no dia 1º de setembro do ano letivo de admissão no jardim de infância e deve ter seis (06) 
anos de idade (antes do) ou no dia 1º de setembro do ano letivo de admissão na 1a série.    
 
O regulamento dos Distritos listados acima estabelece que a criança proveniente de outras escolas 
públicas seja admitida na mesma série da escola da qual está sendo enviada. Os alunos do jardim de 
infância e 1º série que estão sendo transferidos, e que não preenchem os requisitos de idade mínima, 
devem ter sido registrados na série da escola pública por no mínimo oito (08) semanas antes de serem 
transferidos. Qualquer apelação deve ser apresentada ao, e considerada pelo, Superintendente.  
 
 

DECLARAÇÃO RELEVANTE DE FILOSOFIA  
 
O ingresso antecipado não é incentivado ou recomendado e geralmente não é de melhor interesse do 
aluno. Embora aplicado em casos extremamente raros – pode ser apropriado para uma criança em 
particular a nível educacional e de desenvolvimento – esta determinação é extremamente difícil de ser 
feita. Qualquer recomendação para ingresso antecipado deve ser baseada numa revisão compreensível do 
desenvolvimento e características da criança, incluindo: autoconfiança e auto estima, independência, 
interesse, uso do tempo, etapa do desenvolvimento com diversão, etapa do desenvolvimento cognitivo, 
maturidade emocional, interações com os colegas de classe, desenvolvimento social e outros indicadores 
do desenvolvimento avançado geral. As habilidades acadêmicas avançadas isoladas não são indicadores 
confiáveis da maturidade de desenvolvimento ou justificação apropriada para ingressão antecipada. O 
Superintendente tomará a decisão final em qualquer exceção do regulamento.  
 
 
Revisão aprovada:  17 de dezembro de 2018 pelo Comitê Escolar do Distrito Escolar Regional de    
                             Up-Island. 
 
REF. CRUZADAS: 

 

REF. LEGAIS: 

 
 1º Leitura  –  15/10/2018       

2ª Leitura –  19/11/2018   
3ª Leitura  –  17/12/2018     


