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MENSAGEM DA SUPERINTENDENTE
Prezados pais,

Escolher uma escola para seu filho(a) pode estar entre as 
decisões mais importantes que possam fazer. Nas Escolas 
Públicas do Condado de Orange, nossa visão é garantir 
que cada aluno(a) tenha um futuro promissor e bem-
sucedido. Para que isso aconteça, oferecemos uma ampla 
gama de excelentes opções acadêmicas que atendem aos 
interesses, talentos e objetivos de carreira de seu filho(a).

Mais de 45 programas magnet localizados em todo o condado 
oferecem caminhos diversificados e enriquecedores nos níveis 
fundamental I, II e médio. Seu filho(a) quer mergulhar fundo em 
um segundo idioma? Ou prefere estar imerso nas artes visuais e 
cênicas? O curso de direito, de finanças ou da área de profissões 
da saúde é sua paixão? Você está procurando expor seu 
filho(a) a um currículo rigoroso como de Cambridge ou obter 
um Bacherelado International? Comece sua pesquisa aqui.

Tenham certeza de que os alunos de escolas Magnet estudam 
todas as disciplinas exigidas alinhadas com os padrões 
estaduais, e também ampliam seu aprendizado de novas 
maneiras. Estamos orgulhosos de oferecer aos alunos da OCPS 
uma paleta tão diversificada de programas premiados.

Obrigado(a) por confiar seus filhos às Escolas 
Públicas do Condado de Orange.

Ao seu dispor, 

Maria F. Vazquez, Ed. D. 
Superintendent 
Orange County Public Schools

PERGUNTAS FREQUENTES
Como os pais ou responsáveis devem fazer a inscrição? 
Envie o formulário eletrônico para www.schoolchoice.
ocps.net entre 1º de novembro de 2022 e 15 de fevereiro 
de 2023, ou o dia útil mais próximo após essas datas, se 
a data cair em um fim de semana ou feriado escolar. 

Quantos programas Magnet posso escolher na minha 
inscrição?  
É possível enviar uma inscrição por aluno. Você pode 
escolher um, dois ou três programas Magnet. Escolha na 
ordem de sua preferência. Se você tiver interesse em apenas 
um programa, candidate-se apenas a esse programa. 

O que acontece se me oferecerem uma vaga e não for a 
minha primeira opção?  
Liste suas opções em ordem de preferência. Se você receber 
uma vaga pela loteria, essa vaga será a única que você receberá. 
Você pode se candidatar de novo depois que a inscrição 
para a lista de espera de verão estiver disponível em maio. 

Como os alunos são distribuídos nos programas Magnet? 
Todos os candidatos elegíveis que atenderem o prazo final 
de inscrição até 15 de fevereiro de 2023 serão considerados 
para as vagas disponíveis. Se houver mais candidatos elegíveis 
solicitando ingresso em um programa Magnet específico do 
que o número de vagas disponíveis, será usada uma loteria 
gerada por computador. Para alunos do Ensino Médio (High 
School), se houver mais candidatos elegíveis do que vagas 
disponíveis, 60% das vagas disponíveis serão atribuídas por 
computador usando um sistema de classificação acadêmico 
baseado na média das notas. 40% das vagas disponíveis 
serão atribuídas por um processo aleatório de loteria. 

Como o aluno pode se candidatar com preferência por ser 
irmão?  
Somente os alunos do Ensino Fundamental I (Elementary 
School) que se candidatam a um programa Magnet no 
Ensino Fundamental I (Elementary School ) são elegíveis 
para preferência por serem irmãos. O irmão mais velho 
deverá voltar para o programa Magnet no ano escolar 
seguinte. O irmão mais novo deve atender aos critérios 
do programa de qualificação. Acesse nosso site em www.
schoolchoice.ocps.net para obter mais informações. 

Como serei avisado caso meu aluno seja selecionado?  
Os pais e responsáveis serão informados sobre o status 
do aluno por e-mail. Eles devem informar um endereço 
de e-mail no formulário de inscrição eletrônico.
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E se meu aluno não for selecionado na loteria?  
Os alunos elegíveis que não forem selecionados na loteria 
receberão um número aleatório em uma lista de espera 
para o programa que tiverem escolhido como primeira 
opção. Usando o e-mail dos pais/responsáveis informado 
no formulário de inscrição e a lista de espera do programa, 
os pais/responsáveis serão informados no caso de abertura 
de vagas. 

Caso perca o prazo de 15 de fevereiro de 2023 para a 
inscrição, o pai ou responsável ainda poderá solicitar uma 
vaga?  
Em maio, o período de solicitação para entrar na lista 
de espera de verão será aberto em www.schoolchoice.
ocps.net. As solicitações da lista de espera de verão serão 
colocadas no final da lista de espera já existente resultante 
da loteria. 

Você tem mais alguma dúvida ou precisa de ajuda com a 
inscrição?  
Envie um e-mail para a equipe do programa Magnet da 
escola desejada para magnetoffice@ocps.net ou ligue 
para 407-317-3484.

PROGRAMAS MAGNET DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I 
(ELEMENTARY SCHOOL)
| Pré-escola ao 5º ano |

Informações sobre datas de visita do Ensino 
Fundamental I (Elementary School)) disponíveis 
em www.schoolchoice.ocps.net. 

Academia de Currículo Avançado  
| Hungerford 
Oferecendo oportunidades para os alunos integrarem 
questões locais e globais a experiências e atividades 
práticas voltadas para desafios e soluções do mundo real, 
esse programa prepara os alunos para se envolverem 
ativamente no aprendizado. A combinação de uma 
abordagem voltada para a consciência internacional, 
oportunidades de serviços para os alunos, rigor acadêmico 
e atividades centradas nas disciplinas de Ciências Exatas 
prepara e desenvolve alunos para carreiras de nível superior 
do século XXI.

Aviação e Engenharia Aeroespacial   
| Sally Ride   
Com foco na ciência com ligações com os mundos da 
aviação e da engenharia aeroespacial, esse currículo 
aprimorado cria um ambiente de aprendizado prático 
baseado na ciência. Um laboratório de aprendizado 
dedicado à ciência combinado a laboratórios de ciências 
dentro da sala de aula oferecem oportunidades para 
explorar conceitos e processos científicos enquanto os 
alunos exploram o próprio mundo e além. 

Academia de Idiomas Estrangeiros   
| Hillcrest  
Associando um rigoroso programa acadêmico com um 
currículo relevante em línguas estrangeiras, essa escola 
Magnet oferece espanhol ou francês como segunda 
língua e proporciona aos alunos experiências educacionais 
temáticas únicas em um ambiente desafiador. Os alunos 
participam de atividades multiculturais, conquistando 
maior flexibilidade no aprendizado de um idioma e 
sensibilidade às culturas do mundo.

Academia para Alunos Superdotados em Orlando   
Essa escola Magnet do distrito que não pertence a 
nenhuma zona específica proporciona oportunidades 
para alunos que foram identificados como superdotados 
e que vão entrar no 2º ao 8º anos no próximo ano escolar. 
Os alunos explorarão um extenso currículo desafiador e 
baseado em projetos. A escola promoverá o crescimento 
acadêmico do aluno e acesso a uma oportunidade 
educacional em tempo integral para alunos superdotados.
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Academia de Carreiras STEAM  
| Bay Meadows   
Usando recursos de carreira baseados em temas, esse 
programa se concentra no aprendizado gerado pelo 
aluno, com base em projetos. Por meio da criação 
e desenvolvimento de envolvimento, experiências 
práticas através de projetos e atividades do mundo 
real, o programa destaca diferentes carreiras nos 
campos STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes 
e Matemática) baseadas na área de estudo de cada 
ano, ao mesmo tempo melhorando a resolução de 
problemas, o pensamento crítico e a colaboração. 

Programa Magnet STEM – Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática    
| Orange Center   
Experiências e atividades práticas proporcionam uma base 
sólida para alunos interessados em melhorar o próprio 
conhecimento e competências em Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática. Com foco em aplicações do mundo 
real e na criação de um ambiente baseado em laboratório, as 
habilidades de pensamento crítico são cultivadas, preparando 
os alunos para o ensino superior. Esse programa prepara os 
alunos para serem competitivos em uma sociedade global. 

Programa Bilíngue   
| Hunter’s Creek, Tildenville e Union Park   
Esses programas foram idealizados para desenvolver a 
fluência oral e a alfabetização tanto em inglês quanto em 
espanhol com o objetivo de conquistar excelência acadêmica 
e proficiência bilíngue em ambos os idiomas. O inglês e o 
espanhol são usados para ensinar aos alunos não só uma 
segunda língua, mas também para serem fluentes em 
dois idiomas e serem cidadãos biculturais no mundo.

Artes Visuais e Artes Cênicas   
| Maxey  
Com foco em experiências artísticas em todas as áreas 
de conteúdo, esse programa aprimora as experiências 
educacionais dos alunos, ao mesmo tempo promovendo 

as artes e a integração das artes. Os alunos têm 
a oportunidade de refinar suas 

habilidades, técnicas e processos 
musicais, integrar conceitos e 

ideias bi e tridimensionais por 
meio das artes visuais, além de 

obter conhecimento geral 
dos elementos, princípios 

e conceitos em torno 
do ensino da dança.

PROGRAMAS MAGNET DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II (MIDDLE SCHOOL)
| Anos 6 a 8 |  

Informações sobre datas de visitação de Ensino 
Fundamental II (Middle School) disponíveis em 
www.schoolchoice.ocps.net. 

Academia de Artes  
| Howard  
Com base na crença de que as Belas-artes são uma 
linguagem universal, os alunos desenvolvem uma 
compreensão criativa das artes visuais e das artes cênicas. 
Um currículo rigoroso integrado às artes com uma série 
de disciplinas eletivas em artes visuais e cênicas ajuda 
os alunos a criar conexões autênticas entre os padrões 
de ambas as artes e o currículo acadêmico básico.  

Opção do 6o ao 8o ano em Arbor Ridge   
| Arbor Ridge   
Desafiando os alunos a atingirem seu potencial intelectual 
e comportamental em um ambiente propício ao 
aprendizado, esse programa possibilita que os alunos 
tenham sucesso acadêmico em um ambiente menor 
de aprendizado. A ênfase está na auto-organização, 
responsabilidade, liderança e no crescimento acadêmico. 
O programa se concentra em preparar os alunos para 
serem cidadãos produtivos e bem-sucedidos. 

Academia de Ensino Fundamental II (Middle School) de 
Cambridge   
| Liberty  
Desenvolvendo uma curiosidade direcionada e uma paixão 
duradoura pelo aprendizado, o currículo da Cambridge 
prepara os alunos para a vida. Esse programa oferece uma 
oportunidade para os alunos explorarem trabalhos de curso 
rigorosos de nível de Ensino Médio, exigindo conhecimento, 
entendimento, aplicação e as habilidades desenvolvidas 
em projetos de pesquisa, investigação, e resposta escrita, 
assim como laboratórios orais práticos que contam com 
as perspectivas embasadas dos alunos. Os alunos do 
Ensino Fundamental II da Cambridge que concluírem o 
programa terão preferência nas vagas disponíveis pelo 
programa Magnet da Colonial High School Cambridge.

Centro para o Avanço em Ciência e Engenharia   
| Lockhart  
Com um rigoroso currículo integrado que se concentra 
em Ciências, Engenharia e Matemática, os alunos 
participam em pensamento baseado em investigação 
e em aprendizado baseado em projetos. Ciência da 
computação, Soluções ambientais, Engenharia aeroespacial, 
Tecnologias médicas e Arquitetura são algumas das 
muitas oportunidades educacionais nas quais os alunos 
podem ganhar créditos para o Ensino Médio (High School) 
e certificações da indústria, enquanto se preparam 
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aprendendo habilidades a serem usadas na carreira como 
esboços, eletrônica e gerenciamento de projetos.    

Programa Ensino Fundamental II (Middle Years) de 
Bacharelado Internacional    
| Carver, College Park, Memorial, Roberto Clemente, 
Robinswood  
Capacitando os alunos para questionarem ideias de 
significância global, esse programa foi projetado para 
ajudar os alunos a desenvolverem o conhecimento e a 
compreensão necessários para participar de forma ativa e 
responsável em um mundo em constante transformação. 
O programa Ensino Fundamental II (Middle Years) 
incentiva os alunos a acolher e a entender as conexões 
entre assuntos tradicionais e o mundo real, enquanto se 
transformam em pensadores críticos e reflexivos. 

Programa Bilíngue   
| Hunter’s Creek   
Esse programa foi idealizado para desenvolver a fluência 
oral e a alfabetização tanto em inglês quanto em espanhol 
com o objetivo de conquistar excelência acadêmica e 
proficiência bilíngue em ambos os idiomas. O inglês e o 
espanhol são usados para ensinar aos alunos não só uma 
segunda língua, mas também para serem fluentes em 
dois idiomas e serem cidadãos biculturais no mundo. O 
espanhol é integrado em uma classe de área de conteúdo 
para assegurar que os alunos atinjam um alto nível de 
proficiência no idioma de destino. 

Academia Mundial de Idiomas   
| Lakeview  
Oferecendo um modelo pedagógico para alunos de língua 
inglesa aprenderem um segundo idioma e se tornarem 
bilíngues, os alunos têm imersão em espanhol ou em 
francês. Além disso, os alunos de língua espanhola podem 
aperfeiçoar suas habilidades no idioma. Esse programa 
possibilita que os alunos aprendam outro idioma e sejam 
proficientes em habilidades de leitura e escrita, ao mesmo 
tempo cultivando a compreensão e o gosto por diferentes 
culturas. O programa bilíngue também é oferecido com 
um número limitado de vagas disponíveis.

PROGRAMAS MAGNETS DO ENSINO 

MÉDIO (HIGH SCHOOL)
| Anos 9 a 12 |  

Informações sobre datas de visitação do 
Ensino Médio (High School) disponíveis em 
www.schoolchoice.ocps.net. 

Programa 3DE by Junior Achievement  
| Oak Ridge  
O programa 3DE oferece rigorosos cursos interdisciplinares 
por meio de experiências de negócios autênticas 
para acelerar o conhecimento dos alunos, bem como 
construir as habilidades, as perspectivas e o portfólio 
para que se destaquem nos ambientes altamente 
competitivos após o Ensino Médio (High School) e na 
carreira. A experiência totalmente imersiva proporciona 
profunda exposição a uma série de empresas e setores 
através de Case Challenges (Desafios de Casos), além de 
interação com profissionais por meio de conselheiros 
de sala de aula, coaches e exposição à carreira. 

Academia de Arte Culinária   
| Wekiva  
Esse programa Magnet oferece uma oportunidade única 
para os alunos trabalharem em um ambiente de culinária 
do mundo real no qual os alunos dominam habilidades 
industriais junto com oportunidades de aprender os 
componentes STEM envolvidos no preparo de alimentos, 
operação de equipamentos comerciais e suprimentos, além 
de habilidades interpessoais para o sucesso na carreira. 
Incutindo alto desempenho acadêmico, a Academy of 
Culinary Arts cria amplas oportunidades, desde o preparo 
de refeições até a liderança, ao mesmo tempo preparando 
os alunos para funções específicas, como gerente de 
restaurante, sub-chef, chef de charcutaria, confeiteiro.    

Aplicações Avançadas de Engenharia   
| Apopka  
Esse programa é uma introdução e uma exploração 
completa do amplo espectro de campos tradicionais de 
Engenharia, bem como das disciplinas emergentes das 
Ciências Físicas, Sociais e Biológicas. Com forte base na 
Matemática e nas Ciências Físicas, os melhores alunos 
recebem certificações da indústria e créditos de faculdade 
para estudos AP; esse programa oferece aos alunos uma 
oportunidade para explorar os vários aspectos da Engenharia. 

Academia de Agrociência   
| Wekiva  
Com ênfase em Aquaponia, Biotecnologia, Veterinária, 
Agronegócio e Horticultura, o currículo se concentra 
em duas trilhas: (1) vida das plantas e biotecnologia 
com a oportunidade de inscrição dupla e (2) criação 
de animais com a integração de tecnologia levando 
a uma carreira em atendimento a animais ou ciência 
veterinária. Estão disponíveis certificações da indústria.  
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Aviação e Engenharia Aeroespacial   
| Oak Ridge  
Usando habilidades aprendidas em simuladores 
militares avançados em um ambiente de sala de 
aula profissional e personalizado, e em conjunto 
com disciplinas eletivas relevantes associadas à 
carreira, os alunos experimentam em primeira 
mão os campos da Aviação e Engenharia 
Aeroespacial. Aprendizado integrado, honras e 
curso com AP (Advanced Placement), bem como 
viagens de campo, oportunidade de aprendizado 
em empresas e estágios oferecem a base para 
a faculdade e para uma carreira de sucesso. 

Programa de Cambridge   
| Colonial  
Desenvolvido pela Universidade de Cambridge, 
esse currículo não se concentra em um único 
tema; em vez disso, ele foi elaborado para que os 
alunos explorem e aprendam com várias fontes e 
experiências práticas em laboratórios, consultas 
e pesquisas. O Programa de Cambridge ajuda os 
alunos a desenvolverem uma curiosidade ativa 
e uma paixão duradoura pelo aprendizado. 

Centro para Futuros Educadores   
| Edgewater  
Oferecendo aos alunos uma oportunidade para 
explorar trilhas de carreira dentro do campo da 
educação, esse programa expõe os alunos a uma 
série de experiências de ensino e aprendizado em 
diferentes ambientes de sala de aula. Os alunos 
participam de estágios no mundo real em escolas 
do distrito OCPS. Em parceria com o Valencia 
College e a UCF, os alunos se preparam para o 
ensino pós-secundário e para suas profissões.   

Centro de Estudos Internacionais   
| Dr. Phillips  
Com um sólido currículo voltado para AP (Advanced 
Placement), esse programa tem foco intercultural 
e internacional, com ênfase em grandes conceitos 
e questões de Assuntos Internacionais, Política, 
História, Religiões e Ciências Humanas. Os alunos 
obtêm proficiência em um idioma estrangeiro, 
com a oportunidade de desenvolver habilidades 
em uma segunda língua estrangeira. 

Justiça Criminal, Direito e Finanças    
| Boone  
Os alunos selecionam um de três trilhas distintas de 
carreira e têm exposição a aplicações do mundo real 
nos campos de Justiça Criminal, Direito e Finanças, 
com professores com experiências relacionadas a essas 
carreiras. Oportunidades práticas de gerenciar a filial 
de uma cooperativa de crédito, realizar investigações 
na cena do crime e competir em julgamentos 
simulados criam um rico ambiente de aprendizado.  

Mídias Digitais e Videogames   
| Oak Ridge  
Oferecendo uma abordagem exclusiva para a 
programação, e utilizando videogames, simulações, 
robótica e web design como produto final, os 
alunos passam a dominar as habilidades de 
multimídias que se traduzem em curtas-metragens 
e apresentações digitais. Esse programa foi 
projetado para desenvolver habilidades avançadas 
nas áreas de videogames e código de simulação, 
design de sites, produção de multimídia digital, 
soluções inovadoras de tecnologia e arte digital. 

Engenharia, Ciência e Tecnologia   
| Edgewater  
Os alunos trabalham em grupos no projeto 
Engenharia, Ciência e Tecnologia STEAM, que 
simula os aspectos de pesquisa, desenvolvimento e 
marketing da Engenharia e da Tecnologia Moderna. 
As disciplinas de Tecnologia se aprofundam no mundo 
da animação 3D, design gráfico, ou em videogames 
e programação de simulação. Os alunos participam 
de estágios, workshops e fóruns do setor. Estão 
disponíveis créditos para a faculdade e certificações.  

Academia de Produção e Administração de 
Entretenimento   
| Evans  
Desenvolvendo proficiência nos bastidores da 
produção teatral, esse programa se concentra 
nas habilidades e nos conhecimentos técnicos, 
organizacionais e administrativos necessários para 
levar a arte, a mídia e o entretenimento até o público. 
Os alunos vão aprender todas as facetas da indústria 
de entretenimento, construindo habilidades para 
a preparação e a realização de eventos teatrais e 
de entretenimento. Uma parceria com o Valencia 
College oferece aos alunos a oportunidade de 
fazer cursos para ganhar créditos para a faculdade 
e até conseguir se matricular mais cedo. 

Academia de Primeiros Socorristas   
| East River   
Proporcionando uma base sólida para carreiras 
nos campos de primeiros socorros, os alunos vão 
se concentrar em Justiça Criminal (Polícia) ou em 
Tecnologia de Ciências do Fogo (Bombeiros). Os alunos 
usarão as habilidades de socorristas em eventos da 
escola e em eventos esportivos. Simulações como 
investigações na cena do crime, investigações na 
cena do acidente, busca de operações de tráfico, 
prática de uso apropriado de equipamentos e 
ferramentas, bem como treinamento de preparo 
físico serão importantes nesse programa. Estão 
disponíveis certificações da indústria e possíveis 
créditos para a faculdade no Valencia College.   
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Gestão de Hospitalidade   
| Oak Ridge  
O currículo focado na carreira e em projetos colaborativos 
ajuda os alunos a obter conhecimento essencial sobre 
a carreira através de uma série de experiências de 
aprendizado baseado no trabalho, tanto dentro quanto fora 
da sala de aula. As atividades incluem: acompanhamento 
do trabalho de um profissional da área, entrevistas, 
workshops que ensinam a elaborar um currículo, visitas 
de campo, tudo culminando em um estágio. Parceiros do 
setor oferecem mentoria específica para a carreira. 

Programa de Diplomas de Bacharelado Internacional   
| Cypress Creek, Evans, Jones e University  
Nesse rigoroso curso de estudo de Artes Liberais com 
reconhecimento internacional, os alunos podem ampliar 
sua compreensão de língua e cultura e passar a ter maior 
envolvimento global. Esse programa Magnet oferece 
extenso estudo da arte em Língua Inglesa, História, Artes 
Liberais, Matemática, Ciências e Língua Estrangeira, 
ao mesmo tempo enfatizando o desenvolvimento de 
habilidades de comunicação e analíticas. 

Academia de Fotônica de Laser   
| Wekiva  
Nesse curso criado para desenvolver conhecimento 
prático e habilidades em óptica do laser, óptica de fibras 
e dispositivos óptico-eletrônicos, os alunos se preparam 
para carreiras de sucesso em Negócios e na Indústria, 
Construção, Telecomunicações, Manufatura Industrial, 
Medicina, Entretenimento e na carreira Militar. Uma 
sequência aprofundada de experimentos em laboratório 
desenvolve as habilidades práticas necessárias para 
especificar, operar e fazer a manutenção de sistemas a 
laser e baseados em fotônica. Uma parceria com o Valencia 
College oferece aos alunos a oportunidade de fazer cursos 
para ganhar créditos para a faculdade e conseguir se 
matricular mais cedo. 

Médico    
| Jones  
Esse programa oferece aos alunos um currículo que 
prepara para a faculdade, experimentos práticos no 
laboratório e participação em ambientes de aprendizado 
fora do campus. O curso proporciona aos alunos o currículo 
mais atualizado e métodos estratégicos utilizados em 
profissões médicas no mundo todo. Após a conclusão do 
currículo Medical Magnet, os alunos ficarão elegíveis para 
prestar os exames de certificação do setor. Uma parceria 
com o Valencia College oferece aos alunos a oportunidade 
de fazer cursos para ganhar créditos para a faculdade e 
conseguir se matricular mais cedo. 

Carreiras Médicas   
| Apopka  
Reunindo estudo intensivo com aplicação de 
procedimentos médicos no mundo real, esse programa 
prepara alunos motivados para o futuro nos campos em 
franca expansão da Medicina e das Áreas de Saúde. Os 

alunos podem passar um semestre inteiro acompanhando 
o trabalho de um profissional da área e experiências 
clínicas em todas as áreas da saúde, incluindo Odontologia, 
Radiologia, Fisioterapia, Farmacologia, Enfermagem, 
Cardiologia e Pediatria. Estão disponíveis créditos para a 
faculdade. 

Tecnologia da Informação na NAF    
| Colonial  
Nesse curso projetado para o estudo, desenvolvimento, 
implementação, suporte e gerenciamento de sistemas da 
informação baseados em computador, os alunos podem 
selecionar Suporte de TI ou Comunicação de TI como áreas 
de especialidade, e podem ficar elegíveis para estágios 
após o terceiro ano. Por meio de certificações do setor, 
os alunos adquirem as habilidades pessoais, analíticas, 
técnicas e de comunicação necessárias para competir em 
nossa sociedade tecnológica multimídia. 

Artes Cênicas   
| University  
Esse programa cultiva o desenvolvimento 
artístico, acadêmico e pessoal do aluno por 
meio de um rigoroso currículo baseado 
na performance em artes instrumentais, 
dança, vocais e teatrais. Adotando altos 
padrões acadêmicos e artísticos para os 
alunos, ao mesmo tempo fomentando 
uma atmosfera de respeito mútuo, 
colaboração, suporte e aceitação, esse 
programa de Artes Cênicas incentiva 
as pessoas a exercerem sua criatividade 
e a colaborarem para o bem coletivo. 
É preciso passar por um 
processo seletivo.
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CONSELHO ESCOLAR 

Teresa Jacobs 
Diretora

Angie Gallo 
Vice-diretora, Distrito 1

Maria Salamanca 
Distrito 2

Alicia Farrant 
Distrito 3

Pam Gould 
Distrito 4

Vicki-Elaine Felder 
Distrito 5

Karen Castor Dentel 
Distrito 6

Melissa Byrd 
Distrito 7

Maria F Vazquez, Ed.D 
Superintendente

Declaração de não discriminação de oportunidades iguais de emprego do distrito OCPS

O Conselho Escolar de Orange County, Flórida, não faz discriminação na matrícula, acesso, tratamento ou 
emprego em seus programas e atividades, com base na raça, cor, religião, idade, sexo, nacionalidade, estado civil, 

deficiência, informações genéticas, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, ou qualquer outro 
motivo proibido por lei. O Conselho Escolar também oferece acesso igual a Escoteiros e outros grupos jovens 

designados. Isso vale para todos os alunos que estiverem interessados em participar de programas educacionais 
e/ou atividades escolares extracurriculares.

As pessoas a seguir foram designadas para lidar com consultas relacionadas às políticas de não discriminação, 
denúncias de alegação de violações, preocupações com conformidade e/ou procedimentos de queixas etc.

Representante de oportunidades iguais de emprego (EEO) e representante do Title IX (Título IX): 
Keshara Cowans 

Advogada da Equipe II 
Secretaria de Serviços Jurídicos 

(407) 317-3411

Coordenadoria de ADA 
Diretoria de conformidade com a ADA (Lei dos Americanos com Deficiência) 

Secretaria de Serviços Jurídicos 
(407) 250-6248

Seção 504: 
Tajuana Lee-Wenze 

Diretora 
Procedimentos ESE/Compliance 

(407) 317-3279

http://www.schoolchoice.ocps.net
mailto:magnetoffice@ocps.net

