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AVID SCHOOL WIDE PILOT
* Burncoat Middle School
* Dr. Arthur F. Sullivan Middle School

“Middle Schools”
Burncoat Middle School
508-799-3390
Forest Grove Middle School
508-799-3420
Dr. Arthur F. Sullivan Middle School
508-799-3350
Worcester East Middle School
508-799-3430

“High Schools”
Burncoat High School
508-799-3300
Doherty Memorial High School
508-799-3270
North High School
508-799-3370
South High Community School
508-799-3325
Worcester Technical High School
508-799-1980

Um sistema de preparação para a
faculdade desde o ensino
elementar até ao secundário (high
school) que está preparado para
aumentar a aprendizagem e o
desempenho geral escolar com o
intuito de admissão numa
universidade de quatro anos

Escolas Elementares AVID
City View Discovery School
508-799-3670
Chandler Magnet School
508-799-3452
Columbus Park Preparatory School
508-799-3490
Goddard School of Science &
Technology
508-799-3594
Nelson Place School
508-799-3506
Norrback Avenue School
508-799-3500
Quinsigamond School
508-799-3502

A missão de AVID é de eliminar
lacunas existentes na
aprendizagem através da
preparação de todos os estudantes
para a universidade e para o
sucesso numa sociedade global

O que é AVID nas Escolas Públicas de
Worcester?
~ AVID Secundário ~

de Worcester implementando estratégias AVID
para colocarem estudantes no currículo de
preparação para a faculdade e para
trabalharem com conselheiros para orientarem

AVID é um sistema para preparar

os estudantes no processo de requerimento

academicamente estudantes do sétimo ao

(application) para a universidade.

décimo segundo grau para elegibilidade a

Explicadores

universidades de quatro anos. Estes são
estudantes que são capazes de completar o
currículo preparatório para a faculdade mas
têm necessidade de apoio nas classes
mais rigorosas que os guiarão a uma carreira
universitária de sucesso, e mais além.
Os principais componentes de AVID são

Os explicadores são estudantes universitários
altamente motivados que são um componente
essencial para o sucesso da classe Eletiva AVID.
Eles ajudam o professor AVID a facilitar o
acesso estudantil ao currículo rigoroso.

Família

instrução acadêmica, apoio na instrução para

As famílias são um componente vital para o

a faculdade, capacidades organizacionais e

sucesso do estudante AVID. Elas são

um enfoque em capacidades de raciocínio

convidados para participarem em Reuniões

avançado.

Familiares de Trabalho AVID onde a família
pode aprender modos de apoiar os seus

~ AVID Elementar ~

estudantes nas áreas de estudo. Elas são

A instrução AVID Elementar usa um método

também convidadas a manter contato regular

sistêmico que começa no grau seis e continua

com o/a professor(a) AVID.

até às classes elementares mais baixas.

Comunidade

As estratégias educativas incluem:

Faculdades, universidades e empresas locais
demonstram o seu apoio a AVID de muitos
modos acadêmicos. Empresas locais apoiam
AVID através de Noites de Encontros Familiares,
viagens de estudos universitários, materiais da
sala de aula e compromissos financeiros para
treinamentos AVID. Faculdades e universidades
locais fornecem AVID com instrutores
universitários.

• Enfoque em Tomar Notas
• Estabelecer Metas
• Organização de Pasta para guardar papeis
• Ler para Aprender/Escrever para Aprender
• Agrupamento Cooperativo
• Capacidades para Raciocínio Avançado e
para Questionar.

Estudantes
Os estudantes AVID estão registrados na sua
escola em classes rigorosas que incluem AP
(Colocação Avançada), classes do nível de

AVID -Quest for Success College Fair

Honra, classes preparatórias para a faculdade
bem como uma classe Eletiva AVID que é

AVID Service Learning Projects

ensinada por um professor AVID treinado.

Corpo Docente
O sistema AVID inclui professores inovadores e
coordenadores de sítio que estão dedicados a
servir as necessidades de estudantes AVID. Eles
colaboram para organizar currículo e
atividades rigorosas que mantenham os
estudantes empenhados e competitivos. O

Secretaria Distrital de AVID

corpo docente AVID também trabalha de

20 Irving Street, Worcester, MA 01609
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mãos dadas com colegas das Escolas Públicas

