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Aprendizagem fundamentada 

em projetos 

Crianças de todas as sete aldeias 

de Barnstable podem se inscrever. 

Faça sua pré-inscrição on-line em 

www.Barnstable.k12.ma.us 
 

Há um prazo de pré-inscrição 

para 27 de março de 2020. Se 

mais alunos fizerem a pré-

inscrição do que temos, teremos 

uma loteria pública em 30 de 

março. 

ATENÇÃO: Os irmãos dos atuais alunos 

da BCIS terão vaga garantida em nossa 

escola se a pré-inscrição for concluída 

em 27 de março. 

Se você deseja transferir seu aluno de 

outra escola primária de Barnstable, 

entre em contato com a BCIS por email 

innovationschool@mybps.us 

Se o espaço permitir, matricularemos 

alunos de outros distritos escolares que 

não são de Barnstable. Os pais 

precisarão preencher o formulário de 

Escolha da Escola Distrital (District School 

Choice) online. Uma segunda loteria 

pública será realizada em 1º de maio de 

2020. 

 

 

 

Informações de matrícula 

Se ensinarmos os alunos do presente 

como ensinamos os alunos do 

passado, roubá-lo-eis de seus futuros.  

                         -John Dewey 

Aprendizagem fundamentada em 

projetos (PBL) é uma abordagem de 

ensino que desperta entusiasmo e 

empolgação na aprendizagem dos 

alunos. 

PBL permite que os alunos 

desenvolvam habilidades 

importantes do século 21: 

 Raciocínio crítico 

 Solução de problemas 

 Colaboração 

 Comunicação 

 Criatividade 

 Inovação 

O foco na aprendizagem 

fundamentada em projetos prepara 

os alunos da atualidade para serem 

bem-sucedidos para o futuro.   

 



 

Acreditamos que cada criança é 

um indivíduo que exige um nível 

único de desafios ou suporte para 

atingir seu potencial máximo. 

Empenhamos-nos para criar 

parcerias sólidas com as famílias e 

nossa comunidade através do 

incentivo de voluntariado e 

atividades de serviço comunitário. 

Nossos alunos trabalham com 

voluntários para plantar e colher 

nossa horta comunitária.  

Temos atividades 

complementares/grupos de 

enriquecimento para todos os 

alunos durante os invernos. 

Alunos do 3° ano são líderes em 

nossa escola e são modelos de 

responsabilidade e respeito. 

    Por que escolher a escola   

comunitária de inovação de 

Barnstable? 

A missão da escola comunitária de inovação de Barnstable é de 

fornecer uma comunidade de aprendizagem segura e estimulante 

que irá engajar, educar, e desafiar uma população diversa através 

de uma aprendizagem fundamentada em projetos. Apoiamos o 

desenvolvimento social e intelectual único de cada criança, 

empenho pela excelência acadêmica, e o cultivo de parcerias com 

os pais e a comunidade. 


