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Fundament
ason
Chave

▫
▫
▫
▫

Consolida três circularis em um
Atualiza estratégias e medjores práticas ku
enfoque na absentismo krónico
Fim di polítika di converson tardia di estudantis
Ka descontinua polítika di krédito (NC)
▪
▪

▫
▫
▫

▫

Atrasos já ka ta conduzi um insuceso ausências
que ta converti um "F"
Alinha ku mudança di Distrito pa um
clasifikason baseado na competência

linguagem não punitiva, centrada na eskola
Remove procedimentos que já ka é relevantis
(dispensa di comparência)
Eliminason di Linguagem di Infrator di Eskola
Habitual (HSO) pa refleti estatuto di estado
Decison di líder eskolar pa CRA alinhados ku
espírito e protocolo di Código di Conduta (CdC)

PROJETO POLÍTIKA E PROCEDIMENTOS DI ASIDUIDADI
SY20-21
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Polítika pa elimina brechas di oportunidadi e di
realizason
▫

Alinhament
o ku
Prioridadis
Distritais

OBJETIVO 5: DESMANTELA BAREIRAS ESTRUTURAIS E
PROPORCIONA MAIOR ACESO À OPORTUNIDADIS
▪

Kria um Distrito que da prioridadi à se capacidadi
di da cada criança aceso equitativo oportunidadis
e realizason, a mesmo tempo que identifika e
desmantela vigilantemente bareiras culturais,
estruturais, raciais e sociais que podi dificulta se
aceso a ambientis di aprendizagem di alta
qualidadi.

Vison Estratégica
▫

COMPROMISO 2: ACELERA APRENDIZAGEM

▪

2.6 Reduzi absentismo krónico asegurando que
estudantis seja acolhidos na salas di aula alegris e
envolventis e onde ses necesidadis únicas podi ser
satisfeitos.

▪

2.7 Fazi di skola un lugar siguru pa tudu alunu di
EPB, oferesi apoio y proteson nisessário pa prendi,
kria, y prospera.

4
Boston Public Schools

Foco na Absenteísmo Krónico

Foco na Prevenson e Intervenson
Sistema di Informason di Estudantis Aspen
(SIS)
Aspen ta ser uzado pa:
➔ entrada di frequência diária di estudantis
➔ horários e kursos di alunos di mestrado di kasa
➔ entra na notas di kurso
➔ horários individuais di profesoris di kasa
➔ presença di profesoris
➔ recomenda pa Tribunal Juvenil di Condado di
Suffolk e regista documentason pa um Plano di
Intervenson di Atendimento (AIP)

●

●

Panorama pa Susésu di Studanti
Panorama pa Suceso di Estudanti ta ser uzado pa:
➔ exibi dados di estudantis
➔ planos di suceso di estudantis di kasa
➔ designa membros di equipa pa comunikason e
colaborason
➔ ajuda localiza informason num só local, incluindo
avaliason di Illuminate

Sensibilizason e apoio consistentis pa estudantis e famílias que teni dificuldadi
ku absentismo krónico é um medjor prática fundamental.
Eskolas ta utiliza suceso di alunos Panorama Plataforma pa monitoriza progreso
di frequência di estudantis, bem ku pa documenta intervenson e suceso.
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Nenhum Krédito (NF) Dados sobri Polítika di Dados

Estudantis que ka ganha krédito (NC)
SY19-20
Groupo SY19-20

% di “NC”

% di EPB

Estudantis que vivi semabrigo

8,1%

8%

Alunus ku Difisiensia

32,3%

21%

Alunus di Inglés

38,1%

32%

Groupo SY19-20

% di “NC”

% di EPB

Aziatiku

2,3%

9%

Pretu

51%

33%

Latinu

8,6%

42,5%

Branku

27,7%

14%

SY20-21 (1º Período di Markason)
Groupo SY20-21

% di “NC”

% di EPB

Groupo SY20-21

% di “NC”

% di EPB

Estudantis que vivi semabrigo

10%

8%

Aziatiku

2,8%

9%

Pretu

56,7%

33%

Alunus ku Difisiensia

22,5%

21%

Latinu

15,8%

42,5%

Alunus di Inglés

28%

32%

Branku

15,5%

14%
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Proposta di Revison di Polítika di Sem Krédito (NC)
Polítika Anterior

Polítika Proposta pa SY21-22

Recuperason di Krédito/ Sem Krédito: Qualquer aluno ku mais di
três ausências ka justificados num período di pontuason (quatro
ausências ka justificados na eskolas ku três períodos di pontuason) o mais di 12 ausências ka justificados pa ano letivo - ta recebi um
nota di "NC" (sem crédito) se aluno, di otro forma, obtivi um nota
mínimo. Ta aplika seguintis diretrizis:

Recuperason di Crédito (Sem Polítika di Crédito Descontinuado):
A fim di facilita um clasifikason baseada na competência na tudo
distrito, a polítika di Sem Crédito (NC) relativo a estudantis ku três
ausências que ka justificados num período di markason (quatro
ausências ka justificados na eskolas ku três períodos di markason)
foi descontinuado. Komo resultado, eskolas ka devi continua a atribui
notas di "Sem Crédito (NC)" pa estudantis. Foi fornecidos seguintis
orientason relativamenti à recuperason di créditos pa estudantis:

●

●
●

Se um estudanti tiver obtido um nota mínimo, el o ela podi
muda "NC" pa um nota di carta pasando na exame final na
final di ano.
Se um estudanti ka tiver obtido um nota mínimo, ta recebi
um "F."
Se um aluno recebi um "NC" pa um o mais termos di
markason, mas ka excedi 12 faltas ka justificados pa ano
letivo, "NC" ta ser convertido na final di ano letivo pa nota
que aluno teria recebido di otro forma.

Na tudo casos di ausência, devi ser dado um estudanti oportunidadi
e responsabilidadi di recupera trabajo perdido dentro di um período
di markason.

●

●
●
●

Notas di aprovason devi ser baseados na competência, que
podi ser afetado pa frequência devido à falta di tarefas o
trabajos eskolares, mas ka devi ser exclusivamente ligado à
frequência o participason.
É esencial que eskolas ta estendi cedo e muitos bez pa
estudantis em risco di reprovason.
Komo alternativa, eskolas podi marca um estudanti ku um
nota "incompleto" pa permiti um recuperason equitativo di
aprendizagem.
Na tudo casos, devi ser dado um estudanti que ka ganha um
nota mínimo, oportunidadi e responsabilidadi di recupera
equitativamente qualquer perda di aprendizagem o
compensar trabajo perdido dentro di um período di pontuason
pa ganha um nota mínimo.
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Apêndice

Contagem di Estudantis que Ka Ganha Krédito (NC)
SY19-20
Groupo SY19-20

1+ NC

EPB:

Estudantis que vivi semabrigo

197

4 272

Alunus ku Difisiensia

785

11 215

Alunus di Inglés

925

17 089

Groupo SY19-20

1+ NC

EPB:

Aziatiku

56

4 807

Pretu

1 239

17 624

Latinu

209

22 698

Branku

673

7 477

SY20-21 (1º Período di Markason)
Groupo SY20-21

1+ NC

EPB:

Groupo SY20-21

1+ NC

EPB:

Estudantis que vivi semabrigo

98

4 272

Aziatiku

27

4 807

Pretu

553

17 624

Alunus ku Difisiensia

219

11 215

Latinu

154

22 698

Alunus di Inglés

273

17 089

Branku

151

7 477

