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INSTRUMENTO DI PLANEAMENTO DI EQUIDADI RACIAL Foi usadu? 
(Sim ou Não):  

Não 

 

Seção Instrumento di Planeamento di 
Equidadi Racial BPS 

Resumo/Ratificason 

1. Pruposta/Apresentason y Impactu 
Qual é resultadu e impactu desejadu 
na proposta/apresentason? Quem ta 
lidera este processu e reflecti na 
diversidadi di estudante/famílias di 
EPB? 

Verõn ta apresenta um oportunidadi do aborda perda di 

aprendizagem e otros impatos di racismo sistémico exacerbado pa 

pandemia di COVID-19, incluindo aceso não equitativo à Internet e 

falta di envolvimento di estudantis.  EPB sta forneci programas 

cultural e linguisticamente relevantis concentrados na bairos ku 

maior número di estudantis altamenti necesitados, e famílias ta 

teni oportunidadi di fazi escolhas bem informadas sobri quais 

programas que medjor satisfaz necessidadis e intereses di seus 

fidjos. Sta bai tem mais di 15.000 lugares pa programas académicos 

(Primeira Infância, Ano Escolar Alargado, 5º Trimestre e Escritório 

di Alunos di Inglês), 10.000 lugares di enriquecimento (Boston Dpos 

di Aula e mais alem) e 1.800 oportunidadis di emprego pa 

estudantis di EPB es Verõn (Conselho di Industria Privada di Boston, 

e Aprendi & Ganha).  Proceso di planeamento é liderado pa 

Departamento di Primeira Infância, Gabineti di Alunos di Inglês, 

Gabineti di Edukason Especial, e Gabineti di Oportunidadis de 

Aprendizagem Alargada, em colaborason ku Académicos, Gabineti 

di Dados e Responsabilizason, e nos parceiro, Boston Dpos di Aula e 

mais alem  Grupo di planeamento é 40% Negro/Africano 

Americano, 33% Branco, 13% Asiático, 7% Latinu, e 7% Biracial. 

2.  Alinhamentu ku Plano Stratégicu 
Di ki forma pruposta/apresentason 
pode alinha com plano stratégicu 
distrital? 

Planos di Verõn nes atualizason alinha diretamenti ku Prioridadi 6 
di Plano Estratégico 2020-2025 di EPB, Ativa Parceria, trabajando 
ku parceiros comunitários pa envolvi estudantis na oportunidadis 
académicas e di construson di competências di Verõn di alta 
qualidade e significativas, e pa trabaja na sentido di colmata 
lacunas na oportunidadis académicas, expandindo aprendizagem 
pa além di sala di aula pa oportunidadis experimentais pa 
estudantis di EPB. 

3. Análise di dados 
Que dados bu usa pa analisa 
pergunta/assunto? Staba desagregadu 
por raça? O qui bu mostra 
relativamenti sobre disparidadi di 
populason historicamente 
marginalizadu? 

Dados que sta ser utilizados pa informa nos plano inicial inclui:   
● Bairros ondi vivi estudantis, desagregados por raça, níveis 

di Desenvolvimento di Aluno Inglês, e estudantis na Planos 
di Aprendizagem Individualizados (estudantis que ka fazi 
progresos na testes di ACESSO duranti último ano). 

● SY 2020-21 dados di avaliason formativa pa tudo notas, e 
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dados di notas di cursos pa estudantis di ensino secundário. 
● Dados di envolvimento di estudantis na SY 2020-21, inclui 

frequência e resultados di inquérito. 
● Índice di Oportunidadis (OI) pa eskolas que propõ 

programas di verõn, e eskolas servidos ku programas di 
parceiros propostos. 

● Informason sobri estudantis sem-abrigo e estudantis sob 
custódia di Departamento di Crianças e Famílias. 

● Dados di Verõn di 2019 e di Verõn di 2020 pa programas di 
5º trimestre detalhando a medidas di qualidadi di 
programa que sta relaciona ku ambienti di apoio, 
envolvimento na atividadis e aprendizagem, e 
desenvolvimento di competências sócio-emocionais di 
jovens. 

4. Fusão di parte interessadu 
Quem staba na fusão (quantidadi, 
demografia, e papel), como e di qui 
forma isso ta rendi? Que opinião 
studantis/familia tem y di que manera 
pruposta/apresentason podi cria 
impactu?  

Gabineti di Alunos di Inglês (EL) stá fazi chamadas telefónicas pa faz 

um inquérito a 233 pais di alunos di EL na lista di compensason, a 

fim di recolhi informason sobri necesidadis di alunos.  Es 

telefonemas é esperado que sta ser concluídos té 31 di Março.  18 

di Março, proceso di envolvimento di interesados ta continua ku 

lançamento di um Grupo Consultivo di Verõn que inclui membros 

di Sindicato di Profesores di Boston, membros di comité consultivo 

distrital di EL, e pais pa forneci contributos sobri comunikason, 

priorizason di estudantis, pessoal, e avaliason. Pa tudu alunus ki ten 

Anu Skolar Prulongadu (ESY) na ses IEP, ta diskutidu opsons di 

prugramason di veron na ses runion di IEP y Gabineti di Ensinu 

Spesial ta bai da asisténsia individual pa tudu família ki ten un 

kriansa ku ESY na ses IEP, inkluindu mensajen di testu, xamada di 

tilifoni, y kuréiu diretu.  Ta bai ten tanbê un iventu di aprizentason 

pa tudu famílias antis di kumesu di ESY.   BPS ta trabadja anu intéru 

ku Boston After School and Beyond (Boston Dipôs di Skóla y Más) 

sobri prugramson di 5º Trimestri y otus prugramas di enrikisimentu 

di veron ki BASB ta oferese pa kriansas di Boston.  Inda, nu ta 

kontinua ta reuni y planifika ku Boston Private Industry Council 

(Konselhu di Industria Privadu di Boston) y Learn & Earn (Prende & 

Ganha) pa kria opurtunidadis di trabadju na veron pa nos alunus. 

 

5. Stratégia di Equitadi Racial 
Di que forma ess 
pruposta/apresentason reduzi 
disparidadi e aumenta equidadi, 
particularmente a equidadi racial? 
Qual é consequencia não intencional? 
Que stratégia complementa ta ba fazi 
avança ainda más equidadi? 

Programas di Verõn ta concentra na bairos ku populason mais 
elevados di estudantes negros e latinos, estudantis ku deficiências, 
e estudantis di inglês, especificamenti aques ku Planos di 
Aprendizagem Individualizados (estudantis que ka progredi na 
testes di ACESSO duranti último ano).  Localizason, Índice di 
Oportunidadis di eskolas servidos, e dados di Verõn antis foi 
tomados em considerason à medida que programas é propostos, 
selecionados, e construídos. Embora disponibilidadi di instalason 
restrinji em certa medida a localizason di programas, mitigaremos 



 
 

es limitason atrabés di planeamento intencional di transporti 
estratégias di comunikason. Estudantis sem abrigo e estudantis a 
cuidado di Departamento di Crianças e Famílias teni aceso 
prioritário a lugares em programas escolares e programas geridos 
por parceiros, e ta recebi transporti se vivi fora di Boston.  Ku base 
em dados di avaliason formativa e di envolvimento estudantil, bem 
ku dados di qualidadi di programas di verõn di antis, pesoal di 
programa ta recebi desenvolvimento profisional na implementason 
di currículo visando padrões di poder académico, práticas di 
sustentason cultural e linguística, e medjores práticas pa 
envolvimento estudantil. 
 
Além diso, ku base na dados di cursos SY 20-21 di ensino 
secundário, foi acrescentados programas adicionais di recuperason 
di créditos di ensino secundário pa Verõn di 2021, um aumento di 
cinco programas a partir di Verõn di 2020 e mais 10 do que na 
Verõn di 2019.  Es programas di recuperason di créditos é geridos 
pa eskolas, e ta proporciona um oportunidadi crítica pa alunos 
completa o recupera créditos di cursos ku apoios sócio-emocionais 
e tarefas diferenciadas e centradas na aluno, consistentis ku foco 
instrucional di cada eskola. 

6 Orçamentu e Implementason 
Qual é impactu di orçamentu? De que 
manera implementason ta ba assegura 
cumprimentu di objectiv di equidadi? 
Ta ba existi liderança di pessoal negro, 
latino que ta bem trazi equidadi racial? 

Financiamento di Lei CARES ta ser orçamentado pa programason di 
Verõn.  Custo total pa tudo programas di aprendizagem di Verõn 
previstos nes altura é di 16,5 milhões di dólares.  Liderança e pesoal 
pa es programas ta ser contratados entri Abril e Junho, e objetivo é 
que es pesoal reflita diversidadi racial di estudantis e famílias. 

7. Responsabilidadi e Comunicason 
De que manera ta ba ser avaliadu, 
documentadu e comunicadu impactu 
para partes interessadu? Quem é 
responsável por iss? Quem ta ba ser 
responsável por iss? 

Impato di programa ta ser medido ku base na matrícula di 
estudantis, rastreado di Abril a Julho, presença e envolvimento di 
estudantis duranti Verão de 2021, avaliasons pré e pós-avaliason pa 
programas académicos não creditícios, e concluson di créditos pa 
programas di recuperason di créditos.  Grupo Consultivo di Verõn 
forneci informason adicional sobri medjoris formas di documenta e 
comunica impato di programa.  Dados sobri taxas di participason e 
impatos di programas di Verõn ta ser reportados a Comité Eskolar 
pa Diretor Académico es Outono. 

 


