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Objetivos - Visõn di comunidadi sobri qui
estudantis devi sabi e ser capaz di fazi.

Definison di
prioridadis

Proteson - Valoris comunitários ka negociáveis
qui devi ser honrados enquanto nu persegui
objetivos.

Objetivos Potenciais
Vison di comunidadi sobri qui estudantis devi sabi e ser capaz di fazi.

1.
2.
3.
4.

Objetivo

5.

Alfabetizason Precoci
Realizason pa alunos di inglês
Realizason pa Estudantis ku Deficiência
Pensamento Crítico ku Matemátika, Ciência e
Literacia
Prontidõn pa carreiras e faculdadis

*Cumite di Eskola di Boston stá trabaja ku Gabineti di Dados e Responsabilizason di EPB pa desenvolvi
um conjunto di medidas.

Proteson di Potencias - Valores comunitários ka negociáveis
qui devi ser honrados quanto nu persegui objetivos
●

Boz di Estudanti e Envolvimento Familiar: EPB ta potencia riqueza cultural e linguística di
estudantis e di famílias, ta aumenta boz di estudantis e ta cria parcerias qui reconhesi se valor,
bens e necessidadis.

●

Parcerias Comunitárias: EPB ta trabaja ku parceiros comunitários pa prepara estudantis pa
oportunidadis globais e locais ilimitados.

●

Spasos di equidadi e oportunidadis: EPB ta implementa, ku fidelidade, oportunidads e spasos
di realizason - práticas di encerramento baseado na investigason e orientado pa dados na nível
distrital, escolar e di sala di aula.

●

Pessoal Diverso e Eficaz: EPB ta recrutá e manti um força di trabajp altamenti eficaz, racial e
linguisticamenti diversificado, culturalmente proficienti, capaz di forneci um rigoroso currículo e
experiências qui ta celebra bens di nos estudantis e ta proporciona um experiência escolar alegri
e positiva.

●

Apoios Sociais, Emocionais, & Físicos: EPS ta forneci um Sistema Universal di Apoio
Multi-Níveis qui ta aborda bem-estar social, emocional, e físico di tudo nos estudantis.

Mudança
Sistémika

Proteson

ku Práticas
Anti-Racistas pa
Equidadi

Mudança
Sistémika
Perguntas

Pa EPB

ku Práticas
Comunidadipa
Anti-Racistas
Equidadi

1.

Qual di cinco áreas di objetivo é mais importanti pa bo e
modi qui podi EPB fazi medjor parceria ku famílias e
comunidades pa alcança?

2.

Qual di cinco áreas di Proteson é mais importanti pa bo e
modi qui podi EPB fazi medjor parceria ku famílias e
comunidades pa honra?

3.

Qui coisa que bo stá disposto a comprometi que ta apoia
sucesso di nos alunos na eskolas públicas di Boston?

O qui nu oubi: Grandis Temas

Cumite di Eskola
Seson di escuta
Feedbacki:
Grandis Temas

❏

Oportunidadi di encerramento e spasos di realizason devi
continua ta ser nos objetivo principal

❏

Necesário um linguagem mas explícita sobri estudantis Preto
e Latino

❏

Estudantes ta da grandi valor pa anti-racista, culturalmente
receptive curiculo

O qui nu oubi: Objetivo
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❏

Comunidadi expresa se apoio pa projeto di objetivos
modi apresentado

❏

Comunidadi - particularmenti estudantis - ta da grandi
valor na preparason pa faculdadi e pa carreira e
capacidadis di pensamento crítico

O qui nu oubi: Proteson
❏

Comunidadi expresa se apoio pa projeto di Proteson modi
apresentado

❏

Comunidade ta valoriza muito boz di estudantes e empenho
di família e pessoal diversifikado e eficaz.
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❏

Apoios sociais, emocionais e físicos é muito necesários pa
apoia recuperação pandémica

O qui nu oubi: Compromiso
❏ Comunidadi di EPB stá profundamenti
empenhado na compromiso e
responsabilidadi
Cumite di Eskola
Seson di escuta
Feedbacki:
Compromiso

Prosimo Pasus
26 Fev

Formulario di Feedbacki fecha

bostonpublicschools.org/schoolcommittee
Março 17

Objetivos i Atualizason di Proteson (ku Feedbacki & Metrics)

Março 24

Cumite di Eskola Vota

Abril →

- Reuniões di Cumité di Eskola Redesinhadu
- Monitoriza crescimento di estudantis
- Desenvolvi um Ferramenta di Auto-avaliason di Cumite di Eskola

Prosimo Pasus

