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▫  A Ordem judicial de Garrity exige que as BPS atinjam e 
mantenham um corpo docente e funcionários não 
segregados (professores e orientadores),“composto por não 
menos de 25% de negros e 10% de outras minorias.” 

 
▫  A Ordem expirará quando professores negros e outros 

professores e orientadores de minorias “tenham atingido a 
categoria superior, de tal forma que se houvesse uma RIF 
[redução em vigor] com base nas disposições de senioridade dos 
acordos coletivos aplicáveis, que gerasse uma redução de 3% do 
corpo docente e dos funcionários, as proporções raciais/étnicas 
do corpo docente e dos funcionários seriam, na manifestação 
escrita do(a) superintendente das Escolas, substancialmente as 
mesmas que existiam antes dela.” 

 
Morgan v. Burke, 926 F.2º 90 (1ª Cir. 1991). 
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Escolas 
públicas de 
Boston Contexto: Boston permanece sob a 

ordem judicial de Garrity 



COMENTÁRIOS 
INICIAIS 

Destaques do Capital Humano de 
2020-2021 

Resultados mais sólidos na contratação de candidatos 
com capacidade de idiomas. Colaboração com OEL. 
Coleta de dados aprimorada. 

Maior retenção, proximidade e apoio aos educadores 
negros contribuíram para uma contratação interna 
expressiva e para a redução de atritos. 

Melhores resultados de contratação dos últimos 7 anos, 
em nível geral e de novos no distrito! Contratação 

Capacidade 
de   idiomas 

Recrutamento 
e retenção 
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Total de educadores 4.679 4.675 4.672 4.740 4.637* 4.564* 4.570 

% de educadores de cor 37,42% 37,35% 36,92% 37,91% 38,80% 38,58% 39,45% 

Educadores de 
Garrity (professores e 
orientadores) 
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Diversidade	  da	  força	  de	  trabalho	  de	  2014	  a	  2020	  

Os dados são de 01/10 de 
cada ano. 



Educadores 
de Garrity 

Incluído no 
orçamento 

Orçamento 
centralizado 

Rotação de funcionários Líderes 
escolares 

Total do 
distrito 

n = 4570 n = 8069 n = 2061 n = 420 n = 127 n = 10561 

Os educadores de 
Garrity incluem 
professores e 
orientadores. 
 
Os educadores 
temporários têm 
orçamento centralizado. 
Os dados são de 
01/10/2020. 

Diversidade	  da	  força	  de	  trabalho	  do	  Ano	  leCvo	  de	  2020-‐2021	  
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Total de contratações de 
educadores 

1.051 986 981 1111 969 931 944 

% de contratações de 
educadores de cor 

39,9% 42,7% 40,8% 44,4% 45,8% 47,0% 53,6% 

Educadores de 
Garrity (professores e 
orientadores) 
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Contratação	  

Os dados são de 01/10 de 
cada ano. 



4,18% 

Total de educadores externos 
Contratações 

% de contratações de educadores 
externos 

de cor 

303 294 338 378 338 277 263 

37,3% 38,1% 34,6% 43,9% 39,4% 36,1% 48,3% 

4,29% 

Educadores de Garrity 
EXTERNOS 
(professores e 
orientadores) 
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Contratação:	  SOMENTE	  EXTERNOS	  

Os dados são de 01/10 de 
cada ano. 



Tipo de trabalho Contratações % de 
contratações 
de cor 

Asiática Negra Latina Branca Declínio Outros 

Representantes das 
famílias 

48 97,8% 1 (2%) 14 
(29,2%) 

31 (64,6%) 1 (2%) 0 1 (2%) 

Assistentes sociais 63 77,8% 3 (4,8%) 26 
(41,3%) 

20 (31,8%) 14 (22,2%) 0 0 

Zeladores 23 60,9% 0 9 
(39,1%) 

5 (21,7%) 9 (39,1%) 0 0 

Profissionais de 
transformação de 
abordagem de 
ensino 

41 51,2% 1 (2,4%) 14 
(34,2%) 

5 (12,2%) 18 (43,9%) 2 (4,88%) 1 (2,4%) 

Enfermeiros 50 48% 1 (2%) 16 (32%) 7 (14%) 21 (42%) 5 (10%) 0 
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Diversidade	  na	  contratação:	  Posições	  de	  
invesCmento	  



Idiomas oficiais das 
BPS: 
●  Árabe 
●  Cantonês chinês 
●  Mandarim chinês 
●  Crioulo cabo-

verdiano 
●  Francês 
●  Crioulo haitiano 
●  Português 
●  Somali 
●  Espanhol 
●  Vietnamita 

Contratações de professores e orientadores a partir de 01/10 de cada ano. 

Diversidade	  de	  idiomas	  na	  contratação	  
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●  Crioulo cabo-verdiano: Programa de cultura - Burke 

●  Crioulo cabo-verdiano: K1 (Educação Infantil) - 
bilíngue - a ser determinado 

●  Vietnamita: 1º ano - Mather 
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●  Crioulo haitiano: 3º ano - Mattahunt/Toussaint L'ouverture 
Academy 

●  Espanhol: 7º ano - UMANA 

Novas classes que serão abertas no Ano letivo de 2022:  Estado atual: 
1.  Endosso da educação bilíngue (BEE): 

a.  Distribuição de orientações passo a passo 
para professores que fornecem ensino de 
conteúdo para alunos em outros idiomas para 
receber endosso. 

b.  Parceria com o Boston College para fortalecer 
a capacidade de ensino de professores 
bilíngues e que também se qualificam para o 
BEE. 

1.  Lei LOOK: Recrutamento/Grupo de trabalho pelo 
canal da diversidade 
a.  Reunião com um grupo de partes interessadas 

para concluir o REPT sobre como fortalecer o 
trabalho para ampliar e ter uma equipe de 
ensino mais diversificada linguisticamente 

Trabalho feito em parceria com: OHC, OEL, RCD 

Lei	  LOOK:	  Contratação	  pela	  diversidade	  de	  idiomas	  



Total de saída de 
educadores 

521 369 445 396 360 361 275 

% de saída de educadores 
de cor 

42,2% 39,0% 43,4% 33,6% 39,4% 42,7% 43,6% 

Educadores de 
Garrity (professores e 
orientadores) 
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Saída	  

Os dados são de 01/10 de 
cada ano. 
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A	  retenção	  é	  tão	  importante	  quanto	  o	  recrutamento	  

Entrevistas de saída 
●  No Ano letivo de 2019-2020, as BPS concluíram o 

primeiro processo abrangente de entrevista de saída 
para todos os educadores negros que saíram do distrito 
- isso incluiu Líderes escolares e funcionários da Sede e 
das escolas. 

●  Todos os resultados compilados serão usados como 
base para a programação de serviços de retenção do 
Ano letivo de 2020-2021. 

Total de 
aprovados dos 

97 que 
concluíram o 

programa 

Total de 
negros, 
latinos e 
asiáticos 

entre os 80 
aprovados 

Total de 
q u e m 
obteve a 
licença 

Total de negros, 
latinos e 

asiáticos que 
obtiveram a 

licença dentre 
48 

80/97 67/80 48/80 38/48 

82% 84% 60% 79% 

Programas de apoio preparatórios para o MTEL Julho de 
2019 a janeiro de 2020 

Programas de apoio preparatórios 
para o MTEL 38 educadores 
de cor licenciados 
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Programas do canal das BPS “Desenvolva o seu próprio” (3) 

Cadete de professores 
●  O Programa de cadete de professores das BPS - 

lançado em outubro de 2020 - foi expandido para 
apoiar as séries: 7º ao 16º ano 

●  Grupo atual: (18) alunos HS, (6) 1º ano, (16) 
2º ano e (3)  alunos universitários do 3º ano 

●  Parcerias: Regis College, City Year, The Young 
People’s Project, e a Rede de ex-alunos da HBCU 

●  Fundos DESE -$10.000 Fundo CTE + $47.500 para a 
reforma do currículo.  

Programa rápido da comunidade para professores 
●  97% são candidatos de cor 
●  30/36 (83%) são paraprofissionais 
●  7/8 (87,5%) são mulheres candidatas de Matemática/

Ciências 
●  Novo parceiro: MIT Teaching Lab Systems 

Programa de bolsa de professores das BPS 
●  Início do novo grupo em junho de 2021 
●  As BPS são o único distrito no estado que pode emitir 

ESL e licença inicial de deficiências moderadas 

Nossos canais e parcerias são fontes importantes para recrutar, 
contratar e desenvolver educadores de cor 
Parcerias com 
universidades (6) 

Programas de 
parceiros 
preparatórios de 
professores (3) 

Rendimentos: 
36 de educadores de cor: 
17 afroamericanos, 14 latinos e 
5 educadores asiáticos 
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●  Continuar a potencializar os investimentos de parceiros como EdVestors & Baupost para apoiar as 
iniciativas de diversidade da força de trabalho das BPS - nas escolas e na Sede 

●  Tirar proveito dos novos canais de liderança e de iniciativas de recrutamento para diversificar o 
grupo de líderes escolares 

●  Continuar a prestar contas das iniciativas de Foco na diversidade nas escolas 

●  Retomar os Conselhos Consultivos de Recrutamento de Afinidade das BPS: Uma estratégia de 
recrutamento intencional focada em envolver funcionários do distrito e membros da comunidade 
○  Retomar o Conselho Consultivo de Recrutamento HBCU, o Conselho Consultivo de 

Recrutamento de Latinos e o Conselho Consultivo de Recrutamento de Asiáticos 
○  Implementar o Conselho Consultivo de Recrutamento de Surdos e de Deficientes Auditivos das 

BPS 
●  Apoios de fundos DESE de recrutamento de diversidade - atribuição de bônus, Prep. MTEL 

Apoio e ampliação do Programa de cadete de professores do 7º ao 16º ano 
●  Usar os resultados das Entrevistas de saída com educadores de cor do Ano letivo de 2019-2020 como 

base/para melhorar a programação dos serviços de retenção no Ano letivo de 2020-2021 

●  Fortalecer a colaboração de OHC, RCD e OEL com a finalidade de aumentar a contratação de 
candidatos linguisticamente diversos 

●  Desenvolver um painel para avaliar e rastrear a capacidade de idiomas dos funcionários do distrito 
que trabalham em programas baseados em EL 

●  Buscar investimentos para apoiar a retenção da equipe bilíngue atual das BPS 

PerspecCva	  para	  o	  Ano	  leCvo	  de	  
2020-‐2021	  
Contratação 

Recrutamento 
e retenção 

Capacidade 
de 

14 

idiomas 



Anexo	  
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Diversidade linguística 
 
 

Novas 
contratações 

Espanhol 4 

Persa 1 

Nenhum 8 
 
 

Temporário a 
permanente 

Português 4 

Crioulo cabo-
verdiano 

 
1 

Nenhum 2 

Temporário a     
permanente 

n = 13 Total n = 20 

Novos líderes no 
Ano letivo de 
2020-2021 

Novas 
contratações 

 
15,38% 

23,08% 

7,69% 

53,84% 

28,57% 

42,86% 

14,29% 
14,29% 
n = 7 

Todos os 
líderes 
escolares 

Contratação	  de	  líderes	  escolares	  
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Novos programas, alinhados com a visão do(a) superintendente de 
construir uma “base”: 
 

Grupo das BPS/PSI (Instituto Perrone Sizer): 
-  Grupo coprojetado que fornecerá apoio ao líder de professores para o canal 

de diretores assistentes/HOS. 
-  100% líderes de cor, 33% de latinos, 66% multilíngues. 

Novos líderes/Fundamentos de liderança inovadora das BPS 
-  Projetado para “conectar” os APs atuais em funções P/HOS. 
-  Recrutamento atual de candidatos com diversidade linguística, racial e 

étnica. 

Bolsas existentes: Lynch Leadership Academy, Boston College 
-  100% de líderes de cor, 85% de aspirantes a líderes de cor. 

Programas	  de	  canais	  para	  líderes	  escolares	  no	  Ano	  leCvo	  de	  2020-‐2021	  
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Nova	  estrutura	  
Departamento	  de	  Recrutamento,	  
Desenvolvimento	  e	  Diversidade	  

(RCD)	  
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Em	  1º	  de	  julho	  de	  2020,	  a	  equipe	  do	  RCD	  foi	  transferida	  do	  Departamento	  de	  Capital	  Humano	  para	  o	  Departamento	  do(a)	  
superintendente	  e	  para	  a	  Divisão	  de	  Equidade,	  Estratégia	  e	  Lacunas	  de	  Oportunidades.	  
O	  Departamento	  do	  RCD	  expandiu	  sua	  responsabilidade	  para	  incluir	  o	  trabalho	  especíJico	  de	  apoio	  à	  equipe	  de	  diversidade	  
estratégica	  para	  os	  gerentes	  de	  contratação	  da	  Sede.	  
	  
Início	  da	  colaboração: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Em	  andamento:	  
●  Disciplinas	  acadêmicas:	  Estudos	  Étnicos

	  ● 
●  Departamento	  de	  Educação	  Especial	  

Equidade	  e	  Estratégia:	  Liderar	  o	  processo	  de	  busca	  e	  de	  seleção	  do	  
supervisor	  assistente	  de	  Lacunas	  de	  Oportunidades	  

●  Envolvimento:	  Representantes	  das	  famílias	  
●  Operações:	  Serviços	  de	  alimentação	  e	  de	  

nutrição	  

Concluído:	  
●  Disciplinas	  acadêmicas:	  Departamento	  de	  Aprendizes	  de	  Inglês	  -‐	  o	  processo	  de	  busca	  e	  de	  seleção	  do	  superintendente	  assistente	  

para	  o	  OEL	  foi	  gerenciado	  e	  concluído	  -‐	  Bem-‐vinda	  Silvia	  Romero	  Johnson	  
●  Comunicações:	  Secretário	  de	  imprensa	  e	  secretário	  de	  imprensa	  adjunto	  
●  Responsabilidade:	  Funcionários	  de	  assistência	  social	  
●  Responsabilidade:	  Serviços	  de	  saúde:	  Enfermeiros	  


