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17 de março de 2021 
 

Caros Membros do Comitê Escolar, 
 

Na quarta-feira, 24 de março de 2021, o Comitê Escolar votará no orçamento do FY22 para as Boston 

Public Schools. O orçamento total do fundo geral para sua consideração é de US$ 1,294,719,861. 
 

Estamos extremamente orgulhosos deste orçamento e o vemos como um raio de esperança durante 

este período de incertezas, representando uma oportunidade única de investir em nossos alunos e 

alcançar nossa visão de garantir que todos os nossos alunos recebam o que precisam para ter sucesso. 

Hoje, nossa proposta final para sua revisão (na forma das tabelas de orçamento anexas) está sendo 

publicada online e compartilhada com os membros do Comitê Escolar. Este memorando resume as 

mudanças refletidas nesta proposta em comparação com o orçamento original proposto em 3 de 

fevereiro deste ano. 

 

Alocação de reservas para escolas de baixo desempenho 
 

Nos últimos anos, fornecemos reservas para escolas de baixo desempenho. Em um ano típico, esse 

financiamento é representado na proposta de orçamento inicial como uma reserva a ser alocada às 

escolas à medida que avançamos no processo orçamentário. Essa proposta atualizada refletiria então as 

mudanças nos orçamentos das escolas feitas com este propósito nos últimos dois meses. 
 

Conforme destacamos ao longo do processo: este ano é diferente. Desde o início, trabalhamos para 

identificar as escolas que precisam de suporte adicional e já alocamos US$ 18.5 milhões para apoiar as 

escolas que enfrentam declínios de matrículas no orçamento apresentado em 3 de fevereiro. Essa 

proposta de orçamento incluía alocações que normalmente fariam parte das reservas para escolas de 

baixo desempenho. O resultado é que essa proposta atualizada inclui menos mudanças no nível da 

escola do que você veria em um ano orçamentário típico. 
 

Outras mudanças nos orçamentos escolares 
 

Todos os anos, o orçamento proposto inicial contém uma série de reservas adicionais que pretendemos 

liquidar parcialmente ao longo do processo orçamentário. Essas reservas são mantidas no Escritório de 

Orçamento e, eventualmente, são transferidas para os orçamentos das escolas. Abaixo está um resumo 

dessas mudanças para este ano. 

Embora ainda tenhamos algumas reservas que serão liquidadas durante o verão e o outono, os 

seguintes fundos foram transferidos das reservas centrais para os orçamentos escolares: 
 

● Atualizações para suplementos escolares para matrículas recusadas: US$587,704 

● Ajustes aos FTEs de assistência social com base no feedback e renúncia escolar: US$154,689 

● Suporte de transição para mudanças em sala de aula: US$429,134 
 

 

http://www.bostonpublicschools.org/


Nessas três áreas, os orçamentos das escolas aumentaram em total de US$ 1,171,527 desde a proposta 

original. Treze escolas apresentaram aumentos nos orçamentos individuais desde 3 de fevereiro: sete 

de uma atualização de suplemento escolar, três de ajustes de assistência social FTE e três de suporte de 

transição para mudanças de sala de aula. 

 

Mudanças no orçamento principal 
 

Houve uma série de pequenas mudanças no orçamento proposto para os departamentos centrais. Estas 

são mais limitadas em escopo e representam transferências entre departamentos centrais e entre tipos 

de contas dentro de um departamento. 
 

A única mudança significativa nos orçamentos centrais envolve a mudança da liderança da divisão de 

Equidade e Estratégia de sua localização original no orçamento de Lacunas de Oportunidade para o 

orçamento do departamento de Estratégia. Essa mudança não reflete em redução em nenhum dos 

orçamentos, mas simplesmente uma mudança para uma gestão orçamentária interna aprimorada. 

 

Eu seria negligente se não terminasse esta carta agradecendo à equipe dedicada que ajudou a desenvolver 

este orçamento, incluindo nossos líderes escolares, conselhos locais da escola, equipe de finanças e chefes de 

departamento. Eles representam o melhor das BPS e personificam nosso compromisso com nossos alunos, 

nossas famílias e nossa 

comunidade. 
 
 
 

Atenciosamente, 

Dra. Brenda Cassellius, Supervisora 
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