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BOSTON GREEN ACADEMY HORACE MANN CHARTER SCHOOL 

PLANO DE RESPONSABILIDADE  

Boston Green Academy Horace Mann Charter School 

Tipo de escola 
autônoma 
(Comunidade ou 
Horace Mann) 

Horace Mann III Local Boston 

Regional ou não 
regional 

Não regional Distritos na região Boston 

Ano de abertura 2011 Ano(s) de renovação 2016, 2021 

Número máximo de 
matrículas 

595 Extensão de séries 
autônomas 

6-12 

Declaração de missão:  

A Boston Green Academy recebe diversos alunos com todo nível de habilidades, os educa e 
os capacita para ter sucesso na faculdade e na carreira, e os prepara para liderar na 
sustentabilidade da nossa comunidade e do mundo. 

 

Elementos-chave de design (com citações entre parênteses nas páginas de candidatura ou emenda 
autônomas): 

1) Preparar os alunos para o sucesso na faculdade e na carreira (declaração de missão, 

emendada em 2015).  

2) Preparar os alunos para serem líderes na sustentabilidade da nossa comunidade e do mundo 

(declaração de missão, emendada em 2015 e candidatura autônoma p.2 e 6). 

3) Dar as boas-vindas e matricular um grupo diversificado de alunos (declaração de missão, 

emendada em 2015 e candidatura autônoma p. 3) 

4) Fornecer um ambiente escolar sensível a traumas (candidatura autônoma, p. 4) 

 

A escola autônoma compromete-se a cumprir os critérios de 1 a 10, conforme descrito nos critérios de 
desempenho da escola autônoma. 

Data de aprovação preliminar do Departamento: 02/11/2021 

Data de aprovação do Conselho de Curadores: 02/11/2021 

Data de aprovação do Sindicato dos Professores de Boston: 14/04/2022 

Data de aprovação do Comitê Escolar de Boston: A definir (TBD) 

Data de aprovação do Departamento: A definir (TBD) 
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Objetivos e medidas relacionados à missão e elementos-chave de design (obrigatório): 

Objetivo (para KDE 1):  A Boston Green Academy educará e capacitará os alunos para ter sucesso na faculdade e na carreira  

Medida: A porcentagem de todos os graduados da BGA e 

graduados da BGA que são alunos de alta necessidade que 

frequentam instituições de ensino superior, conforme medido pelos 

dados da Câmara Nacional de Alunos relatado pelo DESE, excederá 

70% a cada ano. 

Dados a informar: 
● Percentual e número de graduados da BGA que frequentam instituições de 

ensino superior 
● Percentual e número de graduados da BGA que são alunos de alta necessidade 

que frequentam instituições de ensino superior 

●  Dados reportados da Câmara Nacional de Alunos anualmente nos perfis do 

DESE (graduados que frequentam o ensino superior).  
Plano de coleta de dados: 

● O Diretor de Tecnologia coletará e reportará anualmente no site do 
DESE 

Medida: A cada ano, os alunos do 6º ao 11º ano em ELA e 
matemática da Boston Green Academy atingirão um 
percentual de crescimento do aluno (SGP) médio de 50 ou 
mais na avaliação STAR 360. 

Dados a informar: 
● O SGP médio por nível de série em matemática e ELA nas avaliações 

formativas da escola (atualmente STAR 360 a partir da aprovação do 
plano de responsabilidade).  

Plano de coleta de dados: 
● O líder instrucional da BGA coletará e relatará os dados 

Medida: A cada ano, todos os veteranos da BGA receberão uma 

nota de aprovação (60+) em um estágio de seis semanas com um 

projeto culminante em junho do seu último ano, incluindo todos os 

veteranos do programa CTE 

Dados a informar: 
● Porcentagem e número de veteranos da BGA que concluem com sucesso um 

estágio de seis semanas com um projeto culminante  
Plano de coleta de dados: 

● Criado e mantido anualmente pelo Gabinete de Faculdade e Carreira e pelo 

Diretor de Programas Verdes 

Objetivo (para KDE 2): A Boston Green Academy preparará os alunos para serem líderes na sustentabilidade da nossa comunidade e do 
mundo 

Medida:  Pelo menos 90% dos alunos da BGA do 6º ao 11º ano 

atingirão com sucesso uma nota de aprovação (60+) em um projeto 

verde transversal a cada ano 

Dados a informar: 
● Porcentagem e número de alunos que concluem com sucesso um projeto 

verde transversal a cada ano 
Plano de coleta de dados: 

● O Diretor de Programas Verdes supervisionará o trabalho em parceria com o 

Diretor de Tecnologia 
 

Medida: A cada ano, pelo menos 90% dos alunos que 
concluírem o Cap. 74 da BGA, o programa CTE de ciência 

Dados a informar: 
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ambiental, ganharão credenciais certificadas pelo setor para 
carreiras verdes 

● Porcentagem e número de alunos do CTE que obtêm credenciais certificadas 

pelo setor a cada ano 
Plano de coleta de dados: 
● O Diretor de Programas Verdes supervisionará o trabalho em parceria com o 

Diretor de Tecnologia 

Objetivo (para KDE 3): A Boston Green Academy receberá diversos alunos com todo nível de habilidades 

Medida: A BGA matriculará pelo menos 50% dos alunos definidos 

como “em risco” pelo relatório de indicadores antecipados e 

atrasados das Escolas Públicas de Boston. A matrícula de alunos de 

“altas necessidades” da BGA também excederá 50%, conforme 

definido anualmente pelos relatórios de matrícula do DESE em 

perfis. 

Dados a informar: 
● Número e porcentagem de alunos definidos como “em risco” que estão 

matriculados na BGA  
Plano de coleta de dados: 

●  O Diretor Adjunto da Escola coletará e relatará os dados a cada ano 

Medida: A cada ano, as taxas de graduação do 4º e 5º ano da BGA 

para alunos de “altas necessidades” estarão dentro de 5% das taxas 

para todos os alunos. 

Dados a informar: Taxas de graduação do 4º e 5º ano do DESE, conforme 

publicadas anualmente na página do site de perfis. 
Plano de coleta de dados: 

●  O Diretor de Tecnologia coletará e reportará no site do DESE 

Objetivo (para KDE 4): A Boston Green Academy fornecerá um ambiente escolar sensível a traumas para os alunos 

Medida: Todos os funcionários da sala de aula da BGA utilizarão 

práticas sensíveis a traumas nas suas aulas. Especificamente, 100% 

dos funcionários de sala de aula da BGA implementará as Diretrizes 

de Segurança, as Práticas Comuns e os 5 Rs da BGA, conforme 

medido pelas nossas visitas de rodadas de instrução.  

Dados a informar: 
● Porcentagem e número de funcionários de sala de aula que implementam as 

Diretrizes de Segurança, as Práticas Comuns e 5 Rs da BGA durante as visitas 

de rodadas de instrução na primavera de cada ano  
Plano de coleta de dados: 

● O líder instrucional e a equipe serão responsáveis por coletar e relatar 
os dados 

Medida: A cada ano, mais de 90% dos alunos da BGA relatarão 

que se sentem seguros e apoiados na escola na pesquisa de clima 

estudantil das BPS. Pelo menos 75% dos alunos responderão à 

pesquisa.  

Dados a informar: 
● Pesquisa de clima estudantil das BPS realizada anualmente, pesquisas 

adicionais da BGA. Taxa de resposta e resposta percentual geral. 
Plano de coleta de dados: 

● Dados coletados pelo Diretor de Apoio ao Aluno e Diretor de Tecnologia 
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Objetivo e medidas relacionadas à divulgação (obrigatório):  

Objetivo: A Boston Green Academy será uma escola com modelo verde e sustentável e disseminará as melhores práticas para outras 
escolas, organizações e redes do setor 

Medida: A BGA compartilhará as melhores práticas verdes com a 

ampla comunidade de escolas verdes e além 
Dados a informar: 

● A BGA gerará um relatório de divulgação de programas verdes 
anualmente como parte do relatório anual do DESE 

Plano de coleta de dados: 
● Esses dados serão coletados pelo Diretor de Programas Verdes da BGA e 

compartilhados com o DESE e outras partes interessadas como parte do nosso 

relatório anual 
Medida: A BGA compartilhará as melhores práticas com as 
Escolas Públicas de Boston, escolas com temas semelhantes 
em Massachusetts e uma rede regional de escolas 
verdes/sustentáveis a cada ano 

Dados a informar: 
● Os funcionários da BGA participarão de oportunidades de 

desenvolvimento/compartilhamento profissional para práticas verdes 
e sustentáveis pelo menos três vezes por ano 

Plano de coleta de dados: 
● Esses dados serão coletados pelo Diretor de Programas Verdes da BGA e 

compartilhados com o DESE e outras partes interessadas como parte do nosso 

relatório anual 
 


