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Plano de melhoria sistêmica

● Plano de três anos focado na melhoria de todo o sistema
● Requisitos de responsabilidade:

○ Encontros mensais entre o DESE, as BPS e a cidade de Boston
○ Atualizações regulares para o Comitê Escolar

Assuntos acadêmicos Operações Dados Caleidoscópio
*

Estrutura de 
gestão de 

desempenho
*

Educação 
especial

Alunos de 
inglês

Escolas de 
transformação

Segurança 
dos alunos

Transporte Instalações

● Cada área de foco tem um líder de equipe e vários membros para apoiar o trabalho.
● As equipes se reúnem semanalmente para verificar o status.
● Os líderes de equipe se reunirão regularmente como um grupo coletivo.

*O Caleidoscópio e a estrutura de gestão de desempenho estão incluídos no SIP como iniciativas lideradas pelo DESE. Eles exigirão apoio das BPS, mas não 
o mesmo nível de prazos e compromissos que as sete principais áreas de foco. 

Link para o plano de melhoria sistêmica

https://drive.google.com/file/d/10U8VZXbEYbq02ITmp__CDjVTpMOx0Oxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U8VZXbEYbq02ITmp__CDjVTpMOx0Oxu/view?usp=sharing
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Líderes de equipe

Indira Alvarez

Chefe de Operações

Apryl Clarkson

Diretora Executiva Sênior Interina, 

Gabinete de Dados e 

Responsabilidade

Farah Assiraj

Diretora Acadêmica Adjunta

Superintendente Adjunto, OMME

Delavern Stanislaus

Diretora de Transportes

Lauren Viviani

Superintendente Interina de 

Educação Especial

Denise Snyder

Chefe Interina, Engajamento da 

Família e da Comunidade

Neva Coakley-Grice

Chefe de Apoio ao Aluno

Mark Racine

Diretor de Informações

Brain Forde

Diretor Executivo, Gestão de 

Instalações
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Membros da equipe

Assuntos acadêmicos

Educação especial Lauren Viviani, OSE
Cassandra Clark-Crichlow, OSE
Ethan d’Ablemont Burnes, OSE
Kristen McCosh, Câmara Municipal
Kiersten Sullivan, OSE
Michelle Tran, OSE

Alunos de inglês Farah Assiraj, OMME
Ignacio Chaparro, OMME
Ethan d’Ablemont Burnes, OSE
Faye Karp, OMME
Lauren Viviani, OSE

Escolas de 
transformação

Mike Sabin, Transformação Escolar (a partir de 15/08)
Natalie Ake, Superintendentes Escolares
Blair Dawkins, Orçamento
Mary Driscoll, Superintendentes Escolares
Cristina Scarlatos, ODA

Operações

Segurança dos 
alunos

Neva Coakley-Grice, Apoio aos Alunos e Serviços de 
Segurança
Denise Snyder, OFCA
Sebastian Derian, OLA
Mike Firestone, Câmara Municipal
Rufus Faulk, Câmara Municipal
Carolyn MacNeil, OFCA
Lisa Maki, OLA
Becky Shuster, Igualdade

Transporte Del Stanislaus, DOT
Jackie Hayes, DOT
Teresa Neff-Webster, Operações
Dan Rosengard, DOT
Shanda Williams, DOT
Emanuel Zanzerkia, DOT

Instalações Indy Alvarez, Operações
Brian Forde, Instalações
Morgan McDaniel, Câmara Municipal
Teresa Neff-Webster, Operações
Tali Robbins, Câmara Municipal
Amy Shan, Operações

Dados Apryl Clarkson, ODA
Mark Racine, OIIT
Kevin Arias, OIIT
Adriana Heady, OHC
Elena Lanin, ODA
Lauren Meissner, ODA
Niamh O’Donoghue, OHC
Kyle Paczkowski, ODA

Os nomes em itálico indicam os líderes de equipe. 
As equipes são convocadas semanalmente por Monica Hogan e 
J.J. Muñoz.
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Melhoria sistêmica

O plano de melhoria sistêmica é mais do que simplesmente atingir os marcos acordados. Trata-
se de mudar a forma como o sistema funciona e abordar a causa raiz dos problemas.

CONTRATO DE 
MOTORISTA

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

CAPITAL 
HUMANO

ALUNO(A) 
ATRIBUIÇÃO

ALUNOS CHEGAM NA 
HORA

Exemplo: Transporte
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Prazos do dia 15 de agosto (BPS)

Item do contrato Situação

Segurança dos alunos

Começar a usar um sistema aprimorado e robusto para gerenciar, responder e resolver reclamações de pais e responsáveis. Em desenvolvimento

Realizar uma auditoria independente de segurança de alunos e funcionários Concluído

Educação especial

Engajar uma entidade ou equipe de indivíduos que tenham um histórico comprovado de sucesso trabalhando em distritos 
escolares urbanos e que trabalharão com senso de urgência na melhoria dos serviços de educação especial. Concluído

Formulário McKinley de grupos de trabalho Concluído

As BPS fornecerão ao DESE seu plano sobre como o distrito realizará o trabalho descrito nesta seção até que os cargos de 
liderança sênior sejam preenchidos. Em desenvolvimento

Desenvolver um manual atualizado sobre políticas e procedimentos para a educação especial. Em desenvolvimento

Transporte

Lançar uma avaliação diagnóstica do atual sistema de transporte das BPS Concluído
Instalações

Analisar todas as instalações sanitárias da escola e implementar um plano em todo o distrito para as reformas necessárias. Em desenvolvimento
Alunos de inglês

Desenvolver um sistema para garantir que todos os alunos de inglês, incluindo alunos de inglês com deficiência, recebam todas
as instruções apropriadas, acesso a instrução de conteúdo de nível de série e um sistema de monitoramento de instrução.  Em desenvolvimento
Concluir um plano estratégico das BPS para alunos multilíngues para incluir instrução no idioma nativo Em desenvolvimento

Concluído Em desenvolvimento Baixa preocupação Alta preocupação A ser discutido
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Próximos prazos (BPS)

Item do contrato Data limite Situação

Segurança dos alunos

Contratar um coordenador de resolução de problemas, para tratar de reclamações de PRS 8 de setembro

Em 
desenvolvim

ento
Transporte

Implementar reformas operacionais negociadas entre as BPS e o Sindicato dos Motoristas de Ônibus Escolares Em andamento

Em 
desenvolvim

ento
Dados

Publicar procedimentos de retirada de alunos revisados que descrevem controles específicos 8 de setembro

Em 
desenvolvim

ento
Escolas de transformação

Consolidar o número de planos necessários para as escolas de transformação em um plano de melhoria da qualidade 
escolar, claramente articulado, robusto e baseado em evidências em cada escola. 1º de outubro

Em 
desenvolvim

ento

Concluído Em desenvolvimento Baixa preocupação Alta preocupação A ser discutido
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Prazos do DESE

Item do contrato Data limite

Dados

Um auditor independente será contratado pelo DESE para analisar os dados das BPS regularmente, 
terá espaço de escritório nas BPS e terá acesso total a todos os dados das BPS em todas as funções 
acadêmicas e operacionais. 15 de agosto
Resolução de reclamações

O DESE começará a fornecer treinamentos periódicos para os líderes do gabinete central e do 
edifício das BPS, adaptados às necessidades específicas das BPS, com foco na compreensão das 
orientações contidas no guia de procedimentos de reclamação de PRS do DESE. 15 de agosto
Instalações

O DESE identificará uma pessoa responsável por inspecionar os banheiros dos alunos 8 de setembro
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Reuniões de feedback com o DESE

Dia Reunião

Segunda-feira Grupo de trabalho da McKinley e do DESE

Terça-feira Educação especial do DESE

Terça-feira Alunos de inglês do DESE

Quarta-feira Segurança dos alunos do DESE

Quarta-feira Escolas de transformação do DESE

Quinta-feira Reunião mensal do DESE + BPS + COB

Quinta-feira Transporte + instalações do DESE

Sexta-feira Dados do DESE

Estamos em comunicação regular com a equipe do DESE sobre os itens do plano de melhoria 
sistêmica. A tabela abaixo apresenta as reuniões realizadas esta semana, antes dos próximos prazos, 
para revisar as entregas e receber feedback da equipe sênior do DESE.
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Assuntos acadêmicos
● Alunos multilíngues
● Educação especial
● Escolas de transformação
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Alunos de inglês

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Desenvolver um sistema para garantir que todos os alunos de inglês, incluindo 
alunos de inglês com deficiência, recebam todas as instruções apropriadas, acesso a 
instrução de conteúdo de nível de série e um sistema de monitoramento de 
instrução.  

15 de agosto Em 
desenvolvimento

● Foi criada uma nova circular do Superintendente que descreve o sistema de instrução e monitoramento do 
distrito para alunos multilíngues, incluindo:
○ Expectativas e recursos instrucionais: 

■ Definir expectativas e materiais instrucionais de alta qualidade para os nossos alunos 
multilíngues e pessoas com deficiência; 

■ Curadoria e delineamento de recursos para escolas, funcionários de sala de aula e líderes 
escolares para melhorar as práticas atuais nas salas de aula que atendem alunos multilíngues 
e pessoas com deficiência. 

○ Monitoramento da instrução de alunos multilíngues: 
■ Monitoramento de planos de aprendizagem individualizados (ILPs) para alunos multilíngues 

que não atingiram os benchmarks de progresso do ACCESS; 
■ Realização de observações em sala de aula por líderes escolares e equipes de apoio regional 

distrital para ESL e instrução de conteúdo em programas que atendem alunos multilíngues. 
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Alunos de inglês

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Concluir um plano estratégico das BPS para alunos multilíngues para incluir 
instrução no idioma nativo 

15 de agosto Em 
desenvolvimento

● O plano estratégico das BPS para alunos multilíngues descreve cinco prioridades:
1. Ampliar programas bilíngues que apoiem os alunos e possibilitem a conquista do Selo de Biliteracia.
2. Garantir que todos os alunos multilíngues com deficiência (MLWD) recebam serviços e suporte 

apropriados, incluindo no idioma nativo.
3. Melhorar a instrução e os resultados na programação multilíngue dos alunos.
4. Desenvolver sistemas centrados nos alunos com uma visão de igualdade que garanta, que os alunos 

multilíngues tenham os serviços necessários e acesso a oportunidades. 
5. Fazer parcerias com jovens, famílias, comunidades, CBOs e parceiros educacionais para aumentar 

as oportunidades de opções de programas para a faculdade e preparação para a carreira 
● Conduziremos um processo de engajamento da comunidade sobre o esboço do plano estratégico, antes 

de finalizá-lo e apresentá-lo ao Comitê Escolar no dia 12 de outubro.
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Educação especial

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Engajar uma entidade ou equipe de indivíduos que tenham um histórico comprovado 
de sucesso trabalhando em distritos escolares urbanos e que trabalharão com senso 
de urgência na melhoria dos serviços de educação especial. 

15 de agosto Concluído

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Formulário McKinley de grupos de trabalho 15 de agosto Concluído

● O Conselho de Escolas da Grande Cidade foi contratado para conduzir a revisão da educação especial. A 
auditoria incluirá:
○ Análise detalhada dos dados do distrito, incluindo dados demográficos, configurações educacionais, 

desproporcionalidade, desempenho, remoções disciplinares, etc.
○ Visita no local de 2 a 3 dias para entrevistar as partes interessadas.
○ Avaliação das informações das respostas distritais e grupos de pesquisa sobre as práticas das BPS 
○ Relatório delineando recomendações para melhorar os serviços de educação especial de forma 

urgente.  

● O DESE e as BPS trabalharam de forma colaborativa para identificar uma estrutura de grupo de trabalho e 
filiação. O grupo de trabalho começará a se reunir no final deste mês e se reunirá mensalmente para 
discutir a implementação das recomendações da equipe de intervenção das McKinley Schools e orientar a 
fase de avaliação de necessidades das reformas do edifício propostas no Plano de Capital da cidade para o 
FY 23-27.
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Educação especial

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

As BPS fornecerão ao DESE seu plano sobre como o distrito realizará o trabalho 
descrito nesta seção até que os cargos de liderança sênior sejam preenchidos.

15 de agosto Em 
desenvolvimento

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Desenvolver um manual atualizado sobre políticas e procedimentos para a educação 
especial. 

15 de agosto Em 
desenvolvimento

● As BPS identificaram funcionários internamente para assumir as principais responsabilidades de liderança 
durante essa transição e estão recebendo apoio de funcionários terceirizados em áreas-chave, incluindo 
conformidade. A estrutura de liderança será determinada como parte da transição do Superintendente.

● A política de educação especial e o manual de procedimentos foram elaborados e revisados por um 
conselho externo.

● O treinamento estará disponível para o pessoal da escola como parte do Instituto de Administração e 
Operações do Distrito em agosto, com sessões de treinamento adicionais disponíveis ao longo do ano.
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Escolas de transformação

● O modelo do plano de qualidade escolar (QSP) foi revisado:
○ Utiliza um modelo lógico para articular a teoria da ação da escola em conjunto com seu foco 

instrucional
○ Identifica métricas comuns para permitir o monitoramento do progresso em todo o sistema.
○ Inclui uma seção para delinear um arco de objetivos para a equipe de liderança instrucional (ILT), 

tempo comum de planejamento (CPT) e desenvolvimento profissional (PD)
● O documento de priorização distrital para o DESE descreve as seguintes prioridades:

○ Alfabetização igualitária 
○ MassCore
○ Aprendizagem socioemocional

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Consolidar o número de planos necessários para as escolas de transformação em um 
plano de melhoria da qualidade escolar, claramente articulado, robusto e baseado 
em evidências em cada escola.

1º de outubro Em 
desenvolvimento
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Operações
● Instalações
● Segurança dos alunos
● Transporte
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Instalações

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Analisar todas as instalações sanitárias da escola e implementar um plano em todo o 
distrito para as reformas necessárias. 

15 de agosto Em 
desenvolvimento

● O distrito realizou uma revisão inicial de todas as instalações sanitárias e identificou instalações que 
precisavam de atualizações completas, cosméticas ou pequenos reparos.

● Após essa revisão, 16 instalações foram identificadas usando a ferramenta de planejamento de 
igualdade racial (REPT) para reformas neste ano.

● As renovações ocorrerão em três fases*, com cada fase incluindo:
○ Fase 1: 5 escolas (julho de 2022 – julho de 2023)
○ Fase 2: 6 escolas (novembro de 2022 – agosto de 2023)
○ Fase 3: 5 escolas (janeiro de 2023 – dezembro de 2023)

● A avaliação das condições das instalações incluirá uma revisão abrangente de todas as instalações 
para informar futuras renovações e está programada para ser concluída no inverno de 2023.

*Os prazos são estendidos para contabilizar os fatores de risco, devido aos desafios da cadeia de suprimentos e à disponibilidade do contrato. O 
distrito está focado em acelerar esses prazos sempre que for possível.
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Segurança dos alunos

● Criação da linha de apoio das BPS:
○ O lançamento inicial foi realizado no dia 11 de maio; o lançamento 

formal foi no dia 5 de agosto
● Volume:

○ Entre o dia 11 de maio e o dia 2 de agosto: 1.132 chamadas 
recebidas

● As chamadas, os e-mails e as visitas são registrados no FreshDesk, um
sistema que permite que a equipe monitore e documente a situação de 
cada ticket

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Começar a usar um sistema aprimorado e robusto para gerenciar, responder e 
resolver reclamações de pais e responsáveis.

15 de agosto Em 
desenvolvimento
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Segurança dos alunos

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Realizar uma auditoria independente de segurança de alunos e funcionários 15 de agosto Concluído

● O distrito contratará uma equipe de 3 pessoas para supervisionar as reclamações de PRS: um diretor, 
um coordenador e um auxiliar legal. 

● Estamos avançando no processo de contratação e prevemos poder preencher minimamente o cargo 
de coordenador de PRS até o dia 8 de setembro.

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Contratar um coordenador de resolução de problemas que será dedicado a tratar de 
reclamações de PRS e reclamações que as BPS recebem.

8 de setembro Em 
desenvolvimento

● O Conselho de Escolas da Grande Cidade foi contratado para realizar uma auditoria de segurança de alunos 
e funcionários, no final deste outono. A auditoria incluirá:
○ Uma revisão das informações e dados relacionados à segurança dos alunos e funcionários do distrito.
○ Uma visita local de quatro dias para entrevistar funcionários do distrito e do departamento e uma 

revisão das informações adicionais, conforme necessário.
○ Um relatório descrevendo um roteiro para melhorar e aumentar a eficácia da segurança de alunos e 

funcionários.
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Transporte

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Lançar uma avaliação diagnóstica do atual sistema de transporte das BPS 15 de agosto Concluído

● O Conselho de Escolas da Grande Cidade realizará a avaliação diagnóstica do sistema de transporte neste 
outono. A avaliação incluirá:
○ Uma revisão de informações e dados relacionados às operações de transporte do distrito.
○ Uma visita local de quatro dias para entrevistar funcionários do distrito e do departamento e uma 

revisão das informações adicionais, conforme necessário.
○ Um relatório descrevendo um roteiro para melhorar e aumentar a eficácia das operações de 

transporte de alunos.
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Transporte

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Implementar reformas operacionais negociadas entre as BPS e o Sindicato dos 
Motoristas de Ônibus Escolares 

Em andamento Em 
desenvolvimento

A equipe está implementando ativamente as seguintes reformas operacionais, de acordo com o contrato:

Exigir “ensaios” pós-lances presenciais Implementado, com foco 
na responsabilidade

Aumentar as multas por atraso na chegada ao trabalho Implementado, com foco 
na responsabilidade

Eliminar o uso retroativo de PTO para cobrir ausências “sem chamada, sem 
presença”

Implementado, com foco 
na responsabilidade

Reduzir as barreiras à implementação do programa de treinamento CDL, ao 
alterar o período de probatório

Implementado

Limitar a licença de “emergência” a 15 dias + 15 dias, sujeito a aprovação Implementado

Esclarecer o limite de acúmulo de antiguidade em licença Implementado
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Dados
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Dados

Item do contrato
Data de 

vencimento Situação

Publicar procedimentos de retirada de alunos revisados que descrevem controles 
específicos

8 de setembro Em desenvolvimento

● A Ernst and Young concluiu uma auditoria externa e uma revisão dos procedimentos de retirada entre 
março e junho de 2022. Ela incluiu uma análise aprofundada de 100 registros estudantis e entrevistas com 
funcionários da escola e do distrito, assim como recomendações sobre melhorias de processo e possíveis 
controles internos a serem implementados.

● Nós estamos finalizando os procedimentos revisados de retirada de alunos e delineando os controles 
internos a serem implementados.

● Os funcionários da escola receberão treinamento no Instituto de Administração e Operações do Distrito 
em agosto, sobre os procedimentos revisados e sobre a visão geral dos controles internos que serão 
implementados.
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Avançando

● Finalizaremos e enviaremos ao DESE todas as entregas 
do dia 15 de agosto na segunda-feira.

● As entregas também serão postadas no site das BPS em 
www.bostonpublicschools.org/strategicprogress

● Continuaremos fornecendo atualizações no relatório 
do superintendente nas reuniões do Comitê Escolar e 
em apresentações adicionais durante o outono.

http://www.bostonpublicschools.org/strategicprogress

