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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Missão e história: A Boston Day and Evening Academy (BDEA) é uma escola autônoma alternativa de 
ensino médio localizada em Roxbury, MA. A escola começou como um programa noturno de concessão 
de diploma em 1995 e tornou-se uma Horace Mann Charter School em 1998, com um programa diurno 
adicionado em 2004. Desde então, a escola foi renovada com sucesso quatro vezes, com um limite de 
matrícula atual de 505 alunos. Nossa missão é engajar jovens adultos para construir uma visão para seu 
futuro por meio de relacionamentos de apoio e experiências significativas de aprendizagem, baseadas 
em competências dentro de uma prioridade estratégica singular maior de se tornar uma instituição 
antirracista. A BDEA atende os alunos mais marginalizados de Boston há 24 anos. Nossos alunos estão 
acima da idade para o ensino médio, tiveram problemas persistentes no número de presenças e não 
receberam as ferramentas e os recursos necessários para serem bem-sucedidos nas escolas de ensino 
médio tradicionais.  
 

Geografia e população atendida: A BDEA foi fundada para reengajar alunos em Boston que não eram 
bem atendidos pelos modelos tradicionais e que tinham dificuldades acadêmicas devido a desafios 
como saúde mental, situação econômica, obrigações familiares ou que sentiam que a escolaridade em 
geral não era relevante para suas vidas. Nossa escola está localizada no coração da Nubian Square em 
Roxbury, MA, com transporte de ônibus que permite que nossos alunos acessem a nossa escola de 
todas as partes da cidade. Atualmente, mais de 70% dos nossos alunos moram em Roxbury, Dorchester 
e Mattapan.  

Mais de 95% dos alunos da BDEA cresceram em um ciclo da pobreza e passaram por uma infinidade de 
traumas na infância. Conforme pesquisas indicam, ao contrário dos seus colegas mais abastados, a 
maioria dos alunos de famílias de baixa renda não tem modelos que os ajudem a se ver como 
participantes da economia de inovação, nem têm contatos profissionais para alavancar o acesso a 
empregos e estágios. Mais importante ainda, a nossa população de alunos foi ensinada, direta ou 
indiretamente, que não pertence aos espaços associados às áreas de carreira de alta renda. Para os 
nossos alunos de cor, as persistentes desigualdades raciais de riqueza em Boston criam uma lacuna de 
recursos e acesso que é difícil de superar. A passagem do ensino médio para o ensino superior ou para 
uma carreira é essencial para superar as disparidades profissionais e econômicas nesta cidade.  
 

Programas e serviços: Realizamos três programas distintos baseados em trauma, cada um dos quais 
utiliza um modelo acadêmico baseado em competências:  

● Nosso programa Carro-Chefe permite que os alunos trabalhem em direção a um diploma, 
alcançando competências específicas em áreas tradicionais, incluindo ciências, ciências humanas 
e matemática. Os alunos navegam na sua experiência do ensino médio no seu próprio ritmo em 
um modelo de trimestre com um “roteiro de competências” pessoal que eles devem concluir 
antes dos 23 anos.  

● O BDEA 2.0 foi iniciado em 2018 depois de identificar que o número de presenças de muitos dos 
nossos jovens negros e latinos estava caindo e eles não estavam progredindo no seu roteiro. O 
programa concentra-se no ensino baseado no trabalho com estágios obrigatórios, um modelo 
baseado em um caminho autodirigido para a faculdade, na construção ou tecnologia e em um 
modelo de consultoria de “equipe” de aluno-professor. Este programa tem capacidade para 
atender 60 alunos, com 55 alunos matriculados atualmente.   

● Reconhecendo que alguns alunos estavam prosperando no ensino remoto no ano passado, 
trouxemos de volta nosso programa de Aprendizagem Híbrida neste ano acadêmico. Os alunos 
da Aprendizagem Híbrida assistem às aulas online, ao mesmo tempo em que acessam aulas 
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presenciais de apoio acadêmico e emocional e de enriquecimento. Este programa atende 50 
alunos. 
 

Principais conquistas: 
● Estabelecimento do programa BDEA 2.0  
● Mais de 900 graduados; aproximadamente 35 por ano  
● Mais de 50% dos graduados frequentam faculdades de 2 a 4 anos; 27% entram em programas 

técnicos/comerciais  
● 100% dos graduados completam um plano de pós-graduação focado em educação ou emprego 
● 2,5 anos: tempo médio até a graduação para alunos que tiveram > 50% de presenças  
● Conselho de Curadores: 65% de pessoas de cor, dois pais, dois funcionários 
● Taxa média de retenção de funcionários: 91% 
● Diretor(a) escolar: 17 anos de mandato  
● Equipe completa: > 70% de pessoas de cor; Equipe de liderança: 65% de pessoas de cor  
● Incorporamos práticas de justiça restaurativa com alunos, famílias e funcionários, o que leva a 

uma taxa de suspensão de 3,1% (em contraste, 32% dos alunos da BDEA foram suspensos nas 
suas escolas anteriores) 

● Somos financeiramente estáveis com 1,66 milhão de ativos (US$ 778 mil em caixa e 
equivalentes de caixa, US$ 523 mil em uma conta de investimentos e US$ 52 mil em ativos fixos, 
líquidos de depreciação acumulada) 

 
Principais desafios: Assim como para todas as pessoas, nosso principal desafio durante este mandato 
foram as consequências da pandemia em andamento e como isso afetou a resiliência dos nossos 
professores e alunos que sofreram desproporcionalmente a perda familiar devido à COVID-19 em 
conjunto com a emoção do acerto de contas racial dos últimos dois anos. Nossos alunos e funcionários 
precisam de mais apoio emocional do que nunca. Juntamente com todas as escolas, também 
vivenciamos uma queda distinta no número de presenças e matrículas na segunda metade deste 
mandato. Estamos investindo estrategicamente em maneiras de lidar com isso para que possamos 
retornar ao número de matrículas e retenção pré-pandemia o mais rápido possível. Finalmente, dentro 
deste período do mandato, tivemos a capacidade aprovada para mais de 500 alunos, mas fomos 
limitados pelo espaço dentro do edifício da nossa escola, originalmente projetado como uma escola de 
ensino fundamental. Para honrar a experiência acadêmica e as aspirações futuras dos nossos alunos da 
forma como eles merecem, precisamos urgentemente de um edifício escolar maior e com mais recursos 
ou uma reformulação completa das nossas instalações atuais.  
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INTRODUÇÃO À ESCOLA 

Boston Day and Evening Academy  

Tipo de escola autônoma 
(Comunidade ou Horace 
Mann) 

Horace Mann I Local (município) Boston  

Regional ou não regional Não regional Distritos na região (se 
aplicável) 

1 

Ano de abertura 1998 Ano(s) de renovação (se 
aplicável) 

2002, 2007, 2012, 2018 

Número máximo de 
matrículas 

505 Matrículas atuais e data 
do cálculo 

286 no dia 03/06/22 

Extensão de séries 
autônomas 

Ensino médio  Extensão de séries atual Ensino médio  

Número de dias de 
instrução por ano letivo 

180 Alunos na lista de espera 
e data do cálculo 

0 

Horário escolar 09h00 – 15h30 Idade atual da escola 24 

Declaração de missão:  A Boston Day and Evening Academy engaja jovens adultos para construir uma visão para 
seu futuro por meio de relacionamentos de apoio e experiências significativas de aprendizagem baseadas em 
competências. 

 

FIDELIDADE AO MANDATO 

CRITÉRIO 1: MISSÃO E ELEMENTOS-CHAVE DE DESIGN (KDE) 

Missão aprovada pelo DESE: A Boston Day and Evening Academy engaja novamente os alunos fora do 
caminho em sua educação, preparando-os para a formatura no ensino médio, sucesso pós-secundário e 
participação significativa nas suas comunidades.   

Desde a nossa última solicitação de renovação do mandato em 2018, nós revisamos a nossa declaração 
de missão por meio de um processo colaborativo com as principais partes interessadas. Nossa nova 
missão é baseada em ativos e reflete melhor os elementos-chave de design descritos no nosso mandato: 
A Boston Day and Evening Academy engaja jovens adultos para construir uma visão para seu futuro 
por meio de relacionamentos de apoio e experiências significativas de aprendizagem baseadas em 
competências. Observe que esta declaração de missão ainda não foi aprovada pelo DESE. Esperamos 
apresentar um pedido de alteração do mandato para aprovação formal no próximo ano.  

Elementos-chave de design:  A Boston Day and Evening Academy é construída com base em quatro 
elementos-chave de design que nos permitem cumprir a nossa missão. A seguir, fornecemos evidências 
do nosso desempenho e progresso em relação a esses elementos desde 2019.  

KDE #1: Sistema de ensino e avaliação baseado em competências e centrado nos alunos que incentiva 
uma maior propriedade dos alunos para os com idade acima do padrão, com baixo crédito, com alto 
risco de abandono ou os que já abandonaram o ensino médio.  
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Dados/resultados principais do mandato (2019-2022):   
● Foi iniciado um novo plano estratégico 
● Criação do programa BDEA 2.0 e a volta da Aprendizagem Híbrida  
● Garantiu uma doação de três anos do Aumento da Igualdade de Alfabetização em Toda 

Massachusetts (GLEAM) 
● Contratou um treinador de instrução culturalmente relevante 
● Revisão do banco de dados da Salesforce Connects para dar suporte à programação e às 

necessidades dos alunos  
 

A Boston Day and Evening Academy (BDEA) é a escola pública autônoma mais antiga e em operação 
consistente em Massachusetts. Desde a sua criação em 1995 (e aprovação como escola autônoma em 
1998), a BDEA tem utilizado um método de educação baseado em competências. Mantemos a nossa 
convicção de que este método é o mais adequado para o sucesso acadêmico dos nossos alunos, cujas 
necessidades não têm sido atendidas pelos modelos tradicionais. Em sua essência, a BDEA é uma escola 
centrada nos alunos, e refletimos constantemente sobre nossos sistemas e pedagogia para garantir que 
os alunos sejam bem apoiados socialmente e desafiados academicamente.  Os destaques a seguir estão 
relacionados à nossa metodologia nos últimos quatro anos:  
 

● A BDEA iniciou um novo plano estratégico depois de incorporar o feedback das partes interessadas 
de funcionários, alunos, famílias, membros do conselho e parceiros da comunidade. Identificamos 
cinco áreas estratégicas prioritárias, cuja base é “tornar-se uma instituição antirracista”. Esse foco 
central eleva nossas áreas adicionais de prioridade: (1) fortalecer a programação dos alunos, (2) 
definir dados para a aprendizagem, (3) planejar para estabilidade e sustentabilidade organizacional e 
(4) articular nossa prática.  

● No SY 2021, quando iniciamos um ano letivo realizado principalmente com ensino remoto, 
adicionamos instruções síncronas via Zoom e um grupo de trabalho de funcionários reformulou 
nossas práticas de ensino remoto com amplo feedback de grupos e pesquisas de alunos e familiares. 
Essa equipe trabalhou para criar sistemas simplificados para fornecer instrução remota, incluindo 
modelos que tornariam os cursos de sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) iguais em todas as 
disciplinas.  

● No nosso atual SY de 2022, iniciamos uma iniciativa de alfabetização de três anos. O GLEAM 
(Aumento da Igualdade de Alfabetização em Toda Massachusetts) é financiado pelo DESE usando 
financiamento federal do Desenvolvimento Estadual de Alfabetização Abrangente (CLSD). 
Trabalhando com um treinador de alfabetização da TNTP, realizamos uma avaliação formal dos 
nossos currículos de ciências e ciências humanas e agora estamos finalizando um plano de trabalho 
de integração da alfabetização para garantir instrução de alfabetização da mais alta qualidade para o 
nosso futuro.  

● No nosso atual SY de 2022, estamos contratando uma treinadora de instrução culturalmente 
relevante, Kayla Morse Higgs. Cada equipe acadêmica trabalha em estreita colaboração com a Sra. 
Morse Higgs para revisar e realizar os ajustes curriculares necessários. Para apoiar currículos 
culturalmente relevantes e antirracistas, a equipe de ensino utiliza a rubrica culturalmente 
responsiva para tarefas (CRT) para incorporar componentes no seu currículo de tarefas, projetos e 
avaliações (consulte o Anexo D). Os componentes são compostos pelos princípios de conexão, 
pensamento de ordem superior, justiça social, igualdade/descolonização, voz, diferenciação e 
acesso.  

 

Neste período do mandato, investimos profundamente em dois grupos de alunos que precisam de apoio 
mais personalizado.  

1) Construímos nosso programa BDEA 2.0 projetado especificamente para as necessidades dos 
nossos jovens (embora seja aberto a todos os alunos) com a colaboração do design dos alunos. 
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O BDEA 2.0 se concentra na aprendizagem baseada no trabalho com estágios obrigatórios, um 
modelo baseado em caminho autodirigido para a faculdade, na construção ou tecnologia e em 
um foco na responsabilidade compartilhada por meio de um modelo de consultoria de “equipe” 
de aluno-professor. Esse programa começou com 30 alunos em 2018 e agora atende 55.  

 

2) Reconhecendo que alguns alunos estavam prosperando no ensino remoto durante o SY de 2021, 
trouxemos de volta nosso programa de ensino a distância, renomeando-o para Programa de 
Aprendizagem Híbrida e aceitamos alunos neste programa no nosso atual ano letivo de 2022. Os 
alunos de Aprendizagem Híbrida participam de aulas online baseadas em competências, além 
de acessar apoio acadêmico presencial, aulas de enriquecimento, como arte e música, e o 
conjunto de apoio socioemocional e planejamento de pós-graduação que a BDEA oferece.  

 

O programa de Aprendizagem Híbrida segue os mesmos módulos acadêmicos que o principal programa 
carro-chefe, mas o currículo do BDEA 2.0 combina estudos interdisciplinares rigorosos com 
aprendizagem prática e baseada em trabalho para os alunos poderem obter crédito acadêmico. Essa 
distinção da programação exigiu adaptação na nossa base de dados da Salesforce Connects:   

1) Roteiro baseado em competências do BDEA 2.0: lançado em setembro de 2019. É composto 
por blocos, denominados competências e elas são modificadas para alunos com deficiência. Os 
alunos têm a flexibilidade de trabalhar nas competências de que precisam para concluir seu 
roteiro.  

2) Boletim do BDEA 2.0: maior eficiência para a equipe e transparência para que os alunos 
gerenciem sua experiência acadêmica no ensino médio. A criação do boletim agora estabelece 
as bases para replicar nosso modelo 2.0 baseado em trabalho em toda a escola, permitindo que 
os alunos compreendam completamente suas conclusões de competência. 

3) Integração do Schoology: desativou a aprendizagem no Poder Escolar como um LMS e fez a 
transição para o Schoology como um centro de conteúdo para os poderem acessar alunos a 
qualquer hora e em qualquer lugar. Uma integração foi construída para a leitura de dados do 
Schoology para a Connects, ressaltando a entrada de dados eficiente entre os sistemas. 

 

KDE #2: Modelo de apoio aos alunos, incluindo apoio social e emocional para todos os alunos para 
promover o crescimento pessoal e a resiliência.  
 

Dados/resultados principais do mandato (2019-2022):   
● Aumento de 33% na equipe dedicada ao apoio aos alunos  
● Aumento de 94% no número de alunos que participam de terapia formal na escola 
● Aumento do investimento em práticas de justiça restaurativa e na meta de se tornar uma 

instituição antirracista 
 

Desde o nosso último mandato, e no contexto da nossa nova realidade pandêmica, temos investido 
profundamente na aprendizagem socioemocional dos nossos alunos e estamos focados em nos 
tornarmos uma instituição antirracista. Ficamos particularmente orgulhosos de fundamentar essa 
prioridade na nossa declaração de justiça racial, criada em maio de 2021 (consulte o Anexo D). Por meio 
de uma visão de justiça restaurativa, a equipe de apoio aos alunos da BDEA (SST) liderou os esforços 
para revisar nossas normas comunitárias, agora chamadas de acordos comunitários (consulte o Anexo 
D) para erradicar as estruturas de opressão branca dominantes. Estabelecemos um grupo de trabalho 
interdisciplinar de justiça restaurativa, que projetou sessões mensais com toda a equipe destinadas a 
combater os sistemas punitivos de disciplina para apoiar o nosso trabalho de igualdade racial. Com o 
reconhecimento de que se tornar uma instituição antirracista significa eliminar estruturas opressivas 
tanto para funcionários quanto para alunos, a SST remodelou suas próprias descrições de cargos de 
departamento com o objetivo de afastar a SST de um papel disciplinador/policial e focar em direção a 
uma justiça restaurativa e recursos papel de conexão. Acreditamos que isso cria um espaço mais seguro 
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e justo para alunos e funcionários. No nosso ano letivo atual, dedicamos mais de US$ 80.000 a esse 
objetivo por meio de aprimoramentos curriculares focados em tópicos como treinamento de 
competência cultural para professores, treinamento em práticas de justiça restaurativa, treinamento de 
equipe de liderança e diretor escolar em torno do desmantelamento da supremacia branca e 
desenvolvimento profissional de toda a equipe em torno de práticas antirracistas. 
 

Entrada de alunos: Revisamos a forma como recebemos os alunos e priorizamos seu apoio 
socioemocional por meio da coleta de dados e da equipe. Após a matrícula, todos os alunos são 
reunidos com dois adultos: um orientador acadêmico e um coordenador de campo comunitário. Esses 
membros da equipe trabalham de forma colaborativa para apoiar os alunos enquanto eles navegam na 
sua experiência no ensino médio. Na orientação, cada aluno realiza a pesquisa ACES que identifica casos 
de trauma na infância. Além disso, cada aluno escreve uma carta de trajetória pessoal durante a 
orientação. Os dados quantitativos da pesquisa ACES e os dados qualitativos das jornadas dos alunos são 
registrados na Connects e revisados detalhadamente pela equipe da SST para ajudar a informar o apoio 
contínuo durante todo o tempo do aluno na BDEA. (Como referência, mais de 90% dos alunos da BDEA 
apresentam pelo menos um fator de risco para traumas, e mais de 75% dos nossos alunos são 
considerados “em risco” com base na sua pontuação ACES. Mais de 50% dos alunos da BDEA a cada ano 
relatam problemas de saúde mental ou têm uma condição diagnosticada que afeta sua saúde mental.) 
  
Equipe: Investimos na equipe da SST durante o período do nosso mandato para atender às necessidades 
de saúde mental dos nossos alunos. De nossos 63 funcionários, 26% são dedicados ao bem-estar 
socioemocional dos nossos alunos (conforme definido por suas descrições de trabalho). Isso inclui 
quatro clínicos: dois assistentes sociais em tempo integral, um assistente social estagiário, um 
coordenador clínico e a nossa equipe de educação especial. Os clínicos aqui mencionados fornecem 
psicoterapia individual para alunos com IEPs que precisam dessa intervenção. Desde 2019, dobramos o 
número de alunos que recebem aconselhamento interno (de 52 para 101).  
 

Também contratamos o Programa Wediko – O Lar dos Pequenos Andarilhos para fornecer 
aconselhamento clínico no local para alunos sem IEP quatro dias por semana. Contratamos os Portos da 
Juventude para apoiar nossos alunos desabrigados e trabalhamos com a Catie's Closet para criar uma 
área de recursos de roupas e suprimentos. Nossa equipe também administra uma pequena despensa de 
alimentos para necessidades urgentes dos alunos e distribuímos mais de 125 sacolas de alimentos aos 
alunos durante as férias escolares deste ano. Em uma parceria em desenvolvimento com o Centro de 
Saúde de Whittier Street, pudemos oferecer serviços de vacinação contra a COVID e vacinas contra a 
gripe a todos os alunos interessados quando voltamos às aulas em 2021. 
 

Pandemia: Quando a BDEA foi fechada devido à COVID-19, a SST garantiu que as necessidades dos 
nossos alunos continuassem sendo atendidas, apesar do nosso ambiente remoto. A equipe conectou 
alunos e famílias a oportunidades de moradia e auxílio-desemprego por meio da cidade de Boston e 
procurou com frequência todas as famílias para determinar quem não tinha acesso a tecnologia, 
internet, alimentação ou moradia. A SST criou um sistema de rastreamento de alunos que extraiu da 
Connects para determinar quais alunos não estavam engajados com seus trabalhos escolares e/ou não 
estavam em contato regular com a equipe. Criamos um sistema de três camadas para apoiar os alunos, 
organizando os avisos em “painéis” que eram apoiados por um membro da equipe da SST e por um 
administrador. A SST analisou dados semanalmente para determinar quais alunos estavam em maior 
risco de se desengajar e realizaram verificações por telefone e pessoalmente com todos os alunos que 
identificaram estar em risco de não alcançar sucesso contínuo na BDEA.  
 

No BDEA 2.0, a equipe mudou do nosso modelo de equipe de consultoria para um modelo de “pessoa 
principal”, e os membros da SST configuraram escalas rotativas semanais para a realização de verificações 
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individuais com os alunos.  Todos os funcionários da BDEA 2.0 se juntaram na realização de visitas 
domiciliares quinzenais, priorizando os alunos que sabiam que estavam desengajados ou em perigo. 
 

Sistemas de apoio:  
No SY de 2019, a BDEA lançou um novo programa PATH para alunos com um IEP que vivenciam altos 
níveis de ansiedade e que precisam de apoio adicional para ter sucesso em um ambiente escolar regular. 
Este programa, acessado por meio do processo de educação especial ou por encaminhamento, quando 
indicado no IEP do aluno, ensina habilidades de enfrentamento, habilidades de funcionamento 
executivo e autorregulação aos alunos.  
 

Durante a pandemia, ficou claro que havia uma necessidade crescente de sinalizar sistematicamente os 
alunos que precisavam de encaminhamento para apoio imediato em tempo real. No verão de 2021, criamos 
um novo recurso na nossa plataforma da Connects que permite que todos os funcionários sinalizem alunos 
que precisam de psicoterapia urgente, auxílio alimentar ou moradia. Neste processo de encaminhamento 
recém-revisado, os alunos passam por uma ordem de “encaminhados” para “selecionados” e depois 
“atribuídos” a um conselheiro, se apropriado. Dos 59 encaminhamentos de aconselhamento enviados no SY 
de 2021, 91% foram selecionados, 55% foram atribuídos para um conselheiro interno, 7% foram 
encaminhados para serviços de aconselhamento externo e 22% dos alunos recusaram o aconselhamento 
durante a triagem. Houve 53 encaminhamentos de moradia e 22 encaminhamentos de auxílio alimentar 
feitos no SY de 2022 que foram mediados por recursos do P-EBT e dos Portos da Juventude. 
 

Quando os alunos são sinalizados para psicoterapia informalmente ou por meio do nosso novo sistema, 
os membros da SST iniciam uma reunião com a rede de apoio do aluno para discutir as opções de 
aconselhamento. Nossos clínicos internos trabalham com alunos com IEPs, enquanto nosso contratado 
Programa Wediko – O Lar dos Pequenos Andarilhos trabalha com alunos sem IEP. 
 

Grupos de apoio: Durante este período do mandato, continuamos a realizar grupos de apoio. Os tópicos 
incluíram: perda, controle da raiva, empoderamento de mulheres jovens, empoderamento de homens, pais 
jovens, mães jovens e GSA. Um grupo novo e extremamente importante este ano foi a nossa Iniciativa de 
Jovens Pais (YPI) lançada como um grupo de apoio para pais/alunos que esperam retornar à BDEA após o 
fechamento das escolas. A YPI serve como uma intervenção de número de presenças com foco em camadas, 
fornecendo conexões com organizações comunitárias para desenvolvimento de habilidades gerais e 
habilidades de enfrentamento dos pais. Todos os grupos são abertos e opcionais para todos os alunos da 
BDEA e os alunos podem receber crédito pela sua participação. Também adicionamos equipes internas, 
equipes de basquete e uma equipe de líderes de torcida durante o nosso mandato atual, os quais se 
tornaram pontos centrais de orgulho e positividade na BDEA. 
 

Contato familiar: Conectar-se com pais, responsáveis e famílias (conforme identificado pelos alunos) é 
um elemento essencial do nosso modelo de apoio aos alunos. No SY de 2022, adicionamos uma posição 
de contato familiar. Essa função expandiu muito o nosso alcance para as famílias, com um Conselho de 
Pais que reúne eventos mensais e contínuos no Zoom para celebrar os alunos e oferecer apoio e 
conexão às nossas famílias. Nossos dois representantes do Conselho de Pais ajudam a liderá-lo, 
resultando em aumento de membros e propriedade dos pais. Esse papel também aumentou a nossa 
capacidade de trabalhar com alunos desabrigados e que precisam de apoio urgente.  
 

KDE #3: Planejamento de pós-graduação (PGP)/programação para faculdade e carreira:  exploração, 
prontidão, prática por meio de experiências da vida real, estágios, empregos remunerados, matrícula 
dupla.  
 

Dados/resultados principais do mandato (2019-2022):   
● 161 alunos formados pela BDEA  

○ 54% foram para a faculdade  
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○ 19% foram trabalhar 
○ 27% foram para programas de treinamento  

● Realização de uma média de 35 oficinas de PGP anualmente, com uma média de 165 alunos 
participando/ano 

● 31 alunos com matrícula dupla  
● Foi adicionado um orientador adicional em 2019 e dois novos funcionários de PGP em 2021: 

Coordenador dos Caminhos e Companheiro da Promessa da AmeriCorps de Massachusetts  
 

Muitos dos nossos alunos chegam à BDEA desanimados e com a ideia de que a escola não é para eles.  

Em resposta às barreiras específicas que nossos alunos enfrentam, nosso Gabinete de Planejamento de 

Pós-Graduação (PGP) oferece uma programação robusta projetada para ajudar os alunos com “o que 

vem depois” da BDEA. O Gabinete de PGP é composto por dois membros em tempo integral e 2-4 

organizações parceiras (todas com escritórios no Gabinete de PGP). Parceiros e funcionários trabalham 

juntos para coordenar os serviços para todos os alunos.  
 

A cada trimestre, a equipe de PGP analisa os dados do roteiro acadêmico dos alunos na Connects para 

identificar os alunos que estão a um ano da conclusão dos requisitos de graduação. (Como somos uma 

escola baseada em competências, onde os alunos percorrem seu roteiro de forma independente, isso 

não é determinado pela idade ou pelo tempo da vaga.) Visto que esses alunos são considerados “pré-

Capstone”, nossa equipe de PGP intensifica os esforços para se engajar com eles.  
 

Nosso Gabinete de PGP trabalha para garantir que todos os aspectos dos planos de pós-graduação dos 

nossos alunos sejam bem definidos antes da graduação. O trabalho de pós-graduação da BDEA começa 

no primeiro curso na experiência de um aluno na escola: “Além da BDEA” e termina com um curso 

Capstone de um trimestre, no qual os alunos pesquisam uma área de interesse (geralmente na área de 

carreira da sua escolha), com aprendizagem prática no campo. Embora a nossa programação termine 

com o Capstone, a experiência de um aluno com a BDEA não termina, nosso Gabinete de PGP 

permanece conectado aos alunos, especialmente imediatamente após a graduação. 
 

Há vários elementos exclusivos do programa de PGP que permaneceram firmes durante os períodos do 

nosso mandato atual:  
 

● Oficinas: Realizamos oficinas semanais durante as quais representantes de faculdades ou indústrias 

vêm à BDEA, ou se juntam a nós pelo Zoom, para falar sobre seu campo ou oportunidades nas suas 

universidades. Por meio dessas “quintas-feiras de PGP”, os alunos desenvolvem uma noção do 

amplo escopo de oportunidades de carreira disponíveis para eles na pós-graduação. A mudança para 

plataformas virtuais na pandemia nos permitiu apresentar uma variedade ainda maior de 

palestrantes convidados para conhecer nossos alunos.  

● Parcerias e estágios: A BDEA trabalha com vários parceiros da comunidade para fornecer aos alunos 

experiência na faculdade e na carreira antes da graduação. Os parceiros incluem a Digital Ready, 

Conselho da Indústria Privada (PIC), College Advising Corp e Madison Park Development Corps. 

Trabalhar com a equipe dessas organizações, que foram alojadas no Gabinete de PGP, aumenta o 

nosso alcance e amplitude de serviços. Por meio destas parcerias, os alunos têm assegurado um 

vasto leque de estágios, em número crescente.  

● Matrícula dupla/iniciação universitária:  Um incentivo essencial e crescente para nossos alunos é a 

capacidade de realizar cursos de nível universitário em algumas faculdades parceiras enquanto 

completam as aulas na BDEA. Continuamos a sistematizar esse processo para que os alunos tenham o 
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apoio de que precisam, em dois ambientes e cronogramas escolares diferentes. Trinta e um alunos 

participaram da matrícula dupla durante os períodos deste mandato. 

● Caminhos: Estamos agora fortalecendo nosso modelo baseado em trabalho no nosso programa 

BDEA 2.0 que iniciamos durante o período deste mandato. Introduzimos um caminho de construção 

ao integrar cursos relacionados nas nossas aulas de matemática, ciências e ciências humanas, 

criamos oportunidades práticas para aplicar as habilidades aprendidas nessas aulas e vinculamos 

oportunidades de estágio a esse campo. Benefícios adicionais incluem a chance dos nossos alunos 

explorarem interesses de carreira, participarem de mentorias relacionadas ao setor e contatos 

profissionais antes da graduação.  
 

KDE #4: Construir e manter uma comunidade de aprendizagem profissional robusta e ativa para 
professores e funcionários em todos os níveis de experiência.  
 

Dados/resultados principais do mandato (2018-2022):   
● 10,3 anos: Tempo médio da equipe de liderança 
● 14 horas de PD por mês para todos os funcionários, incluindo professores  

 

A Boston Day and Evening Academy mantém uma comunidade de aprendizagem profissional, com 
profundos investimentos em oportunidades de desenvolvimento profissional tanto na BDEA quanto na 
comunidade em geral.  A nossa diretora escolar, Alison Hramiec, começou na BDEA em 2004 como 
professora de ciências. Passando dessa função para líder instrucional e depois para diretora escolar, ela 
tem a capacidade exclusiva de manter a supervisão financeira e operacional da escola, enquanto 
entende a importância da aprendizagem contínua para manter a excelência na nossa prática instrucional 
única. O tempo médio de permanência da equipe de liderança de 11 membros é de 10 anos, um número 
surpreendente que demonstra a dedicação da equipe, espaço para avanço e crescimento dentro da 
nossa escola e a experiência de trabalho positiva cultivada na BDEA. 
 

A semana escolar da BDEA é projetada para facilitar oportunidades de desenvolvimento profissional 
para todos os funcionários e professores. Às quartas e sextas-feiras, as aulas terminam às 14h30 e a 
tarde é organizada para treinamento formal ou tempo de planejamento colaborativo para a equipe. Os 
professores têm 34 horas alocadas para o tempo de planejamento a cada mês.  
 

À medida que estabelecemos nosso novo plano estratégico centrado em nos tornarmos uma instituição 
antirracista, começamos a trabalhar com consultores de raça e igualdade em 2019 (Jenna Chandler-Ward, 
Joseph DiCenso e Anika Nailah). Esses consultores orientaram nossas sessões mensais de PD, oficinas, 
treinamentos e retiros, assim como as reuniões de Convenção Política de Brancos e do Convenção Política da 
Maioria Global. Nessas reuniões, os funcionários exploram o impacto que o racismo sistêmico teve nas suas 
vivências, assim como nos relacionamentos e interações com colegas e alunos.  
 

No SY de 2020, reorganizamos muitas das nossas reuniões mensais em torno das nossas novas prioridades 
estratégicas. Professores se autosselecionaram em quatro grupos de trabalho: 1) Tornar a BDEA uma 
instituição antirracista; 2) Fortalecimento da programação dos alunos; 3) Design de sistemas de dados; e 4) 
Fortalecimento do número de presenças dos alunos. Cada grupo de trabalho era responsável por um 
conjunto de referenciais estratégicos prioritários e era liderado por dois administradores e, na maioria dos 
casos, por um consultor externo que ajudava a estruturar e orientar o trabalho.   
 

Durante o período da pandemia, o desenvolvimento profissional de tecnologia foi extremamente 
importante. À medida que a BDEA se tornou um ambiente de ensino remoto, a plataforma “Treinadores 
de Aprendizagem” do Poder Escolar realizou sessões semanais para professores, e vários professores e 
líderes instrucionais ministraram treinamentos individuais sobre ferramentas de tecnologia. O mesmo 
grupo que criou nossos modelos de plano de aula do Poder Escolar também criou um curso de 
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funcionamento executivo que todos os alunos concluíram durante o aconselhamento, ensinando como 
navegar nos cursos online. Durante a pandemia, monitoramos continuamente nosso equilíbrio entre a 
necessidade imediata de desenvolvimento profissional na implantação de tecnologia, com nosso 
compromisso com práticas antirracistas e justiça restaurativa. 
 

Finalmente, a BDEA ofereceu várias sessões de PD a todos os funcionários sobre traumas, tanto para 
apoiar os alunos quanto para os funcionários que vivenciam traumas pessoais e secundários. 
Aproveitamos o Programa Wediko – O Lar dos Pequenos Andarilhos e nossos assistentes sociais internos 
para oferecer essas sessões essenciais. Também nos concentramos na formação de equipes e na 
construção da comunidade ao longo do ano, sabendo o impacto que relacionamentos fortes podem ter 
no bem-estar dos nossos alunos.  
 
 
 

Alterações 

Data Alteração solicitada Aprovada? 

15 de maio de 
2019 

Atualização da Política de Matrículas, alinhamento com a lei de 
escolas autônomas, definição do processo de loteria, 
esclarecimento do processo da lista de espera (para atender às 
alterações feitas na lei de escolas autônomas DESE 603 CMR 1.05) 

aprovada  

27 de fevereiro de 
2019  

Expansão do limite de vagas da escola autônoma de 405 para 505 aprovada  

30 de dezembro de 
2021 

MOUs tipo A e tipo B  aprovada  

30 de dezembro de 
2021 

Plano de responsabilidade da escola autônoma BDEA  aprovada  

 

CRITÉRIO 2: ACESSO E IGUALDADE 

A BDEA está empenhada em garantir acesso e igualdade a todos os alunos elegíveis para participar. Para 
atingir nossas metas de matrículas, a BDEA, durante todo o ano, matricula alunos com idade acima da 
média e com crédito insuficiente para a sua experiência no ensino médio. Começamos o ano letivo 
tradicional entrando em contato com as escolas de ensino fundamental e médio da área de Boston para 
informá-las sobre a missão da BDEA, processo de inscrição e cronograma para matrículas. À medida que 
as inscrições são recebidas, a BDEA realiza reuniões individuais de admissão com cada candidato, reúne 
as informações de inscrição necessárias e, à medida que são admitidos, agenda os alunos para participar 
de uma nova orientação estudantil. Como a BDEA forma alunos no final de cada um dos nossos três 
trimestres como parte do nosso modelo baseado em competências, novos alunos são matriculados de 
forma contínua durante o ano para preencher as vagas disponíveis para o trimestre seguinte. O número 
de vagas disponíveis muda ao longo do ano, dependendo do número de graduados e de qualquer atrito 
adicional. Todos os nossos materiais de recrutamento, incluindo nossas práticas de inscrição não 
discriminatórias, estão descritos no nosso site, que detalha nosso processo de inscrição. Nosso 
formulário de inscrição está disponível online em inglês, espanhol e chinês. Compreendendo a 
necessidade de um recrutamento mais eficaz, investiremos recursos em marketing e suporte de marca 
para o ano letivo de 2023. Incluímos mais informações sobre esse empreendimento na seção de planos 
futuros para nosso processo de inscrições.   
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A BDEA possui um plano de recrutamento e retenção formal que atualizamos anualmente. Também 
mantemos uma equipe de funcionários que se reúne mensalmente para avaliar os dados de retenção 
para que possamos responder em tempo real com ações sobre problemas nos número de presenças, 
dispensas de alunos e recrutamento de novos alunos. Durante este período, fomos eficazes no 
recrutamento da nossa população-alvo de alunos, especialmente alunos com deficiências, alunos de 
inglês (EL) e alunos de baixa renda. Temos tido dificuldades, principalmente desde o início da pandemia, 
com a retenção de alunos. Esses tópicos são discutidos em profundidade com os dados de apoio abaixo:  
 

Matrícula 

Boston Day and Evening Academy – histórico de matrículas (%) 

 2019 2020 2021 2022 

Alunos com deficiência 27,3 36,2 37,9 39,4 

Alunos de inglês 12,6 14,7 16,0 12,9 

 

Desde 2019, nosso número de matrículas de alunos com deficiência cresceu de 27,3% para 39,4%. 
Nossas matrículas de alunos de inglês cresceram 3,4 pontos percentuais de 2019 a 2021. Em 2022, 
houve queda de 3,1 pontos percentuais. Como mencionado anteriormente, 2022 marcou o primeiro ano 
de um subsídio de alfabetização de três anos do estado de MA. Como parte deste subsídio, incluímos 
suportes de nível 3 para alunos que geralmente tem dificuldades com a alfabetização, mas também para 
nossos alunos de inglês. Neste período do mandato, o número de professores com dupla certificação 
(ESL e SpEd) na equipe aumentou. Acreditamos que o aumento da atenção aos alunos com deficiência e 
a instrução de alfabetização adaptada aos alunos EL aumentará as taxas de retenção, pois prevemos 
taxas de matrícula mais altas. 
 

Atrito e retenção 

Boston Day and Evening Academy – histórico de atritos (%) 

 2019 2020 2021 2022 

Todos os alunos 5,7 6,4 17,5 17,2 

Alunos com deficiência 4,1 10,7 16,7 14,6 

Alunos de inglês 0,0 13,6 22,9 27,3 

 

A taxa de abandono escolar em 2022 está acima das porcentagens do terceiro trimestre (13,7) para todos os 
alunos. A taxa de abandono escolar em 2022 é igual às porcentagens do terceiro trimestre (14,6) para alunos 
com deficiência. A taxa de abandono escolar em 2022 está acima das porcentagens do terceiro trimestre 
(13,5) para alunos de inglês. Embora o atrito para alunos de educação especial tenha aumentado nos últimos 
anos, ele permanece menor do que o de todos os alunos e de populações EL. 
 

A taxa de retenção da BDEA sofreu durante a COVID. Muitos dos nossos alunos faziam malabarismos 
com as obrigações escolares e domésticas, incluindo cuidar de irmãos ou filhos. Isso talvez tenha sido 
especialmente verdadeiro para nossos alunos com deficiências, que precisavam de mais suporte prático 
do que as nossas sessões remotas poderiam oferecer. Assim como nossos alunos com deficiência, 
nossos alunos de EL enfrentaram prioridades concorrentes semelhantes que os levaram a se desvincular 
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da escola. Embora esperemos que essas métricas melhorem para níveis normais em 2 ou 3 anos, 
planejamos incorporar estratégias projetadas especificamente para atender às necessidades dos alunos 
com deficiência. Além da iniciativa de alfabetização, adicionamos um cargo de coordenador de 
educação especial (COSE) em tempo integral, um psicólogo escolar em tempo integral e um professor de 
ESL que permitirá maior atenção aos subgrupos de alunos. 
 

Dados de suspensão, remoção de emergência e expulsão 
Durante o verão de 2021, grandes melhorias técnicas foram feitas no sistema de registros da BDEA para 
agilizar a comunicação e aumentar nossa eficiência na resolução das preocupações dos alunos. Por meio 
desse sistema de comunicação fechado, professores e funcionários se comunicam e fazem registro das 
seguintes categorias: Ação necessária, contato, intervenção, encaminhamento, fator de risco e divulgação. 
Como um instantâneo dessas métricas, no nosso ano letivo atual, 101 alunos estão matriculados em 
aconselhamento na nossa escola e 56 alunos receberam aconselhamento informal. Houve um total de 6.583 
registros inseridos, 852 desses registros exigiram ação, 1.494 desses registros foram intervenções 
documentadas e houve 2.817 respostas comunicando sobre as necessidades dos alunos apenas no SY de 
2022. Acreditamos que essas métricas sugerem que estamos ajudando nossos alunos a melhorar sua 
segurança emocional e física para que possam vir para a escola prontos para aprender.  
 

A Boston Day and Evening oferece práticas de justiça restaurativa que incluem mediações de aluno para 
aluno e de aluno para equipe, acordos coconstruídos, assim como reuniões de pais em vez de suspensão 
escolar. Com isso, nossa escola mantém 0% de taxas de suspensão na escola. Trinta e dois por cento dos 
alunos da BDEA foram suspensos na(s) sua(s) escola(s) anterior(es); em média, esses alunos foram 
sujeitos a suspensão 2,2 vezes ao longo da sua carreira escolar. A taxa de suspensão da BDEA aumentou 
minimamente de 2,7% para 3,1% do SY de 2019 para o SY de 2020.  

Estamos particularmente orgulhosos de que o nosso investimento em práticas de justiça restaurativa 
resulte em baixas taxas de suspensão e taxa de expulsão essencialmente inexistente. Esta medida é um 
ponto forte para BDEA e não há diferença significativa nas taxas de suspensão para alunos com 
deficiência ou alunos EL em comparação com as taxas para todos os alunos.  

Materiais de recrutamento: A BDEA não possui caminhos isolados para alunos com deficiência ou 
alunos de inglês. Como tal, não anunciamos especificamente este recurso, mas, em vez disso, 
estruturamos todo o nosso alcance esclarecendo que apoiamos todos os alunos, incluindo aqueles com 
IEP e alunos de inglês. Nosso site oferece nossos materiais para inscrição em inglês, espanhol e chinês.  
 

Programação igualitária e orientada para a missão: A BDEA utilizou um longo histórico de 
relacionamentos de referência com uma ampla gama de conexões para apoiar os esforços de 
recrutamento da nossa escola. Recrutamos novos alunos de professores e conselheiros de escolas de 
ensino fundamental e ensino médio regionais (tanto de escolas distritais quanto autônomas); do centro 
de reengajamento, e de alunos participantes e ex-alunos da BDEA. Também alcançamos alunos 
desengajados e maiores de idade por meio dos nossos parceiros comunitários que também trabalham 
com diversos alunos em todo o distrito. Nosso gerente de recrutamento realiza eventos de 
recrutamento anualmente (anteriormente à COVID) para conselheiros e representantes de escolas de 
ensino fundamental e médio e organizações voltadas para jovens de toda a cidade para apresentar 
nossa escola, nossa missão e nosso trabalho, para que os alunos encaminhados a nós tenham 
expectativas realistas sobre a experiência na BDEA. Em média, os alunos estiveram matriculados em 
duas escolas de ensino médio antes da inscrição na BDEA.   
 

CRITÉRIO 3: CONFORMIDADE 

Em nenhum momento no atual período de mandato a escola esteve fora de conformidade com os 
termos do seu mandato e/ou leis e regulamentos estaduais e federais aplicáveis.
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CRITÉRIO 4: DIVULGAÇÃO 

Ano de 
divulgação  

Práticas recomendadas 
compartilhadas  

Veículo para divulgação 
(Descreva o método, 
formato ou local usado para 
compartilhar as melhores 
práticas.)  

Quem na escola estava 
envolvido com os 
esforços de 
divulgação?  

(Título) 

Com quem a escola 
compartilhou suas 
melhores práticas?  
(Destaque parceiros e 
locais, incluindo 
distritos escolares.) 

Resultado da divulgação (Compartilhe quaisquer 
mudanças na prática ou novas oportunidades para os 
alunos que ocorreram como resultado do seu trabalho 
em outras escolas/distritos. Liste todos os artefatos, 
materiais, agendas ou resultados de parceiros e 
indique se a escola recebeu financiamento do subsídio 
para divulgar e se um relatório do subsídio foi 
redigido.) 

2019 Introdução à programação 
sensível ao trauma 
centrada no aluno e 
baseada em competências 

Visitas escolares de 

educadores interessados em 

aprender sobre 

ensino/sistemas baseados 

em competências para um 

clima escolar seguro e 

solidário. 

 Dir. de avanço 

institucional, associado 

de avanço, líderes 

instrucionais, 

professores, alunos 

No ano letivo de 18-19, 

recebemos 213 

visitantes nas nossas 

visitas mensais de 3 

horas 

Revisamos nossos materiais regularmente para que os 

visitantes estejam sempre recebendo informações 

atualizadas e pertinentes às necessidades de 

desenvolvimento do programa dos visitantes. 

2019   A BDEA oferece 

laboratórios de 

aprendizagem de verão 

que instruem e treinam 

educadores em 

programação sensível a 

traumas centrada no 

aluno e baseada em 

competências 

 Instituto de verão REAL Diretor escolar, líderes 

coinstrucionais, dir.  de 

avanço institucional, 

associado de avanço, 

professores de 

conteúdo, alunos, 

parceiros de 

pensamento  

Escolas de PA, IL, MA 

(Boston, Brookline, 

Attleboro, Everett) 

 O programa piloto do REAL foi inicialmente financiado 

pela Nellie Mae Education Foundation, que forneceu 

bolsas para professores para a criação de materiais e 

do modelo de treinamento que continuamos a revisar 

e usar a cada verão desde 2011. Nós fazemos 

pesquisas com os participantes antes do REAL para 

garantir que estamos alinhando nossa programação às 

suas áreas de foco. 

2019  Visão para manter o 

engajamento dos alunos 

Conferência DESE 

(ambientes de 

aprendizagem seguros e de 

apoio) 

 Diretor de avanço Departamento de 

Educação, escolas de 

toda MA 

 A apresentação aumentou o interesse dos distritos de 

MA, incluindo a participação no Instituto de Verão 

REAL pelas Attleboro Public Schools.  

2019 Gestão de serviços de 

cuidados intensivos para 

todos os alunos usando a 

Salesforce 

Conferência Dreamforce Gerente de dados da 

BDEA 

Escolas, distritos, 

organizações sem fins 

lucrativos, corporações 

e indivíduos de todo o 

Fortaleceu a parceria da BDEA com a Salesforce.org. A 

BDEA teve iniciativa em adotar o K-12 e continua a ser 

uma líder de pensamento em torno de sistemas de 

dados aprimorados para promover uma cultura escolar 
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Ano de 
divulgação  

Práticas recomendadas 
compartilhadas  

Veículo para divulgação 
(Descreva o método, 
formato ou local usado para 
compartilhar as melhores 
práticas.)  

Quem na escola estava 
envolvido com os 
esforços de 
divulgação?  

(Título) 

Com quem a escola 
compartilhou suas 
melhores práticas?  
(Destaque parceiros e 
locais, incluindo 
distritos escolares.) 

Resultado da divulgação (Compartilhe quaisquer 
mudanças na prática ou novas oportunidades para os 
alunos que ocorreram como resultado do seu trabalho 
em outras escolas/distritos. Liste todos os artefatos, 
materiais, agendas ou resultados de parceiros e 
indique se a escola recebeu financiamento do subsídio 
para divulgar e se um relatório do subsídio foi 
redigido.) 

mundo, realizada em 

San Francisco, CA. 

centrada no aluno e informada sobre traumas. 

2020 Introdução à programação 
sensível ao trauma 
centrada no aluno e 
baseada em competências 

Visitas escolares de 

educadores interessados em 

aprender sobre 

ensino/sistemas baseados 

em competências para um 

clima escolar seguro e 

solidário. 

 Dir.  de avanço 

institucional, associado 

de avanço, líderes 

instrucionais, 

professores, alunos 

Recebemos 91 

visitantes nas nossas 

visitas mensais de 3 

horas de setembro a 

fevereiro (visitas de 

março a junho 

canceladas devido à 

COVID) 

Revisamos nossos materiais regularmente para que os 

visitantes estejam sempre recebendo informações 

atualizadas e pertinentes às necessidades de 

desenvolvimento do programa dos visitantes. 

2020 Melhores práticas em 

educação alternativa 

Força-tarefa de transições 

juvenis 

Líder do programa 

BDEA 2.0, professor de 

ciências humanas do 

BDEA 2.0, diretor 

escolar 

Reuniões regulares com 

as BPS, PIC de Boston e 

Centro de 

Reengajamento de 

Boston 

Parte de uma grande rede de oportunidades para 

jovens de Boston que compartilha as melhores práticas 

sobre prevenção de abandono escolar, engajamento e 

apoio ao aluno. 

2020 Engajamento em 

experiências de 

aprendizagem relevantes 

e baseadas em projetos 

Barr Foundation/Reunião de 

Liderança Springpoint 

Líder do programa 

BDEA 2.0  

Reuniões regulares com 

outros doadores da 

Barr em toda New 

England 

Parte da coorte de doadores da Barr Foundation, a 

BDEA participou de oficinas conduzidas por 

Springpoint com outros distritos da região para 

melhorar a prática em torno da aprendizagem 

relevante e baseada em projetos 

2021 Reengajamento de alunos 
em um ambiente remoto 

“Visitas à escola” remotas Dir.  de avanço 

institucional 

Distritos nos EUA 
(YouthBuild, PA; 
CHARIHO, RI) 

Graças às visitas escolares presenciais, vários distritos 
entraram em contato com a BDEA como líder de 
pensamento no apoio a alunos alternativos. 
Compartilhamos nossas práticas acadêmicas e de SEL e 
ganhamos novos insights de distritos “visitantes” 
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Ano de 
divulgação  

Práticas recomendadas 
compartilhadas  

Veículo para divulgação 
(Descreva o método, 
formato ou local usado para 
compartilhar as melhores 
práticas.)  

Quem na escola estava 
envolvido com os 
esforços de 
divulgação?  

(Título) 

Com quem a escola 
compartilhou suas 
melhores práticas?  
(Destaque parceiros e 
locais, incluindo 
distritos escolares.) 

Resultado da divulgação (Compartilhe quaisquer 
mudanças na prática ou novas oportunidades para os 
alunos que ocorreram como resultado do seu trabalho 
em outras escolas/distritos. Liste todos os artefatos, 
materiais, agendas ou resultados de parceiros e 
indique se a escola recebeu financiamento do subsídio 
para divulgar e se um relatório do subsídio foi 
redigido.) 

2021 Uso de dados para apoiar 
a aprendizagem social e 
emocional 

Webinário hospedado pela 
Salesforce.org e National 
Charter School Association 

Gerente de dados e 
responsabilidade, dir.  
de avanço institucional 

Escolas autônomas dos 
Estados Unidos 

A BDEA recebeu acesso antecipado para explorar a 
nova plataforma K-12 da Salesforce.org (influenciada 
pelo apoio ao aluno e modelos de PGP da BDEA). A 
Salesforce oferece parceria de pensamento pro bono 
para construir nosso rastreamento de dados de SEL 

2022 Caminhos não tradicionais 
para o engajamento dos 
alunos 

Apresentação interativa de 
45 minutos 

Desenvolvedor de 
sistemas sênior 

Perrone-Sizer Institute, 
Cambridge College, 
BPS, Chelsea Public 
Schools, Lawrence 
Public Schools 

Subsídio do fundo de liderança de professores 
recebido para o relatório de apresentação escrita 
Capstone enviado ao Perrone-Sizer Institute 

2022 Melhores práticas em 

educação alternativa 
Zoom por 1 hora Diretor escolar 

Dir.  de avanço 

institucional 

A-Venture Academy 
(RI) 

O modelo da BDEA foi compartilhado conforme a 
equipe da A-Venture Academy se prepara para 
adicionar um programa noturno e determinar a 
sequência apropriada para a programação e equipe   

2022 Engajamento em 

experiências de 

aprendizagem relevantes 

e baseadas em projetos 

Zoom por 1 hora Líder do programa 
BDEA 2.0, coordenador 
de campo da 
comunidade do BDEA 
2.0, dir.  de avanço 
institucional 

Excel Academy Charter 
Schools  

O modelo do BDEA 2.0 foi compartilhado conforme as 
Excel Charter Schools estão explorando a programação 
educação alternativa baseada em trabalho 
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SUCESSO DO PROGRAMA ACADÊMICO 

CRITÉRIO 5: DESEMPENHO DOS ALUNOS 

A BDEA tem uma classificação de responsabilidades que requer assistência devido às nossas baixas taxas 
de graduação e presenças. Incluímos os resultados do MCAS conforme exigido pelos critérios de 
desempenho de escolas autônomas, assim como as medidas que usamos para acompanhar o 
desempenho dos alunos de uma maneira mais sutil.  
 

No SY de 2019, a BDEA realizou o primeiro teste do MCAS de última geração para ELA e matemática. O 
MCAS de última geração é um teste reformatado do legado do MCAS e as pontuações não são 
comparáveis. O legado de ciências do MCAS foi realizado até 2021 e mudou para o formato de última 
geração em junho de 2022.  Houve um crescimento significativo entre os resultados de 2019 e 2021 em 
ELA e matemática. Mais alunos obtiveram pontuações no nível das expectativas de desenvolvimento e 
houve uma diminuição na porcentagem de alunos que obtiveram pontuações parciais ou abaixo dos 
níveis das expectativas de desenvolvimento. Embora isso aconteça em ambas disciplinas, houve uma 
melhora considerável em ELA, aumentando de 6% dos alunos que atendem às expectativas para 35% 
em 2021. O Conselho de Ensino Fundamental e Médio aprovou requisitos modificados de determinação 
de competências (CD) devido ao cancelamento de oportunidades de testes durante a pandemia de 
COVID-19. Os alunos podem se isentar do MCAS e cumprir seus requisitos de CD por meio da conclusão 
de um curso identificado pelo departamento. A elegibilidade para o CD modificado está em vigor para as 
seguintes turmas e disciplinas de graduação: ELA e matemática – turmas de 2020 a 2022 e STE – turmas 
de 2020 a 2023. Por fim, a nossa taxa de participação permanece consistente para os subgrupos, com 
tamanhos populacionais de menos de 10 alunos com deficiência ou ELs. 
 

 
Como um meio de entender completamente o conhecimento acadêmico que os alunos trazem consigo 
desde o momento da matrícula até a formatura, avaliamos as pontuações dos alunos no MAP, o status 
distante/perto e a conclusão do curso. O teste NWEA do MAP (Medida de Progresso Acadêmico) é um 
teste computadorizado e adaptativo que é administrado a alunos da pré-escola ao 12º ano. A BDEA usa 
este teste como uma ferramenta para identificar alunos com habilidades baixas e para, juntamente com 
outros dados, agendá-los para trabalho apropriado de curso.  
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● Em média, 37% dos alunos ingressantes testam no nível do 9º ano ou acima no teste de ELA do 
MAPS, 35% testam entre os níveis do 6º ao 8º ano e 28% testam no nível do 5º ano ou abaixo. 
 

● Em média, 35% dos alunos ingressantes testam no nível do 9º ano ou acima no teste de 
matemática do MAPS, 20% testam entre os níveis do 6º ao 8º ano e 45% testam no nível do 5º 
ano ou abaixo. 

 

As isenções são concedidas aos alunos com base no crédito de transcrição que eles têm das suas antigas 
escolas no momento em que entram na BDEA. Uma outra forma de obter isenções é “testando” um 
determinado módulo do curso em um diagnóstico dado pelos departamentos de ciências humanas e/ou 
matemática. Em média, 12% dos alunos ingressantes entram “muito perto” da graduação, 23% entram 
“perto”, 35% entram “longe” e 30% entram “muito longe” da graduação (Valor de isenção: muito perto = 
mais de 16 créditos, perto = 6 a 15 créditos, longe = 2 a 5 créditos e muito longe = 2 ou menos créditos). 
 

Desde que retornaram ao ensino presencial em tempo integral, os alunos estão concluindo em média 
25% dos cursos em que estão matriculados, com 3,5% de todas as matrículas do curso por período 
resultando em classificações básicas de competência, 1,5% de classificações competentes e 10% de 
classificações muito competentes. Os alunos com IEP recebem classificações de competência básica e 
em andamento um pouco mais do que seus colegas sem IEP. Alunos de inglês têm a maior taxa de 
inconclusão (71,8%). Eles também são os menos propensos a receber uma classificação de competência 
básica com base em 3 anos de dados de classificação de cursos. Observe: Sabemos que a conclusão do 
curso está vinculada ao número de presenças dos alunos. Assim como em todas as escolas, este é um 
desafio atual para a BDEA e algo que estamos abordando com novos funcionários, inovação e suporte 
adicional aos alunos no próximo ano. Continuamos a monitorar nossos resultados na conclusão do curso 
em relação a outras escolas baseadas em competências.  
 

A BDEA usa outros métodos e ferramentas de avaliação para analisar os resultados gerais do 
desempenho dos alunos, incluindo, entre outros, análises de desempenho do MCAS (por 
departamento), pesquisa de experiência escolar geral da YouthTruth e itens de diversidade, igualdade e 
inclusão também da YouthTruth (consulte o Anexo D). 
 

Práticas para manter e melhorar o desempenho acadêmico dos alunos: Entendendo que o sistema de 
responsabilidade estadual se concentra na proficiência e participação no MCAS e nas taxas de 
graduação, a BDEA mantém e melhora o desempenho acadêmico dos alunos, garantindo que o bem-
estar socioemocional dos nossos alunos seja cuidado diariamente, conforme descrito anteriormente.  
 

A prática da BDEA baseia-se na análise de dados desagregados de resultados dos alunos (atrito, 
retenção, graduação, presenças, conclusão do curso, suspensão) que nos permitem identificar as 
mudanças necessárias no programa acadêmico (equipe, coorte, etc.). A equipe de ensino examina no 
início de cada ano os dados desagregados do MCAS e faz ajustes na sua prática de ensino para melhorar 
a aprendizagem e os resultados dos alunos (incluindo perguntas e preparação para o MCAS, ensino 
interdisciplinar, cursos de nível introdutório, aprendizagem baseada em projetos, etc.).  
 

CRITÉRIO 6: ENTREGA DO PROGRAMA 

Indicador-chave 6.1: Programa de ensino 

O currículo da BDEA consiste em 528 competências no nosso modelo tradicional e 405 benchmarks para 
o BDEA 2.0. Essas competências e benchmarks abrangem três disciplinas: matemática, ciências humanas 
e ciências. Cada departamento construiu um mapa curricular que descreve a série de cursos e 
competências que um aluno faz na BDEA. Cada curso e competência é especificamente alinhado com 
uma parte dos benchmarks e alinhado ao Núcleo Comum de Massachusetts, permitindo que os alunos 
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tenham tempo para praticar e depois demonstrar proficiência. O progresso do aluno para completar 
todas as competências e benchmarks é registrado eletronicamente em um documento chamado "Plano 
de Aprendizagem Individualizada" (ILP). 
 

O currículo de matemática abrange as habilidades e o conteúdo de senso numérico, álgebra, geometria, 
álgebra avançada, estatística e matemática financeira. O currículo de ciências humanas abrange as 
habilidades e o conteúdo de leitura e escrita, estudos de gênero, pesquisa, história dos EUA, história 
mundial, literatura avançada, direito e ética. O currículo de ciências abrange as habilidades e o conteúdo 
de física, bioquímica, biologia celular, genética, evolução, ecologia, método científico e pesquisa e 
redação científica. Após a conclusão bem-sucedida dessas competências e após passarem no MCAS em 
ELA, matemática e ciências, os alunos passam o último trimestre pesquisando uma questão essencial e 
criando um projeto Capstone, que por sua vez os prepara para seu plano de pós-graduação. A 
apresentação do Capstone é o requisito final de graduação dos alunos da BDEA. 
 

Durante este prazo, a equipe de liderança instrucional fez revisões para melhorar o rigor geral e criar 
uma cultura consistente de expectativas em todos os programas e departamentos. Mudanças incluídas:  

● Módulos revisados em matemática, ciências e ciências humanas com base em uma rubrica de 
prática compartilhada cocriada para garantir que todas as aulas na BDEA sejam rigorosas e 
reflitam a prioridade de ensino culturalmente responsiva da BDEA.  

● Os departamentos de ciências, matemática e ciências humanas alinharam competências e 
benchmarks com o MCAS 2.0, com base em dados dos nossos testes mais recentes. Os 
departamentos trabalharam juntos para analisar as lacunas na compreensão dos alunos e para 
abordar essas lacunas por meio de maior atenção às áreas de habilidades, assim como 
intervenções aprimoradas. Junto com isso, todos os departamentos se concentraram em 
instruções rigorosas e garantiram que todos os alunos fossem expostos e preparados para o 
trabalho no nível de série. O Departamento de Matemática revisitou suas rubricas para garantir 
a uniformidade ao avaliar os alunos em relação às competências. Para apoiar alunos com 
deficiência e alunos de EL, o Departamento de Ciências Humanas criou um novo modelo de 
coensino, que incluiu blocos duplos colecionados por um professor de ciências humanas e um 
intervencionista para nossos alunos de ELD de nível 2 e 3. 

● Conforme mencionado anteriormente, com o nosso subsídio GLEAM do DESE, estamos 
avaliando nossos currículos de ciências e ciências humanas para garantir instrução de 
alfabetização da mais alta qualidade para o nosso futuro.  

Indicador-chave 6.2: Instrução 

A prática instrucional da BDEA inclui as seguintes prioridades: estabelece uma comunidade de respeito, cria 
sistemas e rotinas consistentes para incentivar o sucesso acadêmico, fornece uma combinação de instrução 
direta e trabalho colaborativo com o objetivo de liberar gradualmente os alunos para serem aprendizes 
independentes e usa uma cultura de abordagem instrucional responsiva para fornecer relevância e rigor. 
 

Além da instrução culturalmente responsiva, a BDEA continua a incorporar a aprendizagem baseada em 
projetos e a aprendizagem baseada no trabalho nas práticas de ensino em toda a escola como um meio 
de engajar os alunos. Nosso modelo baseado em trabalho, realizado no programa BDEA 2.0, 
eventualmente se integrará em toda a escola. Normalmente, em dezembro, embora este ano tenha sido 
realizado em maio/junho, os alunos e funcionários saem do cronograma escolar regular e participam do 
Mês de Projeto, com duração de quatro semanas, definido pela aprendizagem baseada em projeto, 
resultando em um simpósio em toda a escola. O Mês de Projeto permite que as equipes tenham tempo 
para desenvolver unidades de aprendizagem em colaboração com outras equipes, fortalecendo a 
prática instrucional da equipe. Muitos projetos desenvolvidos durante o Mês do Projeto tornam-se 
cursos no cronograma regular.  
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As competências e os benchmarks são alinhados a cursos específicos. No final de cada trimestre, os 
alunos que demonstraram domínio desses benchmarks passam para o próximo curso na sequência de 
aulas no seu roteiro acadêmico. Este sistema fornece uma abordagem instrucional que é transparente, 
com expectativas claras para a aprendizagem dos alunos. Rotinas e estruturas comuns em sala de aula, 
como atividades de preparação, cronogramas diários com objetivos de aprendizagem, áreas 
identificadas para os alunos pegarem tarefas ou lições de casa corrigidas, fichários obrigatórios dos 
alunos com sistemas de organização e gráficos postados que registram o domínio do aluno em relação 
aos benchmarks e número de presenças diárias para apoiar uma cultura escolar em que os alunos se 
engajam na sala de aula e se apropriam do seu progresso acadêmico. Durante a COVID, com o aumento 
do uso do nosso sistema de gestão de aprendizagem, muitos dos nossos professores estão utilizando um 
boletim de notas no Schoology, que permite que os alunos vejam seu progresso nos cursos, em 
comparação com os gráficos em papel usados antes da COVID.  
 

Embora não tenha sido algo exclusivo na BDEA, neste período, nossa equipe enfrentou o imenso desafio 
de aprender a ensinar remotamente, um conjunto de habilidades que ninguém previu durante as nossas 
últimas inscrições. Adaptamos a nossa tecnologia para apoiar essa transição imediata e significativa na 
nossa prática de ensino. Descobrindo que o ensino remoto era altamente eficaz para alguns alunos, a 
equipe recomendou a reintrodução de um modelo híbrido de instrução para três professores com um 
coordenador de campo da comunidade.   
 

Além de seguir os requisitos distritais e estaduais de supervisão e avaliação, a BDEA apoia o progresso 
dos professores em direção a esses objetivos instrucionais comuns por meio do seguinte; treinadores de 
redação, orientação de professores líderes para todos os novos funcionários, observação de colegas, 
pesquisas de feedback dos alunos, reuniões do departamento específico de conteúdo e 
desenvolvimento profissional de toda a escola.  
 

No nosso atual SY de 2022, nosso investimento educacional mais significativo foi a contratação de uma 
treinadora de instrução culturalmente relevante, Kayla Morse Higgs. Cada equipe acadêmica trabalha em 
estreita colaboração com a treinadora para revisar e realizar os ajustes curriculares necessários. Para apoiar 
nossos currículos culturalmente relevantes e antirracistas, a equipe de ensino utiliza a rubrica culturalmente 
responsiva para tarefas (CRT) para incorporar componentes no seu currículo de tarefas, projetos e avaliações. 
Os componentes são compostos pelos princípios de conexão, pensamento de ordem superior, justiça social, 
igualdade/descolonização, voz, diferenciação e acesso (consulte o Anexo D).  
 

Indicador-chave 6.3: Avaliações gerais e avaliação do programa 

Consulte as informações fornecidas no Critério 5. 

 

Indicador-chave 6.4: Apoio para todos os alunos 

A Boston Day and Evening Academy é uma escola extremamente dedicada a uma educação igualitária para 
todos os alunos, incluindo aqueles cuja primeira língua não é o inglês e para aqueles com diferenças e/ou 
dificuldades de aprendizagem que às vezes tornam o acesso ao currículo desafiador. Ao entrar na BDEA, 
todos os alunos fazem um teste universal de triagem e diagnóstico para identificar a colocação de curso 
adequada e os serviços de intervenção necessários. Para aqueles que chegam com um nível de ELD 
(desenvolvimento da língua inglesa) ou com um IEP (Programa de Educação Individualizada), os serviços são 
determinados com base nas necessidades individuais dos alunos, conforme exigido por lei. 

Alunos com nível de ELD recebem serviços de um professor certificado de ESL. Vinte e dois por cento 
(22%) da nossa equipe são professores certificados de ESL. Dois desses professores fornecem serviços 
diretos de ESL em inglês para os níveis de ELD 2 e 3. Dois professores são instrutores de matemática e 
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um instrutor de ciências descobriu que obter a certificação é uma forma de fornecer serviços extras para 
ELs nas suas aulas. Todos os professores são treinados nas categorias de ESL de 1 a 4. 
 

A BDEA é uma escola de inclusão total, o que significa que os alunos são removidos da educação geral em 
21% ou menos do dia letivo. Acreditamos na educação inclusiva e que a nossa baixa proporção de 
professores-alunos e oportunidades de desenvolvimento profissional permitem uma cultura escolar bem-
sucedida com uma ampla gama de alunos em cada sala de aula. Quarenta e oito por cento (48%) dos nossos 
professores são duplamente certificados em educação especial (não incluindo nosso coordenador de 
educação especial e diretor de educação especial). Com base nos resultados da avaliação e na prestação de 
serviços exigida em cada IEP, entendemos a necessidade de serviços suplementares onde é necessária uma 
instrução especialmente projetada para que os alunos tenham sucesso.  

A BDEA atende aos alunos com necessidades individualizadas além da sala de aula regular com apoio de 
alfabetização, numeracia e ciências e com o mesmo acesso aos recursos diários utilizados por todos os 
alunos. Cada um dos nossos especialistas em instrução trabalha com alunos que precisam de instrução 
mais personalizada e ajuda os professores a tornar o currículo acessível a alunos que podem precisar de 
modificações em sala de aula ou em um teste para obter progresso acadêmico.  

Para garantir que estamos apoiando todos os alunos com deficiência, mantemos um Comitê de Revisão 
Acadêmica (ARC) que é composto pelo diretor de educação especial, coordenador de educação especial, 
um assistente social, um líder instrucional e especialistas em alfabetização, matemática e ciências. Essa 
equipe se reúne semanalmente para revisar o progresso acadêmico dos alunos de EL e alunos com 
deficiência para planejar e fornecer apoio e intervenções acadêmicas.  

 

CRITÉRIO 7: CLIMA ESCOLAR E ENGAJAMENTO FAMILIAR 

Indicador-chave 7.1: Ambiente seguro e de apoio  

□ Nós realizamos pesquisas com nossos alunos anualmente (consulte o Anexo D). 

Incluímos nossos alunos na criação do nosso ambiente escolar. A Student Voice é o equivalente da BDEA para 
o governo estudantil. Nossa diretora escolar e o especialista em operações trabalham com essa equipe de 
alunos para informar e tomar decisões centrais para nossas operações e programação. Durante nosso 
período atual de mandato, expandimos nosso programa de assistente de ensino, que oferece aos graduados 
da BDEA outra camada de representação dentro da escola e modelos que os alunos podem procurar para 
obter conselhos e orientações. Os TAs se tornam parte da equipe, participam de reuniões e sessões de PD e 
planejam e entregam de um a três planos de aula no trimestre. Os TAs também ajudam seu professor 
mentor, apoiando os alunos na sala de aula individualmente ou em pequenos grupos. Os TAs se reúnem 
semanalmente com seus mentores para avaliar a semana, se reúnem individualmente com o gerente do 
programa e com outros TAs para discutir práticas, experiências, sucessos e desafios comuns. 

Indicador-chave 7.2: Engajamento familiar  

Assim como aconteceu para todos, o engajamento familiar tem sido um desafio para a BDEA durante a 
pandemia. Em um ano típico, as famílias dos nossos alunos são sempre bem-vindas na BDEA e são 
especificamente convidadas para eventos para celebrar e apoiar o crescimento acadêmico, social e 
emocional dos seus filhos. Em um ano comum, a equipe da BDEA também ocasionalmente se reúne com 
nossas famílias nas suas casas e pela comunidade. 
 

Cada aluno da BDEA tem um orientador acadêmico que mantém comunicação com os pais e responsáveis 
dos nossos alunos.  Os boletins são enviados às famílias, após a conclusão de cada trimestre, no entanto, 
durante todo o trimestre, os orientadores acadêmicos estão em comunicação regular com as famílias. Os 
conselheiros acadêmicos fornecem às famílias atualizações sobre o progresso dos seus alunos nos seus 
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cursos e quaisquer outras preocupações que possam surgir, como número de presenças inconsistente ou má 
conduta.  Além disso, os orientadores se reúnem duas vezes por ano com os alunos e suas famílias para 
realizar uma reflexão liderada pelos alunos e para o estabelecimento de metas (reuniões familiares). Durante 
a pandemia, essas reuniões foram realizadas pelo Zoom. As reuniões de família são uma revisão colaborativa 
e uma conversa sobre o progresso acadêmico dos alunos, metas e quaisquer desafios que eles possam estar 
enfrentando.  Durante o outono de 2021, 181 famílias participaram de reuniões familiares e 159 famílias 
compareceram na primavera de 2022. 
 

Além dessas reuniões familiares lideradas pelos alunos, os alunos têm a oportunidade de mostrar suas 
conquistas acadêmicas para suas famílias durante o simpósio da nossa escola, que é o culminar do Mês 
do Projeto mencionado anteriormente. As famílias trazem vizinhos e amigos para se juntarem à equipe 
e membros da comunidade para a experiência anual do simpósio. Os alunos e suas famílias também são 
convidados a se reunir com a equipe no nosso churrasco de volta às aulas e no jantar de agradecimento 
anual. Não realizamos grandes eventos internos desde março de 2020, mas passamos a engajar as 
famílias virtualmente sempre que possível.   
 

A mudança mais significativa em relação ao engajamento familiar durante o período do nosso mandato 
foi a contratação de um contato familiar no início do SY de 2022. Essa função nos permitiu expandir 
muito nosso alcance às famílias com um conselho de pais que se reúne com eventos mensais e contínuos 
no Zoom para celebrar os alunos e oferecer suporte e conexão às nossas famílias. Nosso contato familiar 
trabalhou com o nosso diretor de operações para estabelecer a despensa interna de alimentos, armário 
de roupas e suprimentos mencionados anteriormente, assim como as sacolas de alimentos preparadas 
para cada uma das nossas férias escolares.  
 

VIABILIDADE ORGANIZACIONAL 

CRITÉRIO 8: CAPACIDADE 

Indicador-chave 8.1: Sistemas escolares e liderança     

A liderança escolar mudou em julho de 2015, quando a então diretora de instrução, Alison Hramiec, foi 
nomeada diretora escolar pelo Conselho de Curadores após uma busca nacional. O processo foi liderado 
por um consultor de treinamento de liderança e desenvolvimento organizacional, que incluiu 
representação de todos os grupos constituintes da escola.  
 

A BDEA acredita fortemente em capacitar os funcionários para inovar e liderar conversas que promovam 
uma reflexão profunda sobre como atender melhor nossos alunos.  As oportunidades para liderança de 
equipe incluem a equipe de liderança instrucional (ILT); departamento extra e dois cargos na equipe do 
Conselho de Curadores. Capacitar a equipe para promover seu trabalho, aproveitar as oportunidades de 
PD dentro e fora da escola, liderar o desenvolvimento profissional e compartilhar o pensamento sobre a 
prática cria uma comunidade saudável e proativa de profissionais cujo objetivo é sempre melhorar a 
vida e a educação dos nossos alunos. 
 

Em seu longo período no cargo na Boston Day and Evening Academy, a Sra. Hramiec é parte de uma 
forte rede de outros líderes escolares que trabalharam de forma colaborativa para lidar com a pandemia 
nos últimos dois anos. Como a BDEA opera dentro de um modelo único, a diretora escolar construiu 
relacionamentos dentro do Gabinete Central das BPS para defender uma melhor compreensão das 
fórmulas de alocação, recompras e métricas ponderadas que controlam nosso orçamento para a equipe. 
Nossa autonomia fiscal nos permite maximizar nossos subsídios, captação de recursos e parcerias para 
apoiar serviços acadêmicos e não acadêmicos e oportunidades necessárias para nossos alunos, para que 
todos estejam prontos para o ensino médio.  
 

Nossa prática instrucional é liderada por dois professores veteranos que assumiram o papel de líderes 
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instrucionais. Eles, juntamente com o líder do programa 2.0, supervisionam todos os 24 professores. 
Todo o corpo docente tem acesso a um treinador de instrução e a um treinador culturalmente 
responsivo. Durante este mandato, a diretora escolar transferiu sua equipe de liderança de uma equipe 
de liderança administrativa (ALT) composta pela diretora escolar, diretor de apoio ao aluno, diretor de 
planejamento de pós-graduação, diretor de operações, diretor de avanço, líderes instrucionais e líder do 
programa 2.0 para incluir também o desenvolvedor de sistemas sênior, chefe de educação especial e o 
registrador. Esta equipe com um mandato médio de mais de 10 anos se reúne quinzenalmente para 
tomar decisões sobre as operações de alto nível, orçamento, pessoal e programação na escola.  A escola 
usa o Vetor das BPS para análises anuais de professores e funcionários de apoio e inclui tempo para 
definição de metas, conversas sobre progresso e modificação de metas e avaliações de final de ano. 
Nosso Conselho de Curadores realiza uma revisão anual da nossa diretora escolar solicitando feedback 
de todos os funcionários da comunidade BDEA.  
 

Finalmente, a equipe da BDEA participa de uma avaliação interna anual para ajudar a liderança a 
melhorar a supervisão e a avaliação e continuar a melhorar a cultura escolar. Especificamente, em 
média 80% dos funcionários acreditam que suas classificações de avaliação foram um reflexo preciso da 
sua eficácia. Embora a satisfação tenha sido um desafio durante a pandemia global, 83% dos 
funcionários relatam sentir-se realizados na nossa avaliação mais recente. A equipe também propõe 
tópicos sobre SpEd e ELL para discutir no próximo ano, assim como avaliar a eficácia do 
desenvolvimento profissional (convenção política, ensino culturalmente responsivo, tempo de 
departamento, bullying, etc.). Utilizamos o feedback para projetar o calendário acadêmico para o ano 
seguinte com a voz da equipe orientando o trabalho. 

Indicador-chave 8.2: Clima profissional e padrões de desempenho 

Como mostramos ao longo deste documento, a BDEA se engaja na disseminação de práticas anuais em 
uma variedade de capacidades. A maioria dos nossos visitantes, ou convidados nas reuniões do Zoom 
desde março de 2020, estão planejando ou começando a implementar aspectos da nossa programação 
nas suas próprias escolas, normalmente trabalhando com uma população semelhante de alunos em um 
ambiente educacional alternativo. Ensinar outras pessoas contribui para nossa própria aprendizagem 
internamente, pois os funcionários e os professores se preparam para disseminar a nossa prática, 
muitas vezes fazendo isso de forma colaborativa com base em conhecimentos especializados. Isso 
também contribui para nosso clima profissional, nosso compromisso de refletir sobre nossos 
preconceitos no processo de desmantelamento da cultura de supremacia branca na nossa escola; isso é 
especialmente importante para nossos funcionários brancos. Nossa Declaração de Justiça Racial articula 
o compromisso das Equipes de Liderança em eliminar a injustiça racial, tratando todos os membros de 
nossa comunidade com compaixão e promovendo um processo contínuo de cura e reconciliação para 
desmantelar a cultura da supremacia branca.  
 

Quando Alison Hramiec se tornou a nova diretora escolar em 2015, ela mudou o organograma de uma 
estrutura tradicional para demonstrar visualmente que o diretor escolar é a base que sustenta o 
trabalho da equipe e não o diretor do trabalho. Nosso organograma (consulte o Anexo D) apresenta a 
distribuição da equipe de supervisão, ensino e apoio para o atual SY de 2022.   

 

Indicador-chave 8.3: Relações contratuais 

A escola tem um Comitê de Eleição ao Trabalho, composto por professores e funcionários da BTU, que 
se reúne durante o outono e o inverno para revisar o acordo ETW e apresentá-lo à diretora escolar, que 
o apresenta ao Conselho de Curadores para aprovação final.  O ETWA estipula condições de trabalho, 
horários e oportunidades de recebimento de subsídios para trabalhar durante todo o ano, de acordo 
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com a orientação do Sindicato de Professores de Boston. Os professores da BDEA, coordenadores de 
apoio ao aluno, registradores, CFCs e enfermeiras recebem compensação e benefícios como receberiam 
em qualquer outra Escola Pública de Boston. Outras condições de emprego, como a duração do dia e do 
ano letivo, a quantidade de tempo necessária além do dia letivo normal e qualquer tempo adicional 
necessário durante o verão ou as férias escolares, são definidas no contrato de eleição para o trabalho. 
 

CRITÉRIO 9: GOVERNANÇA   

O Conselho de Curadores (BoT) da BDEA é composto por voluntários com conhecimentos específicos 
relativos à escola, que, coletivamente, são legal e eticamente responsáveis perante a comunidade pela 
saúde, vitalidade e eficácia da organização. O papel do BoT é a “governança”, que engloba 
responsabilidades legais, supervisão geral, avaliação da diretora escolar, planejamento e formulação de 
políticas e cumprimento fiduciário. 
 

Atualmente, nós temos 14 membros no nosso BoT e 64% deles se identificam como pessoas de cor. 
Trinta e seis por cento (36%) se identificam como brancos. Durante o período do atual mandato, 
reunimos oito novos membros para o conselho com experiência em captação de recursos, organização 
comunitária, ensino superior, trabalho social e educação da força de trabalho. A diversidade de 
especialização do nosso conselho nos permitiu realizar uma série de mudanças com eficiência e eficácia:  

● início de um novo plano estratégico com foco em nos tornarmos uma instituição antirracista 
● realização de quatro alterações ao nosso mandato  
● piloto do nosso programa BDEA 2.0 
● reintrodução de um programa Aprendizagem Híbrida  
● priorização da saúde mental dos nossos alunos e funcionários durante a pandemia da COVID-19 
● fornecimento de supervisão financeira, incluindo auditorias pontuais, orçamentos escolares 

equilibrados e orientação dos gastos do ESSER 
● realização da programação em duas instalações distintas das BPS 
● fortalecimento da nossa programação de pós-graduação  
● atualização dos estatutos da Fundação da BDEA  

 

O conselho se reúne sete vezes durante o ano (incluindo um retiro em setembro) e inclui um Comitê 
Executivo que se reúne mensalmente com a diretora escolar para revisar as operações e relatórios 
financeiros e aconselhar sobre a agenda das reuniões do conselho completo. O conselho também 
estabelece três ou quatro subcomitês anualmente para avançar as prioridades da escola. No SY de 2022 
mantivemos comitês de dados, instalações e finanças. O Comitê Executivo, a diretora escolar e o 
desenvolvedor de sistemas sênior definem de forma colaborativa um cronograma de reunião anual do 
conselho que detalha os tópicos e dados a serem abordados para que o conselho esteja planejando com 
antecedência discutir os tópicos mais relevantes ao longo do ano. Cada reunião inclui uma análise de 
dados desagregados dos alunos, funcionários, operações, esforços e resultados de avanço.  
 

Um dos grandes benefícios do nosso Conselho de Curadores profundamente envolvido é seu engajamento 
contínuo com alunos, famílias e funcionários nas nossas quatro formaturas anuais e outros eventos escolares, 
incluindo nossa festa anual de parceiros, churrasco de inscrição, jantar de agradecimento, simpósio e 
festivais de jardinagem. Durante o período atual do mandato, realizamos esses eventos em 2019, e os 
membros do conselho aderiram às versões virtuais desses eventos conforme disponíveis.  
 

Supervisão fiscal 
Conforme detalhado na seção de finanças da nossa inscrição, o Conselho de Curadores, a diretora 
escolar e o diretor de operações trabalham com nossos contadores (Serviços Internos) que seguem as 
práticas contábeis padrão para monitorar despesas e receitas, e os protocolos são seguidos por todos os 
funcionários para garantir uma trilha registrada em papel clara e um sistema de aprovação para todas as 
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despesas.  O subcomitê financeiro do conselho compara os relatórios trimestrais do orçamento com o 
atual e o conselho revisa e aprova o orçamento anual e a auditoria. Quaisquer variações materiais entre 
receitas e despesas atuais e orçadas são revisadas pelo conselho com a diretora escolar e o tesoureiro 
do conselho.  A auditoria é revisada pelo Comitê de Finanças antes de ser apresentada ao conselho. 
 

CRITÉRIO 10: FINANÇAS 
Durante o período do nosso mandato atual, fortalecemos significativamente a nossa posição financeira. Na 
época da nossa última inscrição de mandato, o patrimônio líquido da escola era de US$ 831.968.  
Acumulamos caixa e equivalentes de caixa no valor de US$ 738.266 (em 30/06/16).  A escola agora possui 
ativos de 1,66 milhão (US$ 778 mil em caixa e equivalentes de caixa, US$ 523 mil em uma conta de 
investimento e US$ 52 mil em ativos fixos, líquidos de depreciação acumulada). Temos US$ 502 mil em 
obrigações.  
 

Atribuímos nossa forte posição financeira a três mudanças importantes no atual período do mandato: 
 

Em janeiro de 2018, contratamos novos contadores dos Serviços Financeiros Internos. Com o apoio dos 
Serviços, sistematizamos nosso processo orçamentário, que é liderado pela nossa diretora escolar e 
orientado financeiramente por alocações por aluno descritas pelas Escolas Públicas de Boston. Nosso 
processo orçamentário tem projeções anuais claras para receitas e despesas antecipadas, gestão 
contínua de despesas com codificação de itens de linha e gestão sólida de subsídios federais, estaduais e 
privados. Criamos e mantemos orçamentos equilibrados anualmente de 2019 a 2022. Reunindo-se com 
nossos contadores trimestralmente e mantendo uma comunicação contínua entre eles, os Serviços 
geram relatórios financeiros dos orçamentos e das condições atuais, que são revisados trimestralmente 
pelo subcomitê financeiro do Conselho de Curadores. Em outubro de 2018, com a entrada de um 
membro do conselho que atua no setor bancário, transferimos ativos de uma conta poupança para uma 
carteira de investimentos e, como resultado, aumentamos a receita da escola.  
 

Em 2001, estabelecemos uma Fundação da BDEA com seu próprio 501c3. Como a alocação por aluno 
atribuída a nós não é adequada para cobrir os custos de todos os serviços que prestamos, a escola conta 
com esforços internos para arrecadar fundos para complementar a programação. Com a autonomia 
incluída no nosso mandato, a fundação nos permite estabelecer segurança financeira com uma 
dependência menor de alocação por aluno e financiamento seguro de uma ampla gama de 
financiadores, incluindo indivíduos, empresas e fundações privadas para operações contínuas, projetos 
específicos relacionados à nossa escola e estabilidade futura a longo prazo.   
 

Em resposta à pandemia da COVID-19, recebemos três rodadas dos fundos federais do ESSER durante o 
período do nosso mandato atual, totalizando US$ 4.160.765.  Conforme pretendido com este 
financiamento, fizemos investimentos na saúde e segurança das nossas instalações e dedicamos 
recursos adicionais às necessidades urgentes de saúde mental e física dos nossos alunos. Em um 
processo colaborativo com diretoria, funcionários e alunos, estamos monitorando detalhadamente os 
nossos gastos atuais e gastos pretendidos para cumprir os termos dos fundos do ESSER até a conclusão 
planejada em setembro de 2024.  
 

Estamos cientes de que, quando os fundos federais do ESSER forem totalmente gastos, precisamos estar 
em uma posição financeira forte para manter nossas operações atuais. Para isso, trabalhamos com 
nossos contadores dos Serviços para criar uma projeção orçamentária de cinco anos, incluindo os gastos 
do ESSER que servirão como guia para a captação de recursos necessária nos próximos cinco anos. 
Temos uma posição FTE dedicada à captação de recursos que está focada nessa tarefa.  
 

Uma revisão das finanças da escola desde seu mandato original mostra auditorias continuamente não 
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qualificadas (sem distorções materiais ou descobertas materiais).  A escola implementa procedimentos 
de controle interno por meio de um processo de abertura independente de correspondência recebida, 
requerimento de aprovação autorizada de desembolsos em dinheiro antes da criação do pagamento e 
revisão e assinatura autorizada para desembolsos de dinheiro.   
 

PLANOS PARA OS PRÓXIMOS CINCO ANOS 

Na Boston Day and Evening Academy, somos gratos por ter o apoio do estado e da cidade para atender a 
uma demografia de alunos que muitas vezes são deixados para trás pelos nossos modelos tradicionais de 
escola. É nosso objetivo usarmos estes próximos cinco anos para continuar desenvolvendo nossas melhores 
práticas em apoio ao aluno e força acadêmica, mantendo-nos fiéis à nossa missão, atendendo aos alunos que 
correm maior risco de ficar não concluir a graduação do ensino médio ou que não tem acesso a 
oportunidades profissionais estáveis e chance de mobilidade econômica ascendente. No próximo mandato, 
planejamos enviar uma solicitação de alteração para aprovação da nossa nova declaração de missão. 
 

Nossa visão de um graduado da Boston Day and Evening Academy é um jovem que obteve seu diploma 
e está saindo da nossa escola com um plano pós-ensino médio claro, vinculado ao emprego ou ao 
ensino superior, com independência socioemocional para superar os obstáculos que continuarão 
enfrentar nas suas vidas tanto pessoal quanto profissionalmente. Devido a essa visão, seguem nossas 
metas e objetivos de longo prazo vinculados à nossa inscrição: 
 

● Continuar a investir para nos tornarmos uma instituição antirracista. Nesta época no ano passado, 
concluímos a Declaração de Justiça Racial da BDEA mencionada anteriormente. Conforme 
estabelecido nesta declaração, reconhecemos como as construções sociais e as estruturas 
sistemáticas projetadas para defender a supremacia branca se manifestam nas escolas na forma de 
currículo, políticas, cultura, relações interpessoais, microagressões, preconceitos e muito mais. 
Estamos combatendo ativamente os sistemas educacionais racistas americanos nos quais operamos, 
para que nossos alunos possam prosperar e navegar com mais facilidade e segurança na sua 
experiência no ensino médio e além. No nosso ano letivo atual, dedicamos mais de US$ 80.000 a 
esse objetivo por meio de aprimoramentos curriculares focados em tópicos como a felicidade negra, 
treinamento de competência cultural para professores, treinamento em práticas de justiça 
restaurativa, treinamento de equipe de liderança e diretor escolar em torno do desmantelamento da 
supremacia branca e desenvolvimento profissional de toda a equipe em torno de práticas 
antirracistas. Continuaremos a fazer desta “estrela guia” o foco central da nossa estratégia, sabendo 
que ela é a base para a segurança e apoio ao nosso corpo discente.  
 

● Investir na saúde dos nossos alunos. Por meio de uma colaboração financiada pelo Departamento de 
Saúde Pública, estamos entusiasmados em compartilhar que o Centro de Saúde Whittier Street 
administrará um centro de saúde dentro da BDEA a partir do SY de 2023. Esta é uma oportunidade 
incrível para fornecermos cuidados de saúde primários e preventivos, assim como cuidados orais, 
comportamentais e oftalmológicos a todos os alunos da BDEA, gratuitamente. Teremos um sistema 
estruturado de gestão de casos coordenado entre nós e esperamos expandir nosso atendimento 
holístico com esse recurso de profundo impacto. Alinhados com a priorização da saúde nos próximos 
cinco anos, estabeleceremos uma parceria formal com uma creche para podermos apoiar os mais de 
30 jovens pais, principalmente as jovens mães, que têm dificuldades para frequentar a escola devido 
à necessidade de cuidar dos filhos.  
 

● Fortalecer os nossos serviços de planejamento de pós-graduação integrando um modelo de plano de 
carreira em toda a programação da BDEA. Estamos posicionados de forma única para esse objetivo, 
dado o nível de independência que os professores têm no desenvolvimento do currículo dentro do 
nosso modelo baseado em competências. Continuaremos a priorizar parcerias com a comunidade 
para apoiar estágios profissionais para os quais os alunos podem ganhar crédito durante o dia letivo, 
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entendendo como outras escolas estão fazendo isso bem, revisando novos currículos relacionados a 
caminhos e deixando espaço para desenvolvimento profissional para que nossa equipe apoie esta 
iniciativa. Durante o período do nosso mandato atual, testamos o conceito no BDEA 2.0. Os 
resultados eficientes deste piloto impulsionarão a expansão do modelo nos próximos cinco anos.  
 

● Continuar a atender às necessidades dos nossos alunos com deficiência e nossos alunos de inglês. 
Durante o período do nosso mandato, adicionamos um cargo de coordenador de serviços de 
educação especial (COSE) em tempo integral, o que permitiu maior foco e maior atenção aos alunos 
com IEPs, o que tem sido essencial, pois nossa população de alunos com deficiência aumentou em 
mais de 10 pontos percentuais durante o período do nosso mandato atual. Adicionaremos mais um 
professor de educação especial/EL para o SY de 2023 para garantir a nossa capacidade de atender às 
necessidades dessa população e aumentar o cronograma do nosso psicólogo escolar de 1 dia por 
semana para tempo integral.    
 

● Continuar a fortalecer nosso modelo baseado em competências. Temos a sorte de ter recebido do 
estado um subsídio de vários anos focado em alfabetização para os anos letivos de 2022 a 2024. 
Estamos usando esse subsídio para fortalecer nosso currículo tanto em alfabetização disciplinar 
quanto em alfabetização igualitária, por meio do trabalho com nosso treinador de competência 
cultural terceirizado e uma equipe de planejamento interna. Nos anos letivos de 2021-2022, 
trabalhamos com a TNTP para realizar uma avaliação formal das nossas práticas de alfabetização, 
que informou um plano de trabalho formal que estabelece as bases para priorizar a expansão da 
alfabetização como foco principal do desenvolvimento profissional da nossa equipe de instrução nos 
próximos dois anos. Uma equipe de funcionários e professores também pretende formar um grupo 
de trabalho em torno do ensino para o movimento vidas negras. Essa empreitada busca centralizar a 
celebração da cultura, resiliência, felicidade e libertação para nossos alunos.  
 

● Estamos investindo na estabilidade financeira da nossa escola. Estamos contratando um 
coordenador de presenças em tempo integral para trabalhar em parceria com nosso gabinete de 
admissões, apoio ao aluno, contato familiar e professores para apoiar a integração dos alunos e os 
desafios contínuos de presença e desgaste. Também essencial para nossa solidez financeira, 
dedicaremos recursos para gerar valor de marca, marketing e construção de um conselho de 
administração de fundação para ajudar a aumentar o número de matrículas de alunos, aumentar a 
arrecadação de fundos e criar conexões mais profundas dentro da comunidade de Boston.  
 

● Finalmente, devemos priorizar a busca por uma instalação que atenda às necessidades dos nossos 
alunos. A BDEA está atendendo a população mais marginalizada de alunos no sistema das BPS. 
Apoiar os alunos a concluir o ensino médio com as habilidades e a experiência para manter um bom 
emprego na carreira de sua escolha tem o potencial de contribuir com milhões de dólares a mais 
para a cidade por meio de empregos remunerados no futuro. É uma questão de justiça social e racial 
fornecer aos nossos alunos um ambiente igualitário para aprender, e nossas instalações atuais não 
estão atendendo às necessidades dos nossos alunos. Devido a restrições de espaço desde 2018, 
nosso programa BDEA 2.0 agora está sediado no edifício Timilty, de modo que nossas operações e 
atividades são divididas entre dois campus. Enquanto o Timilty estava programado para fechar no 
final do ano letivo de 2021-2022, com a adição do centro de saúde mencionado anteriormente na 20 
Kearsarge no ano letivo de 2022-2023, pudemos pedir às BPS por mais espaço e foi concedida a 
capacidade de expandir nossa programação para um andar inteiro do edifício Timilty. Nos próximos 
cinco anos, trabalharemos em estreita parceria com as BPS para estabelecer um plano claro que nos 
permita estar sediados em instalações de última geração que atendam às necessidades sociais, 
emocionais e educacionais dos nossos alunos, que não merecem menos do que isso. Para iniciar este 
processo, contratamos um consultor para realizar um estudo de viabilidade, avaliando diferentes 
opções ao redor da Nubian Square para obter opções de localização e previsões de despesas para 
uma futura instalação.  


