
 

17 de junho de 2022 

PARA:  Membros do Comitê Escolar de Boston 

DE:  Alison Hramiec, Diretora Escolar, Boston Day and Evening Academy (BDEA) 

  Cris Rothfuss, Presidente, Conselho de Curadores da BDEA 

 

RE:  Solicitação de renovação do mandato da Boston Day and Evening 

 

A Boston Day and Evening School (BDEA) é uma Horace Mann I Charter School, fundada pelo Conselho 

de Ensino Fundamental e Médio por um período de cinco anos. Aprovada originalmente em 1995 e 

autorizada por Massachusetts em 1998, nosso mandato foi renovado quatro vezes sem condições.  

Atualmente, estamos chegando ao final do ano quatro em um mandato que expira em junho de 2023.  

Como parte do processo de prestação de contas da escola autônoma, estamos buscando a renovação do 

nosso mandato para permitir nossa operação contínua de julho de 2023 a junho de 2028. O processo de 

renovação exige que reflitamos sobre nosso progresso ao longo do prazo atual do mandato e 

estabeleçamos nossos planos para o futuro. A inscrição apresenta a análise das nossas operações e 

resultados com a contribuição de alunos, funcionários, famílias, curadores e equipe de liderança sênior 

da escola da BDEA. Os planos para o futuro também incluíram feedback dessas partes interessadas. 

Esses materiais foram revisados e aprovados (na terça-feira, 14 de junho de 2022) pelo Conselho de 

Curadores da BDEA.  

A BDEA é uma escola autônoma alternativa de ensino médio em Roxbury, com um papel único e 

importante, atendendo alunos com idade acima da idade típica e com baixo crédito para o ensino médio 

por meio de um modelo de educação baseado em competências (63% dos alunos testam abaixo do nível 

de série na avaliação do MAPS). Neste período do mandato, aumentamos as matrículas de SpEd e ESL, 

ao mesmo tempo em que aumentamos a equipe e os recursos de acordo (22% dos professores têm 

dupla certificação em ESL e 48% em SpEd). Dos nossos 161 graduados durante este período do mandato, 

54% foram para a faculdade, 19% para empregos e 27% para programas de treinamento. Com foco na 

justiça restaurativa e no compromisso de nos tornarmos uma instituição antirracista, mantivemos uma 

taxa de suspensão de 3%, muito abaixo dos benchmarks esperados. Estamos financeiramente estáveis 

com 1,66 milhões em ativos. Estamos orgulhosos da nossa forte parceria com as BPS e o BTU ao longo 

de muitos anos. 

Por sermos uma Horace Mann Charter School, o pedido de renovação do nosso mandato requer o apoio 

do Sindicato de Professores de Boston e um voto afirmativo do Comitê Escolar de Boston.  Seguem em 

anexo materiais de rascunho para que você analise. Estamos ansiosos para discutir nosso pedido de 

renovação com você na reunião do Comitê Escolar na terça-feira, 21 de junho de 2022. 



Estou disponível para discutir esses documentos antes da reunião, se isso for do seu interesse.  Você 

pode entrar em contato comigo pelo telefone (617) 838-1157 ou pelo e-mail 

ahramiec@bostonpublicschools.org. 
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