
 
 

DATA:  17 de junho de 2022 

Para:  Membros do Boston School Committee 

DE:  Matt Holzer, Chefe da Escola, Boston Green Academy 

  Alex Chu, Presidente do Conselho de Administração da Boston Green Academy 

Remetente:  Solicitações de Alteração do Alvará da Boston Green Academy 

 

Como sabe, a Boston Green Academy é uma Escola Oficial Horace Mann 'em distrito', fundada 

pelo Conselho de Educação Primária e Secundária com a aprovação do Boston School Committee e 

do Boston Teachers Union por um período de cinco anos. Aprovado originalmente como um 

"reinício" de uma escola secundária da BPS com dificuldades em 2011, o estatuto da BGA foi 

renovado três vezes, o mais recente foi em 2021. A BGA é reconhecida nacionalmente pela 

excelência em educação sustentável, continua a inscrever uma população diversificada e de altas 

necessidades, é popular entre as famílias em toda a cidade com uma lista de espera saudável e é 

uma das escolas secundárias não seletivas mais bem-sucedidas no BPS com base em inúmeras 

avaliações, incluindo as taxas de graduação, as taxas de abandono e pontuações do MCAS. 

Após a remodelação, cada escola do agrupamento Horace Mann é obrigada a apresentar um novo 

Memorandum of Understanding entre a escola (BGA) e seu distrito anfitrião (BPS), que descreve 

os acordos operacionais entre as duas partes, bem como um novo Plano de Responsabilidade que 

descreve as medidas de avaliação determinadas pela escola para o prazo do alvará (além daqueles 

no Quadro de Responsabilidade do DESE). Ambos os documentos são considerados alterações do 

estatuto e exigem a aprovação do Conselho de Administração da escola, do Boston Teachers 

Union e do Boston School Committee, antes de serem enviados ao Comissário do DESE para 

aprovação final. O DESE já deu uma aprovação preliminar a ambos os documentos para garantir 

que estejam em conformidade com os regulamentos e, tanto o Conselho BGA quanto a BTU os 

aprovaram antes desta solicitação de consideração da Comitê Escolar. 

A BGA negociou o MOU com o Escritório de Assessoria Jurídica da BPS por mais de seis meses 

(dezembro de 2021 a maio de 2022), com ambas as partes em acordo com um documento que é 

praticamente idêntico ao MOU do período do contrato anterior da BGA (2016-2021). O Plano de 

Responsabilidade foi desenvolvido em 2021 pela comunidade escolar da BGA para identificar 

métricas de responsabilidade que se alinham com a missão da escola e os principais elementos de 

design, bem como continuar nosso compromisso com a melhoria do desempenho e da equidade 

dos alunos. Eles são apresentados em conjunto para que o Comitê Escolar possa considerar 

eficientemente em todas as emendas da escola, de uma unica vez. 

Cópias de ambos os documentos, bem como a nossa Declaração de Impacto Patrimonial, estão 

anexadas para possa rever. Aguardamos com grande expectativa a oportunidade para analisar o 

nosso pedido de renovação consigo na reunião do comitê escolar na terça-feira, 21 de junho de 



2022. Estamos disponíveis para analisar estes documentos antes da reunião, caso seja benéfico: 

(857-210-5261) ou mholzer@bostonpublicschools.org. 


