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por 
jovens 

2

VISÃO GERAL
❏ Treinamento de 4 horas sobre Equidade Racial e 

Ferramenta de Planejamento (durante o ano letivo 
e no verão) 

❏ Estatutos finalizados com ex-membros do BSAC e 
24 jovens do Programa de Enriquecimento de 
Verão da BPS 

JOVENS LÍDERES
❏ Projetou e finalizou o novo logotipo
❏ Votou em um novo processo de admissão no BSAC 

e criou o aplicativo de admissão e a rubrica
❏ Encontrou-se com funcionários estaduais e 

municipais
❏ Criação de nova estrutura para BSAC 
❏ Nova próxima página da web do BSAC 
❏ Alcance da comunidade 
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racial e 
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RESULTADOS DESEJADOS
● Amplifique a voz dos jovens aumentando o 

poder de decisão dos jovens 

● Aumente a representação dos alunos no BSAC, 

especialmente para populações historicamente 

marginalizadas, incluindo alunos negros, latinos, 

nativos americanos, asiáticos, alunos de inglês e 

comunidades de baixa renda, bem como alunos 

com deficiência.

● Tenha uma parceria igualitária com os adultos: 

co-planejando, coexecutando e tendo 

responsabilidade compartilhada pelos 

resultados. 

● Representação igual de Escolas de ensino médio 
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Missão 
do BSAC

O Conselho Consultivo Estudantil de Boston (BSAC) é 

um órgão de selecionado representantes de alunos do 

ensino médio de toda a Boston Public Schools. Os líderes 

estudantis representam suas respectivas escolas de ensino 

médio, servindo como o principal veículo para a voz e 

envolvimento dos alunos no distrito da Boston Public 

Schools. O conselho trabalha para amplificar as vozes dos 

alunos em toda a cidade. O Conselho tem três objetivos 

principais: Justiça Ambiental; Direitos do aluno e voz do 

aluno; e Melhoria do Clima e Cultura Escolar. O Conselho 

Consultivo Estudantil de Boston (BSAC) trabalha para 

trazer estudantes de todo o distrito para tratar dessas 

questões. 
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O que 
esperar 

do BSAC?

Boston Public Schools As atividades do BSAC incluem, mas não estão 

limitadas a:

1. Participar de atividades de enriquecimento 

co-criadas e co-facilitadas por membros

2. Envolver-se em vários esforços de 

organização relacionados ao clima em uma 

variedade de tópicos, incluindo energia solar 

de escolha da comunidade, vazamentos de 

gás e desperdício zero

3. Parceria com Oficiais e Departamentos da 

BPS para aconselhar, apoiar e auxiliar no 

avanço das prioridades da BPS conforme 

necessário
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Recrutamen
to e 

Associação

Boston Public Schools Elegibilidade:

1. O aluno deve frequentar uma escola de ensino médio (9-12) dentro 

do Distrito Escolar Público de Boston

2. Interessado em se envolver com o Conselho Consultivo Estudantil 

de Boston 

3. Enviar um pedido de adesão no início do novo ano letivo

4. Não mais do que 2 membros do conselho por escola.

5. Devem se tornar membros do governo estudantil e comparecer 

regularmente às reuniões do governo estudantil.

Recrutamento: 

1. O BSAC sediará e participará de eventos de recrutamento, tanto 

presenciais quanto virtuais, para informar os alunos e atrair um 

corpo diversificado de alunos.  

2. Os membros do BSAC que serviram no conselho por mais de um 

ano terão a oportunidade de fazer parte de um grupo de 

recrutamento para recrutar novos membros.
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Como os 
alunos 
podem 

participa
r?

Boston Public Schools
1. Qualquer aluno de cada Escola de Ensino Médio poderá 

preencher o formulário do BSAC.
2. A inscrição do BSAC será enviada ao seu governo 

estudantil, cada governo estudantil votará usando uma 
rubrica para escolher seu novo representante estudantil 
do BSAC.

3. O governo estudantil encaminhará sua nova 
representação do BSAC ao Escritório de Liderança Juvenil.

4. Membros que retornaram ao BSAC, antes de 1º de maio 
de 2021, serão considerados adquiridos em termos de 
conhecimento e experiência e, portanto, só poderão 
desempenhar suas funções e responsabilidades como 
membros do BSAC se puderem se comprometer com o 
novo termos e acordos.

NOTA: Ano Letivo de  2021-2022 é um ano piloto, apenas 1 
aluno por escola pode servir
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Esses indivíduos surpreenderam muitas pessoas. Queremos 
agradecer a essas pessoas abaixo por seu trabalho árduo e 
dedicação: 

Jeri Robinson

Michael O'Neill

Dra. Brenda Cassellius

Sam DePina 

Monica Roberts 

Neva Coakley

Jenny Fernandez 

Dra. Veronica Marion

Melissa Kent 

Jonathan Palumbo

Elvis Rosario   

Cady Malkemes

Sam Draisen 

Xyra Mercer

Simon Chernow 

Tiffany Luo 

Lana Chan 

Wellington Matos

Zachary McLaughlin

BSAC Alumni's 

Estagiário de verão da 

BPS

Muito mais….
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Obrigado
Alguma pergunta, comentário ou 

preocupação?


