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Prontos no primeiro dia
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● Contratações concluídas de funcionários para 

garantir que cada aluno(a) tenha um(a) educador(a) 

qualificado(a) em sua sala de aula

● Sistemas de transporte prontos para levar nossos 

alunos à escola de maneira segura e pontual

● Refeições saudáveis e nutritivas disponíveis para 

todos os alunos 

● Instalações escolares seguras, limpas e preparadas, 

incluindo os nossos protocolos de COVID-19 

● Alunos matriculados na série e envolvimento com as 

famílias

● Escolas com currículo e planos prontos para ajudar 

nossos alunos a aprender e a prosperar
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A tabela abaixo ilustra o progresso que fizemos na contratação de cargos essenciais, incluindo professores, 

trabalhadores de serviços de alimentação e paraprofissionais.

Cargos baseados na escola

Cargo Número de 

vagas 

Número de 

candidatos em 

processo de 

contratação

Número de vagas 

preenchidas

(Ano letivo de 

2022-2023)

Número total de 

cargos orçados 

(% de cargos 

vagos)

Professores 211 93 1.177 4.783 (4%)

ParaprofIssionais 101 29 223 1.410 (7%)

Serviços de alimentação 58 23 37 619 (10%)

Líderes escolares 0 1 21 114 (0%)

Enfermeiros 2 3 28 170 (1%)

Especialistas de 

segurança

28 8 4 69 (41%)

Equipe

Dados de 31 de agosto de 2022



4

A tabela abaixo ilustra o progresso que fizemos na contratação de cargos em ônibus.

Cargos baseados em ônibus

Equipe

Cargo Meta de contratação Contratados com 

CDL

Contratados e em 

treinamento de CDL

Motoristas de ônibus 90 29 55

Grupo Meta de contratação Contratações 

concluídas

Contratações em 

andamento

Monitores de ônibus 150 21 26
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● Potencializar o Acordo coletivo de trabalho com o Sindicato 

dos Motoristas

○ O novo contrato oferece novas oportunidades

● Parceria com a Prefeitura para a defesa dos direitos dos 

alunos e famílias perante a MBTA

○ Colaboração para minimizar a interrupção 

● Melhorar a eficácia operacional 

○ Levar nossos alunos para a escola com segurança e 

pontualidade

Transporte: Estratégia de três frentes 
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Transporte: Potencializar um Acordo coletivo de trabalho

Novo contrato de motorista de ônibus

● Mudanças operacionais

○ Exigência de que os motoristas concluam corridas simuladas (por 

exemplo, corridas de “prática”) das rotas selecionadas na licitação dos 

motoristas de outono

○ Aumento das multas por atraso na chegada ao trabalho 

○ Eliminação do uso retroativo de PTO para cobrir ausências de não 

comparecimento 

○ Redução das barreiras à implementação do programa de treinamento 

de CDL ao alterar o período de experiência 

○ Limitação de licença de emergência a 15 dias 

○ Esclarecimento do limite de acúmulo de tempo de serviço em uma 

licença 

● Contratação com fornecedores adicionais

○ Dirigir vans de transporte 7D em certas rotas fora do distrito

○ Liberar um número significativo de motoristas para rotas de ônibus 

escolares amarelos
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● Embaixadores da MBTA

○ Funcionários das BPS designados para estações exclusivas da MBTA para trabalhar em colaboração 

com embaixadores da MBTA

○ Sinalização da MBTA em vários idiomas diferentes nas estações T 

○ As famílias e os funcionários são incentivados a planejar seu trajeto antes do início das aulas

○ Para planejar seu trajeto acesse o site da MBTA: mbta.com

● Transportes exclusivos das BPS 

○ O Departamento de Transporte das BPS redefiniu as rotas de ônibus para algumas de nossas escolas 

para ajudar a reduzir o impacto que o desligamento terá sobre os alunos 

○ A Prefeitura está conversando com a MBTA sobre a atribuição de ônibus exclusivos aos alunos das BPS

● Passes da MBTA

○ Distribuir 5.000 passes de link de 7 dias da MBTA que podem ser usados para novas rotas para as 

famílias

○ Os passes M7 serão fornecidos no primeiro dia de aula para os alunos do 7º ao 12º ano

○ Os alunos que não utilizam a Orange Line devem fazer o seu percurso normal para a escola

Transporte: Desligamento do estado da Orange Line
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● Comunicação com a família

○ Compartilhamento de informações e atualizações para as famílias das BPS, da Cidade de 

Boston e da MBTA

○ Os alunos não serão penalizados por chegarem atrasados devido ao fechamento da 

Orange Line

○ Linha de apoio e Linha direta de transporte das BPS em funcionamento e com funcionários

● Funcionários 

○ Trabalho com a Prefeitura para retirar a fiscalização de estacionamento em algumas de 

nossas escolas 

○ Trabalho com comunidades religiosas para usar seus estacionamentos perto de escolas

Transporte: Desligamento do estado da Orange Line
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Transporte: Eficácia operacional 

● Rotas e atribuições de ônibus

○ Rotas concluídas de mais de 20.500 alunos em 590 ônibus amarelos

○ As BPS usarão 45 vans para transportar alunos fora de Boston

● Equipe de atendimento

○ Mais de 25 funcionários de atendimento, incluindo funcionários multilíngues, prontos 

para o início das aulas

○ As famílias podem entrar em contato com a Equipe de atendimento pelo número de 

telefone: 617-635-9520 ou por meio de nosso Portal de suporte

● Preparativos do pátio de ônibus

○ O Departamento de Transporte das BPS está trabalhando em estreita colaboração 

com a Transdev para preparar ônibus, equipe de operações de pátio e pátios de 

ônibus 

○ Os motoristas concluirão as corridas de simulação, conforme exigido no contrato de 

novos motoristas, antes do início das aulas

https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new
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● Novo fornecedor: City Fresh Foods

○ Contrato de $17 milhões com uma empresa com sede em 

Roxbury

○ Ingredientes frescos, diários e de origem local

○ Refeições produzidas em Roxbury

● Refeições fornecidas no local

○ Todas as escolas servirão refeições frescas feitas 

localmente

○ 51 escolas servirão refeições embaladas diariamente e 72 

escolas prepararão refeições no local 

○ 38 das 51 escolas estão programadas para iniciarem nos 

primeiros meses do Ano letivo, à medida que os 

funcionários forem integrados

Serviços de alimentação

As BPS estão comprometida em apoiar o crescimento e o sucesso acadêmico dos alunos ao fornecer refeições nutritivas e uma 

experiência alimentar positiva. Os alunos de escolas que enfrentem desafios de contratação este ano receberão refeições 

saudáveis fornecidas por meio de um novo contrato com a City Fresh Foods.



Instalações
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● Limpeza profunda 

○ Limpeza, desinfecção de todas as áreas de alto toque

○ Limpeza de banheiros e reposição de suprimentos

○ Limpeza de pisos e carpetes

○ Reabastecimento de todas as estações de higienizador 

para as mãos

○ Limpeza de refrigeradores de garrafas de água

● Melhorias nas escolas 

○ Remoção e nova pintura de pisos e substituição de 

lâmpadas 

○ Instalação de ar-condicionado 

○ Água potável 

○ Pintura 

○ Instalação de unidade modular

○ Reparos relacionados aos banheiros

○ Trabalhos concluídos em ambientes internos e externos

Instalações



Serviços de segurança 
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Os Serviços de segurança começaram a desmontar as barreiras estruturais e proporcionar um maior acesso às 

oportunidades para nossos alunos. Os Especialistas de segurança continuam a servir como um elo proativo 

entre os alunos e outros funcionários de apoio da escola e exercem os procedimentos de segurança e proteção 

adequados. Como resultado do impacto em nossos alunos pelo canal da escola para a prisão, instituímos 

melhorias significativas. 

● Eliminação de barreiras estruturais 

○ Cargos e funções dos Especialistas de segurança atualizados 

○ Novo uniforme para promover envolvimento 

○ Veículos renomeados para focar na segurança em vez de 

policiamento 

○ Aumento de parcerias

○ Aumento da diversidade e inclusão de funcionários

● Mudanças sistêmicas instituídas

○ Aderiu-se ao Projeto de reforma S.2963

○ O Compartilhamento de privacidade de dados foi criado

○ A Política de redação de relatórios foi criada

○ Atualização do Código de Conduta de 2022

○ Incorporação das Práticas de Justiça restaurativa

https://docs.google.com/presentation/d/1A3YXkN0ZG6UDDbQjizACmnKqaexqXy9QUtplWSzyn8s/edit#slide=id.g1158969af46_0_0
https://malegislature.gov/Bills/191/S2963/BillHistory?pageNumber=2
https://docs.google.com/presentation/d/1kgn1lIPU_CGUDEsxgiBQzd2_p2FpmMWbbbi3ggo9Zfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HAgpEOxbOMUjr__HMEzTcG9gePg86SGBMy6r2PuU8c4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aAPs6tu5F3KmJjfCUNOeBwHsBI8-kWMR0KOt2pdsHEY/edit#slide=id.g115943abb4b_0_151
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● Testes

○ Distribuir testes caseiros semanalmente

○ Testes para sintomáticos 

● Clínicas de vacinas

○ Clínicas nas escolas e eventos escolares

○ Educação sobre as vacinas 

● Uso de máscara

○ O uso de máscara é opcional, mas 

recomendado

○ O uso de máscara será necessário em 

determinadas situações 

● Qualidade do ar e ventilação

○ Purificadores de ar 

○ Sensores de qualidade do ar

Planejamento e preparação para o COVID-19
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● Notificações de caso positivo para as 

famílias 

○ Comunicação de sintomáticos e com 

resultado positivo na escola 

○ Comunicação do grupo

● Isolamento

○ Uso de máscara

○ Espaço de isolamento

Planejamento e preparação para o COVID-19
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● Matrícula escolar

o De 1º de julho a 30 de agosto, um total de 1.916 

alunos se inscreveram

o Em 30 de agosto, um total de 50.987 alunos 

estavam matriculados nas escolas das BPS

o O total exato de matrículas será disponibilizado

1º de outubro

● Listas de espera

○ Em 12 de agosto, foi exigido que todas as famílias 

nas listas de espera passassem para uma lista

○ Em 23 de agosto, foi enviada uma ligação 

automática para as famílias em lista de espera de 

escolas com vagas abertas

○ Chamadas adicionais estão sendo feitas e 

continuarão até que todas as vagas abertas nas 

listas de espera se esgotem

Atribuição dos alunos
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Esforços de contato com as famílias e comunidades

● Promoção da matrícula de alunos

○ Eventos da comunidade, folhetos

○ Publicidade em rádio

● Ligações automáticas e regulares para as famílias para convidá-las a aceitar vagas em lista de 

espera de escolas

● A nova Linha de apoio das BPS (617-635-8873) registrou quase 2.200 chamadas, tanto de ligações 

feitas quanto de recebidas

● A Contagem regressiva para a Educação Infantil do Jardim de infância realizará 30 eventos nos 

bairros, além da celebração em toda a cidade que ocorreu em 30 de agosto 

● O Envolvimento da comunidade está promovendo as reuniões virtuais da comunidade de volta às 

aulas para ajudar as famílias a conhecer a nova Superintendente e saber mais sobre como estamos 

preparando as escolas para todos os alunos:

○ Quinta-feira, 1º de setembro, às 18h

○ Sábado, 10 de setembro, às 10h

Contato e envolvimento de volta às aulas
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Regiões e apoio da escola

● Meta geral: Melhora dos 

Superintendentes e líderes 

escolares da implementação 

do Foco de ensino de 

educação equitativa

Disciplinas acadêmicas

Apoios baseados em 
conteúdo

Apoios de 
melhoria acelerada

Apoios operacionais

Apoios para aprendizes 
multilíngues

Apoios de Educação 
Especial

Apoios socioemocionais
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Educação equitativa 

● Cada escola das BPS está em processo de finalização de um Plano de Qualidade da 

Escola (QSP) com foco explícito na educação equitativa

● O Departamento de Disciplinas Acadêmicas e Formação Profissional fez uma 

parceria com a Universidade de Boston para o desenvolvimento de módulos de 

ensino essenciais de nível secundário que estarão disponíveis em todo o distrito

● Os instrutores de educação equitativa estarão disponíveis em todas as escolas para 

ajudar na expansão das práticas de ensino equitativas em todas as salas de aula

● Intervencionistas de leitura apoiarão 12 escolas de alta necessidade com base nos 

dados do MAP

● Parceria com a City Year para ter membros que apoiem o trabalho de educação 

equitativa em oito comunidades escolares

Disciplinas acadêmicas
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Apoios para alunos multilíngues e alunos com necessidades 

especiais

● Satélite temporário Local do Centro de Orientação e Avaliação de Novos 

Alunos em East Boston

● Implementação provisória da linguagem contratual do BTU/BPS para construir 

uma Educação inclusiva

● Apoio à inclusão:

○ Contratação de três instrutores de inclusão e um(a) Diretor(a) 

executivo(a) de inclusão

○ Finalização do processo de inscrição e seleção do Grupo de escolas que 

começarão a desenvolver modelos de inclusão escolar

● Os Departamentos de Serviços Relacionados terão a capacidade para atender 

todos os serviços relacionados aos nossos alunos  

● Adição de dois Diretores assistentes do Distrito de Educação Especial para 

apoiar o cumprimento do nível escolar e fornecer apoio de ensino às escolas da 

rede

● Política de Educação Especial e Manual de procedimentos finalizados para o 

início do Ano letivo

Disciplinas acadêmicas


