
 

                                                                                              Página  1 

                                                                 

CAPÍTULO 3. RESUMO EXECUTIVO 

As Escolas Públicas de Boston pediram ao Conselho das Escolas de Grandes Cidades para revisar 
os programas de Educação Especial do Distrito e fazer recomendações para melhorar a educação 
para alunos com deficiências. Para conduzir seu trabalho, o Conselho reuniu uma equipe de 
especialistas em Educação Especial com reputação sólida nessa área de trabalho em seus 
próprios distritos. A equipe do Conselho visitou Boston em agosto, realizou várias entrevistas, 
revisou documentos e analisou dados. Isso incluiu o relatório do DESE (Departamento de Ensino 
Fundamental e Ensino Médio de Massachusetts) de março de 2020, o relatório de 
acompanhamento de maio de 2022 e o Plano de Melhoria Sistêmica. Ao final da visita, a equipe 
formulou e apresentou observações e recomendações preliminares. Entrevistas adicionais com 
as partes interessadas e funcionários das BPS foram realizadas virtualmente em setembro e 
outubro. 

Com base nas entrevistas, revisão de dados e documentos, os principais temas emergiram com 
a exigência de ações urgentes por parte das BPS. Os temas que surgiram e que serão abordados 
neste relatório incluem: 

• A configuração dos programas e serviços de Educação Especial das BPS, incluindo políticas e 
procedimentos que contribuem para a colocação de alunos com deficiências em ambientes 
restritivos. 

• Alta proporção de alunos com deficiências em um número pequeno de escolas. 

• Vieses/preconceitos de longa data que desencadeiam índices de elegibilidade de Educação 
Especial desproporcionalmente altos, especialmente para alunos de cor (meninos) e 
Aprendizes de Inglês. 

• O impacto da autonomia e das atividades limitadas de monitoramento nos resultados 
atingidos pelos alunos com deficiências. 

• Os Aprendizes de Inglês com deficiências têm índices de desempenho que ficam atrás de 
todos os outros grupos e parece haver uma falta de prestação de contas e serviços 
coordenados para Aprendizes de Inglês com deficiências. 

• Modelos de inclusão que exigem a colocação de alunos com deficiências em algumas escolas 
e com base na disponibilidade de “vagas”. 

• Liderança inconsistente nas BPS e em todos os departamentos, o que tem contribuído para o 
desenvolvimento/implementação ineficaz de políticas, procedimentos e práticas que afetam 
os alunos com deficiências, inclusive no Departamento de Educação Especial (OSE). 

• Necessidade de implementação consistente de MTSS em nível escolar e distrital com 
monitoramento claro do progresso dos alunos e intervenções em níveis. 
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Contudo, as BPS tem vários itens em vigor que apoiarão as etapas de ação necessárias para 
atender às recomendações fornecidas pelo Conselho para construir um sistema unificado mais 
eficaz de prestação de serviços para alunos com/sem deficiências. O Comitê Escolar das BPS e a 
Superintendente Skipper estão determinados a melhorar o sistema escolar para todos os alunos 
com um foco específico nos alunos com deficiências. Além disso, em um Memorando de 
entendimento (MOU) de agosto de 2022 entre o Comitê Escolar da Cidade de Boston e o Boston 
Teachers Union (Sindicato de Professores de Boston) (BTU), as partes estabeleceram uma lente 
inclusiva para visualizar a educação de alunos com/sem deficiências, e de uma maneira que 
melhore os resultados acadêmicos/socioemocionais para todos os alunos. A Equipe de Apoio 
Estratégico (SST) do Conselho apoia essa visão declarada e reconhece como está estabelecendo 
um novo caminho a ser seguido nas BPS: 

A inclusão é totalmente provida quando todos os alunos são educados no LRE e têm 
acesso a uma continuidade completa de serviços que atendem às suas necessidades 
individuais e especiais. A inclusão não é um lugar ou um programa. Todas as salas de 
aula das Escolas Públicas de Boston devem ser inclusivas.  
 

Há também o compromisso da Cidade e da comunidade em apoiar as BPS na obtenção de 
resultados educacionais para os alunos com deficiências.  Esses recursos são essenciais para o 
Distrito lidar com práticas e procedimentos de longa data que se destinavam a atender às 
necessidades dos alunos com deficiências, mas que o atraso da implementação contribuiu para 
desigualdades e falta de melhores resultados. 

Por exemplo, conforme mencionado no Relatório MAC, vários elementos do Plano de inclusão 
de 2013 abrangem temas que continuam até hoje: muitos encaminhamentos designados para 
Educação Especial e para ensino em sala de aula devido a questões de alfabetização e 
comportamento; ensino não baseado no currículo básico com ensino adicional especialmente 
desenvolvido (SDI) e serviços relacionados (RS), falta de desenvolvimento profissional extensivo 
para educadores de Educação Especial/Educação Geral etc. O relatório de 2013 remete aos 47% 
dos alunos das BPS que eram educados em ambientes separados, algo que na época 
representava o dobro da média nacional. Atualmente, 58% dos alunos são educados em uma sala 
de aula especializada de inclusão total ou substancialmente separada.   

Como o DESE apontou no relatório de 2022, “Sem medidas imediatas para desenvolver um plano 
acordado para priorizar e solucionar esses desafios, para uma liderança estável e eficaz do 
departamento para a implementação efetiva de políticas e serviços aprimorados, a frustração e 
a desconfiança das famílias e de outras partes interessadas principais continuarão a aumentar e 
os alunos perderão oportunidades essenciais para aprender, desenvolver e prosperar”. O 
relatório do DESE descreveu detalhadamente a educação altamente desproporcional e restritiva 
de longa data dos alunos com deficiências das BPS, particularmente envolvendo alunos de cor 
(meninos) e Aprendizes de Inglês, e um número relativamente pequeno de escolas encarregadas 
de educar uma grande proporção desses alunos. A agência estadual destacou pela primeira vez 
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essa questão em seu relatório de 2020 e descobriu dois anos depois que as BPS mostraram uma 
“falta de urgência” em abordar essa questão e em melhorar os serviços de Educação Especial. 

O relatório do Conselho fornece informações coletadas de entrevistas, análise de dados e revisão 
de documentos para contextualizar as recomendações associadas para abordar os problemas 
que as BPS enfrentam para melhorar sua identificação e educação de alunos com deficiências. 
Essas recomendações e medidas associadas destinam-se a reforçar os compromissos expressos 
pelo Comitê Escolar, Memorando entre as BPS, o BTU e a liderança distrital de levar a sério os 
desafios enfrentados pelos alunos com deficiências e suas famílias, e a prestação de contas do 
DESE. As recomendações começam com componentes gerais a serem abordados que impactam 
o ensino inclusivo, prosseguem com a implementação gradual de mudanças na forma como a 
Educação Especial é configurada, como a colocação dos alunos e o ensino são fornecidos aos 
alunos. Isso não significa simplesmente mover os alunos para ambientes menos restritivos por 
meio do processo do IEP e outros fatores envolvidos. Em vez disso, deve-se abordar as causas 
básicas que contribuem para estas barreiras antigas nas políticas, práticas e procedimentos. 

Devido à urgência e complexidade de certas etapas de ação, cronogramas foram incluídos. Por 
exemplo, um cronograma por fases foi recomendado para planejar/implementar a 
reconfiguração da Educação Especial por meio de um sistema unificado de prestação de serviços 
para promover práticas inclusivas. As BPS podem optar por adaptar várias recomendações e 
etapas de ação indicadas neste relatório, conforme apropriado. 

Os temas contextuais e recomendações apresentados neste relatório foram: 

1. Abordar a alta proporção de alunos com deficiências das BPS (Recomendação 1. 
Encaminhamentos, avaliações e elegibilidade de Educação Especial)  

2. Garantir que um sistema de apoio multinível eficaz esteja em vigor (Recomendação 2. 
Estrutura de MTSS abrangente)  

3. Alunos com deficiências, incluindo Aprendizes de Inglês, resultados atingidos (Recomendação 
3. Conversas focadas em resultados e Indicadores de desempenho (KPIs) de alunos com 
deficiências/Aprendizes de Inglês com deficiências) 

4. Demografia do ambiente educacional de deficiências (Recomendação 4. Ambientes 
educacionais das BPS usando categorias de relatórios federais)  

5. Aprendizes de Inglês elegíveis para ensino e Educação Especial (Recomendação 5. Aprendizes 
de Inglês elegíveis para ensino e Educação Especial) 

6. Configuração e apoio das BPS para Educação Especial (Recomendação 6.1. Revisão e 
implementação de Práticas de ensino inclusivas, Recomendação 6.2. Planejamento e 
implementação de inclusão em fases e Recomendação 6.3. Escolas McKinley e ODU de 
atenção escolar) 
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7. Alta proporção de alunos com deficiências em um número pequeno de escolas 
(Recomendação 7. Reduzir a alta proporção de alunos com deficiências em um número 
pequeno de escolas) 

8. Colaboração interdepartamental e organização do OSE (Recomendação 8. Colaboração entre 
BPS, estrutura de OSE e apoio escolar)  

9. Monitoramento, autonomia conquistada e prestação de contas (Recomendação 9. 
Monitoramento, autonomia conquistada e prestação de contas) 

10. Recomendação 10. Contratar parceiros especialistas 

O Conselho está ciente de que a área de Educação Especial é apenas um dos vários desafios que 
o distrito escolar enfrenta. O público deve saber que a liderança do Distrito levará algum tempo 
para conseguir enfrentar esses desafios, mas as BPS terão que compartilhar com o público seu 
plano para implementar as recomendações sugeridas. O Conselho das Escolas de Grandes 
Cidades está pronto para ajudar o Distrito e sua liderança de qualquer forma que seja 
considerada benéfica e construtiva.  


