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O plano orçamentário deve ser guiado pelos 
resultados dos estudantes

Acesso 
acadêmico 
igualitário

● Caminhos estáveis
● Acesso a um Pre-K de alta 

qualidade
● Formar estudantes prontos 

para a faculdade, carreira e 
vida

Instalações 
excelentes

● Lançar um ciclo de novas 
instalações escolares

● Dar aos alunos excelentes 
opções perto de casa

● Renovar as instalações 
existentes

Previsibilidade e 
transparência

● Parceria verdadeira na 
tomada de decisões

● Planejamento estratégico 
centrado na equidade

● Transparência em nossos 
dados para capacitar nossa 
comunidade
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Destaques da apresentação do orçamento de investimentos de maio de 2021



❏ Fechamento e 
reconfiguração da 
Irving e da Timilty 
Middle Schools ao fim 
do ano escolar 
2021-22

❏ Expansões do K-6

❏ Planejamento e 
Engajamento de 7 a 
12 anos

Acesso igualitário Instalações excelentes

❏ Fechamento da Jackson 
Mann School, futura 
Allston- Brighton K-6

❏ Continuidade da Carter 
School e dos projetos 
EMK Academy

❏ Renovação da Edwards 
School e apresentação da 
Horace Mann School 
como um Projeto do 
Massachusetts School 
Building Authority (MSBA)

Previsibilidade e transparência

❏ Publicação de seis 
documentos de 
Planejamento de Equidade 
Racial

❏ Continuidade das 
conversas com a 
comunidade em 
colaboração com o 
Departamento de 
Instalações Públicas 

❏ Cronograma de 
engajamento das 
expansões do K-6 e de 7 a 
12 anos 

Atualização do projeto orçamentário da noite de hoje



Lançamento

Dezembro: Propostas e 
prioridades para projetos 
futuros apresentados ao 
Comitê Escolar

BBPS na CERT: 1 a 2 
semanas após a reunião 
escolar

Projeto

Fevereiro/março Primeira 
rodada de reuniões de 
engajamento, proposta 
orçamental do próximo 
ano fiscal

BBPS na CERT: 1 a 2 
semanas antes da reunião 
escolar

Atualização:

Maio/junho: Atualizações 
em progresso, 
planejamento e 
orçamento. Aprovações 
do MSBA, lista de 
projetos finais a serem 
votados em South 
Carolina no outono

BBPS na CERT: 1 a 2 
semanas antes da reunião 
escolar

Votação

Outubro: Propostas finais 
das medidas a serem 
votadas em South 
Carolina (culminação do 
engajamento), 
publicações finais da 
Equipe Regional de 
Planejamento de 
Emergência (REPT)

BBPS na CERT: 1 a 2 
semanas antes da reunião 
escolar

Cronograma anual de projetos BuildBPS, discussões com a comunidade e tomadas 
de decisão



BuildBPS - nossas 
instalações e nosso 
plano orçamentário - é 
atualizado por análises 
de equidade e 
engajamento contínuo 
dos stakeholders
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Sessões BuildBPS para Feedback da Comunidade em 2021
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DATA NOME DA REUNIÃO # DE PRESENTES ~# de intérpretes e funcionários BPS
5/5 Jackson Mann 156 (Zoom #) 15
5/11 Irving 42 (Zoom #) 15
5/11 Timilty 53 (Zoom #) 15

5/20 CEAC 5

5/27 BCLA/McCormack 35

6/1 Irving 55

6/2 Timilty 43

6/8 East Boston Expansion 70
6/8 Edwards 170 (Zoom #) 15
9/21 Horace Mann 87 (Zoom #) 15
9/21 Jackson Mann 68 (Zoom #) 15
9/24 Charlestown 24 (Zoom #) 5
9/27 Timilty 44 (Zoom #) 15
9/28 Irving 51 (Zoom #) 15

Total 903 125

Total menos os funcionários BPS 778



Resultados da Ferramenta de Análise de Equidade 
Racial BuildBPS: Estratégia de mitigação: 

❏ O engajamento da comunidade tem sido contínuo, incluindo 
comunicação com famílias, funcionários e parceiros da 
comunidade

❏ Proporcionamos comunicados às famílias e reuniões em todas as 
principais línguas acerca das necessidades das comunidades 
escolares 

❏ Alunos de inglês e estudantes de educação especial precisam de 
orientação individual para lidar com questões 
estudantis/familiares

❏ Fundos estudantis foram alocados para apoiar os alunos

❏ Os funcionários trabalharão com o Gabinete do Capital Humano 
(OHC) e Recrutamento, Cultivo e Diversidade (RCD) para 
determinar opções aos papeis em transição

Estratégia de 
mitigação 

baseadas em 
equidade
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Reconfigurações Escolares



Votos necessários
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● Fechamento da Jackson Mann K-8 School ao fim do ano escolar 
2021- 22

● Fechamento da  Washington Irving Middle School ao fim do ano 
escolar 2021-22

● Fechamento da James P Timilty Middle School ao fim do ano 
escolar 2021-22



Status das escolas secundárias 
restantesEscola Situação

Edwards Fechada a partir de junho de 2021. Planejar o 
envolvimento contínuo da comunidade para 
determinar o uso do prédio da escola

McCormack Reformulada para 7-12 a partir de setembro 
de 2021

Timilty Proposta de fechamento em junho de 2022

Irving Proposta de fechamento em junho de 2022

UP Academy 
Boston

Continuará a atender as séries 6-8 até pelo 
menos o ano escolar 2022-23

Frederick Continuará a atender as séries 6-8 e ser a 
instalação temporária da Carter School até 
pelo menos o ano escolar 2023-24



No máximo em janeiro de 2022, os alunos voltarão 
ao processo de escolha da escola  para o outono 
de 2022 

❏ Alunos da oitava série farão a transição para uma escola BPS 
e atenderão à nona série no outono de 2022. A escolha da 
escola da nona série começa em janeiro de 2022.

Como estamos apoiando estudantes e famílias 
durante essa transição? 

❏ Estudante de todas as séries afetadas terão prioridade no processo 
de designação de alunos a sua nova escola em setembro de 2022.

❏ Para estudantes atualmente nas séries K1, 5 e 6, o processo de 
escolha começa em janeiro de 2022.

❏ Para estudantes atualmente nas séries K2, 1, 2, 3, 4 ou 7, o 
processo de escolha começa em fevereiro de 2022.

Escolha e 
processo da 
escola por 

série
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Mais apoio a alunos e familiares:  

❏ Coordenador de transição para cada escola

❏ O distrito está terminando de contratar coordenadores de 
transição educacionais, cujo papel é apoiar os estudantes e as 
famílias durante a transição

❏ Eles prestarão serviços individualizados de transição e gestão 
de casos aos estudantes 

❏ Eles farão parceria com outros funcionários da escola e 
secretarias do distrito para coordenar recursos e serviços para 
os estudantes e as famílias

❏ Serviços de boas-vindas 

❏ Organizaremos escritórios satélites (Pop-up Center) para apoiar 
as famílias 

❏ Trabalhar com a Assistência Familiar para informar as famílias 
sobre a Mostra Escolar e as Prévias Escolares.

❏ Daremos formulários de Escolha Contínua para todas as famílias 
para apoiá-las durante o processo de transferência e registro 

Apoio ao 
aluno e à 

família
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Recrutamento/Cultivo
(Contratação de 

Apoio)

Cultivo:
Teacher Pipeline 

Programs
Programas de 

caminhos

Cultivo:
MTEL Prep 
Program,

Consulta de 
Licenciamento

APOIO DE ALTA PRIORIDADE AOS FUNCIONÁRIOS

Programas de 
Apoio a 

Diversidade e 
Retenção para 

Educadores 
Negros

Saiba mais: www.teachboston.org/events; Em caso de dúvidas, acesse: recruitment@bostonpublicschools.org
 



Plano de longo prazo para edificações excelentes: renovação de instalações existentes 

O fechamento de escolas secundárias permanece sendo necessário para impulsionar as K-6 disponíveis rumo ao ano 
escolar 22-23

James P. Timilty Middle School Washington Irving Middle School

Ainda não há proposta definitiva para o prédio 
da Timilty school. Esse prédio poderia ser usado 
como uma K-6 de 7 a 12 anos, ou uma 
instalação temporária. 

Haverá um processo comunitário durante os 
próximos meses para determinar quais escolas 
serão realocadas para o prédio da escola 

Há uma proposta para o prédio passe a ser uma 
escola K-6,que seria uma solução permanente 
para as K-5 de Roslindale.

Haverá um processo comunitário para 
determinar quais escolas serão realocadas para 
o prédio da escola 



Expansões do K-6



Nosso objetivo é mapear o caminho da K-6 na maior parte das escolas primárias ao longo dos 
próximos anos.  Em nossas avaliações, priorizamos quatro áreas de impacto:

Estrutura do Caminho da K-6

Impacto dos 
fechamentos das 

escolas

Atual capacidade de 
expansão dos 

prédios

Atual capacidade de 
expansão do lote

Caminho rumo a 
uma solução 
permanente

As escolas impactadas 
pelos fechamentos são 
nossa primeira prioridade 
para reconfigurar a 
capacidade de matrícula

Avaliar quais escolas têm 
espaço para uma K-6 em 
seu prédio atual com 
pouca ou nenhuma 
mudança nas 
programações e/ou 
instalações

Averiguar se há espaço 
para acrescentar uma sala 
de aula modular como 
solução temporária

Onde são necessárias 
soluções aquém do ideal, 
também consideramos o 
caminho rumo a soluções 
mais sustentáveis, 
incluindo restabelecer o 
propósito dos prédios 
escolares existentes



Revisitar o Plano Fase II das Expansões K-6 e dos Prédios Novos

Conforme anunciamos em 12 de maio de 2021, o 
BuildBPS objetiva estabelecer três novos prédios de 
escolas K-6:

1. Dorchester PK-6 (necessita de um novo local para a 
escola)

2. Roxbury PK-6 (necessita de um novo local para a escola)

3. Allston-Brighton PK-6 (restabelecer o propósito do atual 
prédio da Jackson-Mann através do processo de 
aplicação do projeto do MSBA)

Ao passo que esses novos prédios podem servir como 
soluções a longo prazo, não projetamos que as seleções do 
local e da escola desses prédios comecem até 2026. Por isso, 
essa seria a solução menos favorável para escolas que 
precisam urgentemente expandir suas capacidades.



Escolas primárias afetadas pelo fechamento das escolas secundárias 

Escolas com caminhos garantidos para a Timilty e a Irving precisam de novas opções para a sexta 
série

James P. Timilty Middle School
Washington Irving Middle School

Escolas afetadas: Blackstone, Mendell Escolas afetadas: Bates, Mozart, Philbrick, 
Sumner, Chittick, Grew



Não 
Impactado 

pelo 
encerramento 

do Ensino 
Médio

Planejamento Contínuo do Percurso para K-6

● Blackstone
● Mendell
● Sumner

● Mozart
● Philbrick
● Bates*
● Chittick*
● Grew*

● Pedreiro 
● Mather 
● Russell
● Dudley Street NCS
● Quincy Elementary
● UP Holland 

● Ellis 
● Holmes 
● John F. Kennedy 
● Taylor 
● Winship 
● Winthrop 

 Impactado 
pelo 

encerramento 
do Ensino 

Médio

Converta para K-6 no ano escolar 2022-23

*Requer salas de aula modulares



Estamos buscando duas opções para Blackstone, 
Mendell e Sumner no ano escolar de 2022-23 
● Devido a limitações de espaço, estas escolas não serão 

capazes de adicionar o sexto ano no ano escolar de 
2022-23

● Estamos buscando duas opções para o ano escolar de 
2022-23

1) Proporcionar um caminho garantido para uma 
escola diferente

2) Dar prioridade à famílias durante a loteria de tarefas 
estudantis

● Trabalharemos com líderes escolares e comunidades 
para determinar qual opção as famílias preferem antes 
de apresentar uma recomendação final em Dezembro

● Continuaremos a trabalhar rumo a soluções do sexto ano 
para o ano escolar de 2023-24 e além

Opções da 6ª 
série para 

escolas com 
trajetos 

interrompidos
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Nota para 
Traduções: 
Slide editado



Nós trabalhamos com os líderes escolares para 
hospedar as seguintes reuniões da comunidade:

● Reunião da Comunidade de Mendell: Quinta-feira, 4 de 
novembro de 2021 às 18h às 19h (Idiomas: Espanhol)

● Reunião da Comunidade de Blackstone: Quinta-feira, 9 
de novembro de 2021 às 18h às 19h (Idiomas: Espanhol)

● Reunião da Comunidade de Sumner: Quinta-feira, 18 de 
novembro de 2021 às 18h às 19h (Idiomas: Espanhol e 
crioulo haitiano)

Linha do tempo 
para o 

Engajamento
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Nota para 
Traduções: 
NOVO slide



Expansões de 7 a 12 anos



Com o fechamento de Timilty e Irving, sabemos que 
há uma necessidade de adicionar mais vagas para o 
7º e 8º ano 
Educação geral

❏ Há aproximadamente 90 estudantes gerais em cada ano

❏ Nós estimamos que há vagas disponíveis o suficiente em 6/7-12s para atender 45 
desses alunos o 7º ano e 30 no 8º ano, restando uma necessidade não atendida de 
45 a 60 estudantes por ano

Aprendizes de língua inglesa

❏ Há atualmente 7 estudantes no 6º ano e 13 no 7º ano no programa de Imersão 
Estruturada de Inglês

❏ Há vagas suficientes para 6/7-12 escolas para acomodar estes estudantes

Estudantes em Programas de Educação Especial

❏ Há 9 estudantes de inclusão no 6º ano e 18 no 7º ano. Para servi-los de 6/7-12 
escolas, é provável que seja necessário ampliar as vagas de inclusão.

❏ Há atualmente 4 alunos do 6º e 7º anos no programa interno de Insuficiência 
Emocional em Irving, embora houvesse 10 alunos por série antes da pandemia

Matrículas em 
Timilty, Irving e 
Jackson-Mann
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Alinhamento do 
programa com os 
trajetos de Timilty, 

Irving e 
Jackson-Mann

Espaço dentro do 
edifício para 

expansão

Impacto nas escolas 
que atendem 

atualmente as 7ª e 8ª 
séries

Planejamento de 
Escolas de Ensino 

Médio atendendo as 
séries de 9 a 12

Abordar os trajetos dos 
alunos prejudicados pelo 
fechamento das escolas é 
nossa primeira prioridade; 
nós queremos garantir a 
adequação do programa e 
a proximidade geográfica

Avaliar quais escolas têm 
espaço em seu edifício 
atual para acrescentar 7ª e 
8ª séries, sem nenhuma 
e/ou com pequenas 
mudanças nas instalações.

Estimar como a capacidade 
adicional nas séries 
intermediárias pode 
interromper ou reforçar os 
caminhos para o K-6, K-8, 
Fundamental II, e outros 
programas de ensino 
médio

Considerando as 
implicações para 9-10 
escolas Algumas de nossas 
escolas não têm soluções 
para acrescentar 7ª e 8ª 
séries; outras farão parte 
de nosso portifólio 
permanente de 9 a 12

Nosso objetivo é mapear o caminho de 7 a 12 escolas de ensino médio para cumprir nossas metas de 
reformulação do ensino médio ao longo dos próximos anos. Enquanto isso, nós precisamos expandir 

alguns programas depois de considerar os fatores seguintes:

Estrutura do Trajeto 7-12



Alinhamento do 
programa com 

trajetos de Irving e 
Timilty

Espaço dentro do 
edifício para 

expansão

Impacto nas escolas 
que atendem 

atualmente as 7ª e 8ª 
séries

Planejamento de 
Escolas de Ensino 

Médio atendendo as 
séries de 9 a 12

Necessidades de 
programação de Timilty e 
Irving

● Deficiência 
emocional – 
Internalização

● Deficiências de 
aprendizagem 
específicas

● Inclusão
● Imersão Estruturada 

de Inglês-Espanhol
● Educação geral

Escolas 9-12 com espaço
● Brighton
● Burke 
● CASH
● English
● Excel HS

● K-8 e Ciência e 
Matemática

Escolas sem exame de 6/7 
ao 12º ano

● BCLA-McCormack 
● Boston Green
● Charlestown
● Dearborn
● East Boston
● Henderson K-12 
● Josiah Quincy Upper
● Lyon Upper
● New Mission
● Quincy Upper
● TechBoston

9-12 escolas sem espaço 
para expandir

● Outro Rumo a 
Faculdade

● Academia de Artes 
de Boston

● Academia de 
Novatos 
Internacional de 
Boston

● Fenway
● Kennedy Health 

Careers
● Madison Park
● Muniz 
● Snowden

Nossa avaliação atual das mudanças em potencial nos programas do ensino médio

Estrutura do Trajeto 7-12



Para o próximo ano letivo, outono de 2022, acrescentaremos a 7ª 
e 8ª séries no ensino médio do The English 

● Isto proporciona um caminho claro 
para os estudantes enquanto 
minimiza a interrupção para outras 
comunidades escolares e atende às 
necessidades não supridas do vagas 
no distrito 

● Esta é a única escola secundária com 
o programa interno de Imparidade 
Emocional que tem um espaço físico 
para expandir

Ano letivo 
22-23 

Expansões 7-12
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Para determinar as próximas 7-12 expansões 
escolares e entender o impacto dessas ampliações 
nas nossas escolas K-8, nós nos envolveremos com a 
comunidade de acordo com a situação escolar  

● Reuniões comunitárias individuais com 9-12 escolas com 
espaço físico: Brighton, Burke, CASH, English, Excel

● Reuniões comunitárias conjuntas com escolas organizadas 
por categoria (4 reuniões comunitárias separadas):

○ K-8 

○ Escolas de ensino fundamental 2

○ 6/7 Escolas sem Provas

○ 9/12 escolas sem espaço físico para expandir
Organizar para 

se Envolver
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Nós iremos interagir com comunidades escolares 
individualmente para converter alguns K-8 para K-6 

Envolvimento e 
Considerações 
K-8

29

8º ano Devemos considerar a remoção de 
programas subutilizados e pequenos 
programas de 7ª e 8ª séries nas escolas de 
K-8 para liberar as salas de aulas para...

série 7

série 6

série 5

Fortalecer programas para alunos de 
educação especial e Inglês, e expandir 
arte, música, terapias e outros espaços de 
apoio nas notas das séries do ensino 
médio, e

série 4

série 3

série 2

série 1

Série K2 Realizar nosso compromisso com o K-1 
universal e expandir o acesso aos nossos 
programas de alta qualidade para a 
primeira infância K0-K2

Série K1

Série K0



Realocação temporária da 
escola (instalações 

temporárias)



Processo de identificação das instalações 
temporárias

● Equipe interna avaliou o portfólio do prédio atual 

● Considerações durante a determinação das instalações 
temporárias

○ Espaço físico estimado

○ Enquadramento do programa estudantil

○ Cronogramas de construção e renovação

○ Enquadramento da comunidade escolar

○ Salas de aula disponíveis

○ Conformidade ADA

○ HVAC

Processo e 
abordagem
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Instalações temporárias para o ano escolar 21-22

● Carter School

○ A escola se mudará para a Frederick Middle School no 
ano escolar 22-23, até que a construção da escola 
esteja completa. O projeto está sendo finalizado.

● EMK Academy

○ Neste momento, a comunidade escolar está localizada 
na Endicott School até junho 2022. Assinamos uma 
carta de intenção para realocar a escola para 384 
Warren Street no ano escolar 22-23. Nas próximas 
semanas, assinaremos um contrato de locação

● Horace Mann 

○ A comunidade escolar será temporariamente realocada 
para a Edwards School no ano escolar 22-23, enquanto 
trabalhamos para inscrever a HM school para a próxima 
proposta do MSBA

Localizações 
das Escolas 
Temporárias
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Dúvidas



Anexo



35 Escolas Públicas de Boston

Próximo
Reuniões da 
Comunidade

Data Assunto
4 de novembro, quinta-feira | 18:00-19:00 Reunião da Comunidade da Escola 
Primária de Mendell 

9 de novembro, quinta-feira | 18:00-19:00 Reunião da Comunidade da 
Escola Blackstone Elementary School

18 de novembro, quinta-feira | 18:00-19:00 Reunião da Comunidade da 
Escola Sumner Elementary School

bostonpublicschools.org/buildbps | buildbps@bostonpublicschools.org 

http://www.bostonpublicschools.org/buildbps
mailto:buildbps@bostonpublicschools.org


36

Suporte de 
Contratação de 
Alta Prioridade

Suporte de Contratação – Eventos Exclusivos
● Seleção, Sessão de Informações de Apoio ao Cultivo e 

Diversidade, 4 de outubro, 15:30 - para 
● Feira de Seleção em Todas as Escolas Públicas de Boston (BPS) 

para Professores Experientes, 
10 de março, 5:30-7:00

Suporte de Contratação – Acesso Prioritário
● Inscrição antecipada para todos os Eventos de Seleção e Cultivo
● Convite antecipado para o Grupo de Contratação Antecipada 
● Revisão Antecipada da Situação do Grupo de Prioridade

Suporte de Contratação – Registro Prioritário para Oficinas
● Carta de Apresentação/Oficina de Currículo, 20 de outubro, 

5:70-7:00
● Oficina de Entrevista, 17 de novembro, 5:30-7:00
● Oficina de preparação de aula demonstrativa, 11 de janeiro, 

5:30-7:00
● Feira de Seleção para Professores Experientes, 10 de março, 

5:30-7:00

Suporte de Contratação - Licenciamento 
● Programa Pathways para Preparação e Licenciamento Profissional 

para o inglês como segunda língua (ESL), Deficiência Severa e 
Deficiência Moderada 

● Reforço Preparatório MTEL
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Análise de equidade: Matrícula por número de raças e etnias 
dos estudantes.

Fechamento da Escola Secundária
Apontamento de 
Dado Timilty Irving Distrito Geral (6-8 

Séries)

Matrícula por raças e 
etnias (Outubro 2021)
*N tamanho <=6

Asiáticos: * (*%)
Negros: 68 (33%)
Origem latina: 121 
(59%)
Brancos:  * (*%)
Outro: 7 (3%)

Asiáticos:  * (*%)
Negros: 60 (44%)
Origem latina: 68 (50%)
Brancos: * (*%)
Outro:  * (*%)

Asiáticos: 997 (10%)
Negros: 3,112 (31%)
Origem latina: 4,409 (44%)
Brancos: 1,308 (13%)
Outro: 285 (3%)

Matrícula por 
Desvantagem 
Econômica, 
Deficiência e Situação 
dos Estudantes de 
Inglês
(Outubro 2021)

Desvantagem 
Econômica (Econ Dis): 
162 (79%)
Estudantes com 
Deficiências (SWD): 59 
(29%)
Aprendizes de língua 
inglesa: 59 (29%)

Desvantagem Econômica 
(Econ Dis): 115 (84%)
Estudantes com 
Deficiências (SWD): 65 
(47%)
Aprendizes de língua 
inglesa: 41 (30%)

Desvantagem Econômica 
(Econ Dis): 33,674 (69%)
Estudantes com Deficiências 
(SWD): 9,255 (18%)
Aprendizes de língua inglesa: 
14,524 (29%)
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Análise de equidade: Matrícula por número de raças e 
etnias dos estudantes.

Mudança Temporária de Escola (Espaço de Baloiço)
Apontamento de 
Dado EMK Academy Carter School Distrito Geral

Matrícula por raças e 
etnias (Outubro 2021)
*N tamanho <=6

Asiáticos: 7 (2%)
Negros: 128 (33%)
Origem latina: 230 
(59%)
Brancos: 18 (5%)
Outro:  10 (3%)

Asiáticos:  * (*%)
Negros:  12 (44%)
Origem latina: 9 (33%)
Brancos:  * (*%)
Outro: * (*%)

Asiáticos:  4212 (9%)
Negros:  14576 (30%)
Origem latina: 21617 (44%)
Brancos:  7010 (14%)
Outro:  1669 (3%)

Matrícula por 
Desvantagem 
Econômica, 
Deficiência e Situação 
dos Estudantes de 
Inglês
(Outubro 2021)

Desvantagem 
Econômica (Econ Dis): 
247 (88%)
Estudantes com 
Deficiências (SWD): 80 
(21%)
Aprendizes de língua 
inglesa: 53 (14%)

Desvantagem Econômica 
(Econ Dis): 27 (100%)
Estudantes com 
Deficiências (SWD): 27 
(100%)
Aprendizes de língua 
inglesa: 9 (33%)

Desvantagem 
Econômica:33,674 (69%)
Estudantes com Deficiências 
(SWD): 9,255 (18%)
Aprendizes de língua inglesa: 
14,524 (29%)
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Análise de equidade: Matrícula por número de raças e 
etnias dos estudantes.

Emergências do Prédio

Apontamento de 
Dado Jackson/Mann K-8

Horace Mann School 
for the Deaf and Hard 
of Hearing

Distrito Geral

Matrícula por raças e 
etnias (Outubro 2021)
*N tamanho <=6

Asiáticos: 38 (11%)
Negros: 102 (29%)
Origem latina: 182 (51%)
Brancos: 24 (7%)
Outro:  11 (3%)

Asiáticos: * (*%)
Negros: 22 (31%)
Origem latina: 34 (49%)
Brancos: 9 (13%)
Outro:  * (*%)

Asiáticos:  4212 (9%)
Negros:  14576 (30%)
Origem latina: 21617 
(44%)
Brancos:  7010 (14%)
Outro:  1669 (3%)

Matrícula por 
Desvantagem 
Econômica, 
Deficiência e 
Situação dos 
Estudantes de Inglês
(Outubro 2021)

Desvantagem Econômica 
(Econ Dis): 302 (85%)
Estudantes com 
Deficiências (SWD): 95 
(27%)
Aprendizes de língua 
inglesa: 155 (43%)

Desvantagem Econômica 
(Econ Dis): 59 (84%)
Estudantes com 
Deficiências (SWD): 70 
(100%)
Aprendizes de língua 
inglesa: 42 (60%)

Desvantagem 
Econômica:33,674 (69%)
Estudantes com 
Deficiências (SWD): 9,255 
(18%)
Aprendizes de língua 
inglesa: 14,524 (29%)
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Opções Atuais para Famílias Afetadas pelo Fechamento da 
Jackson Mann

Escolas de ensino fundamental I
● Baldwin (K0-2)
● Winship

Escola de K-8:
● Edison K-8
● Gardner Pilot K-8
● Lyon K-8

Escolas 6-12 ou 7-12:
● Boston Green Academy

Autru Escolas municipais 6-12 ou 7-12
● Charlestown 7-12
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Programas Escolares com Análise Comportamental Aplicada (ABA)

Escolas de ensino fundamental I
● Baldwin (K0-2)
● Winship

Escola de K-8:
● Edison K-8
● Gardner Pilot K-8
● Lyon K-8

Escolas 6-12 ou 7-12:
● Boston Green Academy

Autru Escolas municipais 6-12 ou 7-12
● Charlestown 7-12
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Opções Atuais para Famílias Afetadas pelo Fechamento da 
Timilty

Escola de K-8:
● Orchard Gardens K-8 (Roxbury)
● Tobin K-8 (Mission Hill)
● Higginson-Lewis K-8 (Roxbury)
● Trotter K-8 (Roxbury)
● King K-8 (Dorchester)

Escolas 6-12 ou 7-12:
● Dearborn STEM Academy (Roxbury)
● BCLA/McCormack (Dorchester)

Autru Escolas municipais 6-12 ou 7-12
● New Mission (Hyde Park)
● TechBoston (Dorchester)
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Opções Atuais para Famílias Afetadas pelo Fechamento da 
Irving

Escola de K-8:
● BTU K-8 (Jamaica Plain)
● Haley K-8 (Roslindale)
● Mildred Ave K-8 (Mattapan)
● Young Achievers K-8 (Mattapan)

Escolas 6-12 ou 7-12:
● New Mission (Hyde Park)
● TechBoston (Dorchester)

Autru Escolas municipais 6-12 ou 7-12
● BCLA/McCormack (Dorchester)
● Dearborn STEM Academy (Roxbury)
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▫ Apresentações de orçamento do Comitê 
Escolar e do Conselho Municipal

▫ Proposta Orçamentária

▫ Cronograma das próximas oportunidades de 
envolvimento

Para mais informações, acesse: 

www.bostonpublicschools.org/budget e 
www.bostonpublicschools.org/buildbps

Todos os documentos são traduzidos.

Escolas Públicas de Boston Informações adicionais sobre orçamento 
de capital podem ser encontradas 
on-line:

Onde encontrar 
mais 

informações


