
Um distrito escolar público centrado nos alunos, líder nacional, que oferece uma educação equitativa, excelente e completa, que prepara todos os 
alunos para ter sucesso na faculdade, na carreira e na vida. 

Visão das BPS 
BPSBPSBPS 

Nas BPS, todos os educadores implementam os cinco componentes do Ensino de literacia equitativa, descobrem, indicam e abordam preconceitos que 
limitam o acesso dos alunos ao conteúdo do nível escolar para que todos eles, especialmente aqueles que foram historicamente mal atendidos, percebam 
totalmente seu potencial e se tornem leitores e criadores de textos excelentes. 

Teoria da ação das BPS 

 
 

Nome da escola: CASH 

Nome do líder: Robin Lee 

PLANO DE MELHORIA DA 
ESCOLA DE 90 DIAS DO 
ANO LETIVO DE 2023 

 

 
 

 

 

Metas da escola: (Metas definidas pelo ODA) 
 Métrica Estado da categoria Séries RESULTADOS DO 

ANO LETIVO DE 
2021-2022 

Metas para o Ano 
letivo de 2022-2023 

2 MAP Growth de Leitura:  
A média do Percentil de crescimento condicional 
(CGP) dos alunos em cada nível escolar 

Desenvolvimento da prontidão para a 
faculdade, inclusive nos níveis de Ensino 
Fundamental I e Ensino Fundamental II 

 

3-11 
9-55 

10-49 
11-43 

9-60 
10-60 
11-60 

3 MAP Growth de Leitura:  
O percentil de realização em cada nível escolar 

Desenvolvimento da prontidão para a 
faculdade, inclusive nos níveis de Ensino 
Fundamental I e Ensino Fundamental II 

3-11 9-27 
10-12 
11-6 

9- A ser 
determinado (13 
de outubro) 

10- A ser 
determinado (13 
de outubro) 

11- A ser 
determinado (13 
de outubro) 

Todos os alunos em todas as salas de aula em todas as escolas recebem o que precisam. 

Missão das BPS 
bBPS 



4 Porcentagem de respostas favoráveis dos alunos na 
Pesquisa de ambiente dos alunos sobre as 
expectativas rigorosas e o 
sentimento de pertencimento 

Construção de uma cultura de sucesso 
acadêmico entre os alunos. 

 

3-12 
Expectativas - 67% 

Pertencimento - 
32% 

Expectativas - 70% 
Pertencimento - 35% 

5 Porcentagem de respostas favoráveis dos professores 
sobre o ambiente na 
Pesquisa sobre aprendizado profissional 

Construção de uma cultura de apoio aos alunos 
e sucesso entre professores e funcionários da 
escola. 

Todos os 
professores 

60% 63% 

6 Absenteísmo crônico:  
Porcentagem de alunos com 

 frequência de 90% ou menos 

Frequência dos alunos, índices de suspensão e 
índices de exclusão. K0-12 

(Jardim 
Infantil ao 
12º ano) 

63% A ser determinado 
(definido pelo DESE) 
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8 
Desempenho do curso:  
Porcentagem de alunos aprovados em todos os 
cursos 

Desenvolvimento da prontidão para a 
faculdade, inclusive nos níveis de Ensino 
Fundamental I e Ensino Fundamental II 

6-12 49% 52% 

9 
MassCore: Porcentagem de graduados do Ensino 
Médio que atenderam aos requisitos do MassCore 

 
Aquisição dos alunos de habilidades do século 
XXI 

12 
22,5 (2020-21) 25,5% 

10 
Porcentagem de alunos que atenderam às expectativas 
nas avaliações intermediárias de Ciências das BPS 

3-6 
  

11 
Porcentagem de respostas favoráveis das famílias na 

Pesquisa do ambiente sobre a comunicação entre 
família e escola 

Envolvimento dos pais e famílias TODOS 
N/A% 77% 

(Meta - média das 
BPS) 

12 
Porcentagem de respostas favoráveis dos alunos na 

Pesquisa de ambiente sobre segurança escolar 
Segurança e disciplina dos alunos TODOS 

51% 54% 

 
13 

Índice de retenção (redução):  

Porcentagem de alunos matriculados que repetiram a 

série em que estavam no ano anterior (em 1º de 

outubro) 

 
índices de promoção e evasão escolar 

 
TODOS 

8% 7,5% 

14 Índices de graduação (HS) Índices de graduação (somente escolas de 
Ensino Médio) 

12 67% (4 anos, 2021) A ser 
determinado 

 

 
Resumir a reflexão anual (do ano anterior) 

 

Inclua um link do seu documento de reflexão do Ano letivo de 2021-2022 com anotações que correspondam as seguintes instruções: 
● Resuma a reflexão anual sobre o que deu certo e o que não, com evidências 
● Como as partes interessadas foram envolvidas? 
● Como os sistemas distritais estão apoiando a implementação? 
● Que estratégias continuarão, serão revisadas e/ou retiradas? 

 
Pauta/anotações da Equipe de liderança de ensino 
Pauta/anotações da Mesa redonda de equidade 
Plano de 90 dias de 2021-2022 

 
Você pode considerar o seguinte como evidência de reflexão: 

● Pautas de reuniões de Mesas redondas de equidade que demonstram a reflexão sobre o progresso do último ano 
● Pautas de reuniões baseadas na reflexão e desenvolvimento do foco de ensino de literacia equitativa 
● O modelo de registro de anotações do distrito no Plano de 90 dias do Ano letivo de 2021-2022 
● Esses modelos do DESE podem ser úteis para documentar seu processo de reflexão: 

https://docs.google.com/document/d/1xQ9iOjSFOgYIoNp24MeaVoOxtvoBRIlmKqa3QluDbpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vzyYLgFxxFqBI-Tm6vugYVxSdxWxJxiUC4yrBjQbeZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VpwE24dpu3EUuBG9CzeF9UJ8DZZxI-GYBRMBKW63qY0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bTbDKbLhkIVL_Isa3rUIeEkjrvB79LcGVWBEOzM0a8c/edit
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○ Protocolo de pausa de equidade de dados 

https://docs.google.com/document/d/1luEXVgWFSBw96IZDaN15CE2oUUzwNcow/edit?usp=sharing&ouid=107217120024395775132&rtpof=true&sd=true
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○ Guia de coerência e autoavaliação 

https://drive.google.com/file/d/1vpUrLsa6H2IaadYsYkTzwSMYDS1cVEMb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HqvZH4o9KYDiJFaGQF-KT3MASjXi80n4/edit?usp=sharing&ouid=107217120024395775132&rtpof=true&sd=true
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Plano de ação de 90 dias - Prioridade nº 1: Foco de ensino de literacia 
equitativa 

Objetivo estratégico (Foco de ensino): 
Por meio de uma estrutura de ensino de literacia equitativa, os professores incorporarão consistentemente práticas e rotinas de envolvimento e 
discurso, incluindo ensino recíproco e estratégias da Liga de Debate de Boston, para que os alunos obtenham o domínio do conteúdo baseado 
em padrões e nível escolar. 

AÇÕES 
Resultados desejados Iniciativas estratégicas 

Informe as mudanças técnicas e adaptativas que 
você fará para atingir os resultados desejados 

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência 

Monitoramento de 
progresso Evidência de 
crescimento 

Implementar várias estratégias de 
envolvimento e discurso nas aulas 
semanalmente. 

● Implementar o segundo ano da 
parceria com a Liga de Debate de 
Boston, que inclui treinamento no 
local. 

● Os professores devem incluir 2 
estratégias de envolvimento por 
semana em seus mapas de 
planejamento reverso quinzenais. 

● Usar o componente de discurso do 
ensino recíproco como um ponto de 
foco para melhorar as estruturas 
gerais da sala de aula para aumentar o 
discurso e o envolvimento dos alunos. 

● Continuar a monitorar as 
estratégias de discurso e 
envolvimento por meio de 
orientações mensais. 

● Continuar a criar modelos de 
estratégias eficazes de alta 
participação em PDs e PLCs. 

● Continuar a trabalhar nas reformas 
do plano de aula no PD mensal, em 

29/08-20/01 Continuaremos a ver um 
aumento nas pontuações 
de discurso e 
envolvimento durante 
nossa trajetória mensal 
de aprendizado. 

Mapa curricular 
quinzenal 

 
Trajetória mensal de 
aprendizado 
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que a equipe 
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 fará aulas centradas nos professores e 
fará isso novamente para aumentar o 
envolvimento dos alunos. 

   

Expandir o vocabulário dos alunos 
como 

Iniciativa de vocabulário em toda a escola - os 
diagnósticos do final do Ano letivo de 2021-
2022 revelaram que muitos de nossos leitores 
com dificuldades tinham um vocabulário bem 
abaixo do nível escolar. Lançamos uma 
iniciativa de vocabulário em toda a escola. 

● Todos os professores e funcionários 
selecionaram de 10 a 15 palavras que 
incorporarão durante todo o ano. O 
corpo docente manterá um foco 
durante todo o ano nesses termos de 
vocabulário prioritários de Nível 2. 

● Haverá também competições em 
períodos regulares em que os alunos 
competirão usando corretamente 
uma grande variedade 
de palavras do vocabulário escolar. 

05/09-20/01 Aumento das 
pontuações do MAP 

Pontuações do MAP 
Growth acima de 

 apoio para melhorar as habilidades 
de leitura. 

 para os leitores com 
dificuldades 

60 no MOY e EOY 

    

   Maior uso de 
   palavras do vocabulário 

nas 
     respostas 

   escritas dos alunos. 

Expandir a intervenção de 
leitura para os alunos com 

● Administrar o teste MAP de setembro e 
ajustar os horários dos alunos conforme 

necessário. 
● Administrar rastreadores para 

determinar se o problema é de 
fonética ou vocabulário/fluência e 
atribuir aulas de apoio de leitura 
apropriadas. 

● Fornecer aos alunos com problemas 
de fonética, a leitura de Wilson ou 
ensino de fonética da Reading 
Horizons. 

09/09-20/01 Setembro: Identificar 
todos os alunos do 

Planilha com todas as 

 apoios e identificar de forma    
flexível 

 9º e 10º ano pontuações do MAP e 
tarefas 

  que estão das aulas para 

cursos de intervenção com base 
nas pontuações do MAP. 

 lendo abaixo do nível 
escolar 
para serem colocados 
em uma intervenção 
de leitura 

orientação para 
implementar 
 intervenção de leitura 
nas aulas. 

  nas aulas.  

   Pontuações quinzenais 
do teste de ORF 

  Contínuo: Monitorar  as  
  pontuações quinzenais 

de ORF e 
 

  alunos em intervenções 
de fonética. 

Pontuações 
intermediárias do MAP 
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Estabelecer e implementar um 
processo para criar e retirar 
intencionalmente apoios 
direcionados (em cada área de 
conteúdo) de quatro níveis de 
alunos para assegurar que 
todos os alunos se envolvam 
regularmente com 

Nas Comunidades de aprendizado profissional, 
os professores incluirão pelo menos três textos 
complexos de nível escolar por semana em seus 
planos quinzenais reversos. Os PLCs criarão 
estruturas de níveis de ensino e acelerações 
necessárias para todos os 4 níveis de alunos 
para assegurar que todos os alunos 
compreendam o texto, bem como os exemplos 
de respostas. As estruturas de níveis de ensino 

15/09-20/01 Após 90 dias, cada 
equipe de conteúdo 
terá um método 
estabelecido para criar 
apoios direcionados 
para vários níveis de 
leitores e avaliar a 

Mapa curricular 
quinzenal 
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de DDI. serão sistematicamente retiradas à medida que 
as habilidades dos alunos aumentem. 

 
Implementar uma estratégia de leitura 
metacognitiva em toda a escola (Ensino 
recíproco) em todas as áreas de conteúdo 
para garantir o envolvimento ativo dos 
alunos com textos complexos. 

 eficácia desses apoios e 
fazer modificações com 
base nos resultados dos 
alunos (de uma 
amostra representativa 
do trabalho dos alunos 
de cada nível). 

 

Ajustes de 90 dias (janeiro de 2023) 
Resultados desejados Iniciativas estratégicas 

Cite as mudanças técnicas e adaptativas que você 
fará para atingir os resultados desejados 

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência 

Monitoramento de 
progresso  

Evidência de 
crescimento 

     

     

     

     

Documento de estratégia da equipe 
Pauta/anotações da Equipe de liderança de 
ensino Pauta/anotações do PLC de Matemática 
Pauta/anotações do PLC 
de Ciências 
Pauta/anotações do PLC 
de Língua e Literatura 
Inglesa (ELA) 
Pauta/anotações do PLC 
de ESL 
Pauta/anotações do histórico de PLC 

Financiamento de ESSER: (Resumo de como os fundos do ESSER apoiarão este trabalho) 
O financiamento será usado para pagar as bolsas para os professores participarem do desenvolvimento profissional e para o aprimoramento de funcionários dos programas 
após as aulas. A CASH contratou funcionários adicionais (substitutos do grupo e Coordenador(a) de área da comunidade) para apoiar os alunos nas aulas e abordar o 
absenteísmo crônico, etc. Finalmente, os fundos serão alocados para materiais didáticos, materiais para professores e recursos para todas as disciplinas. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oWgbnGYP6D0QQ-rVthQZHxsY0RaskkZDxczboUIihh8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yOGdRUTaAQV6OnWBYMNPCEvloVxwOvq50K9Tv9fhH_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yOGdRUTaAQV6OnWBYMNPCEvloVxwOvq50K9Tv9fhH_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bMqFANMdl_g7hgrI2-LFFgz7cJ_Q8iC8T7BApkLZDgw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1znGW1fvqxMjuWtP-a2cyYH7bWlM4sHjJExVw__xgAWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1znGW1fvqxMjuWtP-a2cyYH7bWlM4sHjJExVw__xgAWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AeS3pofWL30-fxb3-bZXncBZLRVq9_ZS492fy1nomCk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AeS3pofWL30-fxb3-bZXncBZLRVq9_ZS492fy1nomCk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AeS3pofWL30-fxb3-bZXncBZLRVq9_ZS492fy1nomCk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/172h8Z79f-SRHFUNGeu24H9Nw46nWD6Yrc0RTbPsQ_Nc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/172h8Z79f-SRHFUNGeu24H9Nw46nWD6Yrc0RTbPsQ_Nc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/172h8Z79f-SRHFUNGeu24H9Nw46nWD6Yrc0RTbPsQ_Nc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yOGdRUTaAQV6OnWBYMNPCEvloVxwOvq50K9Tv9fhH_4/edit?usp=sharing
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Financiamento de TAG: (Apenas Escolas de transformação: Resumo de como os fundos do TAG serão usados para apoiar este trabalho) 
Materiais de desenvolvimento 
profissional de bolsas de retiro de 
planejamento de ILT 

● Ensino recíproco no texto de trabalho 
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Plano de ação de 90 dias - Prioridade nº 2: Ambiente e cultura 

Objetivo estratégico: Por meio de um foco deliberado na construção da comunidade e de relacionamentos, restabeleceremos o senso de 
envolvimento e pertencimento de nossos alunos. 

AÇÕES 
Resultados desejados Iniciativas estratégicas 

Informe as mudanças técnicas e adaptativas que 
você fará para atingir os resultados desejados 

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência 

Monitoramento de 
progresso Evidência de 
crescimento 

Reenvolver a Equipe de ambiente 
usando 

● Reestabelecer o cronograma regular de 
reuniões. 

● Planejar e implementar o 
reforço positivo em toda a 
escola. 

● Coordenar as práticas de Justiça 
restaurativa em toda a escola por 
meio de conselhos escolares. 

● Fornecer treinamento para 
funcionários que não receberam 
treinamento em Justiça restaurativa. 

● Administrador(a) do BIMAS. 
● Desenvolver uma pesquisa breve 

para medir o sentimento de 
pertencimento dos alunos 
(Pesquisa de ambiente dos alunos). 

Reuniões Aumento do Anotações de reuniões 
quinzenais 

 o CBHM (Modelo quinzenais sentimento de 
pertencimento dos 
alunos conforme 

 

Comportamental de Saúde 
Abrangente) 

(a partir de 26/09) demonstrado pelos 
dados 

 

  da pesquisa.  

Planejar e implementar  ● Fornecer treinamento para 
funcionários que não receberam. 
treinamento em Justiça restaurativa 

● Treinamento de atualização por 

Mensalmente Implementação de 
círculos de 

Reunião quinzenal da 
Equipe de ambiente. 

prática de Justiça restaurativa em 
toda a escola 

(a partir de 10/10) formação da equipe 
mensal. 

 

nos conselhos escolares.    
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 meio de PD da equipe e/ou 
Desenvolvimento profissional. 

  Anotações dos alunos. 
  Maior uso de Reunião da Equipe de 

apoio quinzenal. 
  intervenção restaurativa  
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 ● Incorporar os Círculos de 
construção da comunidade 
mensalmente como consultoria 
em todos os conselhos escolares. 

 e estratégias em 
resposta à disciplina 
conforme observado no 
Panorama. 

 

Melhorar o índice de aprovação do 
curso dos alunos, ajudá-los a 
acessar os apoios disponíveis 

Modelo de imprensa acadêmica: 
● Modelo de imprensa acadêmica em 

vigor para as 4 séries. 
● Os alunos do 9º ano que não 

concluírem a lição de casa ficarão 
depois das aulas. 

● Os alunos do 10º ano com notas < C 
nas disciplinas principais ficarão 
durante a semana para melhorar as 
notas. 

● Os alunos do 11º e 12º ano com nota 
C ou superiores em todas as 
disciplinas terão o campus aberto 
durante a semana. 

26/09-20/01 Os índices de 
aprovação trimestral 
do curso aumentarão 
no mínimo 10% em 
cada nível escolar em 
comparação com o Ano 
letivo de 2021-2022. 

Notas trimestrais do 
curso dos alunos 

Ajustes de 90 dias (janeiro de 2023) 
Resultados desejados Iniciativas estratégicas 

Cite as alterações técnicas e adaptativas que você 
fará para atingir os resultados desejados 

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência 

Monitoramento de 
progresso  
Evidência de 
crescimento 

     

     

     

     

Documento de estratégia de equipe (link aqui) 
Pauta/anotações da Equipe de apoio aos alunos 
Pauta/anotações da Equipe de ambiente 

Financiamento de ESSER: (Resumo de como os fundos do ESSER apoiarão este trabalho) 
O financiamento será usado para pagar as bolsas para os professores participarem do desenvolvimento profissional e para o aprimoramento de funcionários dos programas 
após as aulas. A CASH contratou funcionários adicionais (substitutos do grupo e Coordenador(a) de área da comunidade) para apoiar os alunos nas aulas e abordar o 
absenteísmo crônico, etc. Fundos alocados para materiais didáticos, materiais para professores e recursos para todas as disciplinas. Por fim, fundos de incentivo para despesas 
de excursões.  

Financiamento de TAG: (Apenas Escolas de transformação: Resumo de como os fundos do TAG serão usados para apoiar este trabalho) 
Bolsas de apoio para programas depois das aulas. 

https://docs.google.com/document/d/1qDtKZpen2ltpf_DYLOiiJlZV3JJLMG5VnsDPmL6PkyU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/198aLd2IMENexQnaX8WGGcrcazW0YyjGcC8noxiJIbQg/edit?usp=sharing
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Plano de ação de 90 dias - Prioridade nº 3: Frequência 

Objetivo estratégico: Aumentar a frequência diária dos alunos/diminuir o absenteísmo crônico por meio de estratégias de Nível 1 e intervenção. 

AÇÕES 
Resultados desejados Iniciativas estratégicas 

Informe as mudanças técnicas e adaptativas 
que você fará para atingir os resultados 

desejados 

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência 

Monitoramento de 
progresso Evidência de 
crescimento 

Aumentar a frequência dos alunos 
por meio de uma comunicação 
semanal clara com as famílias. 

Desenvolver o aplicativo CASH de 
frequência e notas - os pais receberão 
uma mensagem semanal (por e-mail ou 
mensagem de texto) com as notas 
semanais e frequência de seus alunos. 

15/10-20/01 Aumento do índice de 
frequência diária. 

 
Diminuir o índice de 
ausência crônica de 63 
para abaixo de 50. 

A Equipe de frequência 
revisará os dados de 
frequência de toda a 
escola 
quinzenalmente. 

Diminuir o número de alunos Alunos que chegarem mais de 30 minutos 15/10-20/01 10% de melhoria de A Equipe de frequência 
que estão atrasados para o primeiro 
período. 

atrasados ficarão depois para compensar o 
primeiro período. 

 chegada pontual no avaliará os 

   primeiro período em 
comparação 

dados de frequência de 
toda a escola 

   para o Ano letivo de 
2021-2022. 

quinzenalmente. 

Motivar os alunos a melhorar a 
frequência através de um Programa 

de incentivos. 

Desenvolver e implementar o Plano de 
incentivos nas reuniões da Equipe de 
ambiente da CASH. 

(a partir de 10/10) Aumento do índice de 
frequência diária. 

Avaliação mensal da 
Equipe de frequência. 

   Diminuir 
o índice de ausência 
crônica de 63 para 
abaixo de 50. 
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Concentrar-se na frequência dos 
alunos por meio dos Campeões de 
nível escolar e na Equipe de 
frequência da CASH. 

Monitorar a frequência por meio de 
casos de frequência do Formulário do 
Panorama para divulgação, construção 
de relacionamento e apoio. 
Reunir-se quinzenalmente para revisar os 
dados de frequência 
e compartilhar estratégias. 

01/10-20/01 
(reuniões 
quinzenais) 

Redução no índice de 
ausência crônica de 63% 
para menos de 50%. 

Avaliação mensal da 
Equipe de frequência. 



PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA DE 2022-2023 16 
 

 

Ajustes de 90 dias (janeiro de 2023) 
Resultados desejados Iniciativas estratégicas 

Cite as alterações técnicas e adaptativas que 
você 

fará para atingir os resultados desejados 

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência 

Monitoramento de 
progresso  
Evidência de 
crescimento 

     

     

     

     

Documento de Estratégia da equipe (link 
aqui) Pauta/anotações da Equipe de 
frequência 
 Pauta/anotações da Equipe de apoio aos 
alunos Pauta/anotações da Equipe de 
ambiente 
Pauta/anotações da Mesa redonda de equidade 

Financiamento de ESSER: (Resumo de como os fundos do ESSER apoiarão este trabalho) 
Financiamento usado para pagar um(a) consultor(a) para desenvolver o Aplicativo de frequência para comunicação de frequência semanal às famílias. Auxílio à Equipe de 
frequência para visitas domiciliares após as aulas. 

Financiamento de TAG: (Apenas Escolas de transformação: Resumo de como os fundos do TAG serão usados para apoiar este trabalho) 

https://docs.google.com/document/d/1qDtKZpen2ltpf_DYLOiiJlZV3JJLMG5VnsDPmL6PkyU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qDtKZpen2ltpf_DYLOiiJlZV3JJLMG5VnsDPmL6PkyU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/198aLd2IMENexQnaX8WGGcrcazW0YyjGcC8noxiJIbQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/198aLd2IMENexQnaX8WGGcrcazW0YyjGcC8noxiJIbQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QVXkkb51SkXPGNu11CkrIiJNyCph3QY05DyZtU3exc4/edit?usp=sharing
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Participantes na criação do Plano de Qualidade da Escola 

Lista dos nomes dos principais participantes, afiliações/adesão de um grupo de partes interessadas (funcionários, alunos, famílias, defensores da comunidade, 
parceiros, etc.) e suas identidades raciais/étnicas. Adicione linhas, conforme necessário. 

 

Nome Afiliação da Equipe escolar/Grupo de partes 
interessadas 

Raça/etnia 

Robin Lee Líder das escolas Negra 

Marques Simpson Assistente do líder das escolas Negra 

Amy Lipman Instrutora de treinamento Branca 

George O’Meara Equipe de liderança de ensino Branca 

Olivia DiFranco Equipe de liderança de ensino Branca 

Carline Desire Equipe de liderança de ensino Branca 

Anett Bauer Equipe de liderança de ensino Branca 

Nicole Harris Equipe de liderança de ensino Negra 

Jonathan Vickers Equipe de liderança de ensino Branca 

Kennedy Omolo Equipe de liderança de ensino Negra 

Rayshawn Miller Equipe de liderança de ensino Negra 

Nusi Hassan Equipe de apoio aos alunos/Equipe de frequência Negra 

Chase Grogan Equipe de orientação/Equipe de frequência Negra 

Shavonne Herrington Mesa redonda de equidade Negra 

Vilma Silva Mesa redonda de equidade Latina 

Lia Valdez Mesa redonda de equidade Latina 

Ruth Wong Mesa redonda de equidade Asiática 

Os participantes refletem a população que esta decisão impacta/envolve? Caso contrário, explique as barreiras à representação e os esforços necessários para superá-

las. Documentação de apoio (adicione os links) 

Pauta(s) da(s) Mesa redonda de 
equidade 

Pauta/anotações da Mesa redonda de equidade 

Proposta do financiamento de 
ESSER 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1QVXkkb51SkXPGNu11CkrIiJNyCph3QY05DyZtU3exc4/edit?usp=sharing
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⇨Documentos adicionais 
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Definições 

Objetivo estratégico Um recurso fundamental para a melhoria que ajudará a atingir a visão (o “o quê” e o “porquê”). 

Resultados desejados Os resultados esperados: o que serão e como farão a escola avançar rumo às metas de desempenho dos alunos. 

Os resultados são metas SMART: específicas e estratégicas; mensuráveis; orientadas para a ação; rigorosas, 
realistas, focadas em resultados; programadas e rastreadas. 

Resultados finais Estabelecer metas de melhoria atingidas no final da implementação do plano - final do ano letivo. 
Por exemplo: Até 2021, diminuir o absenteísmo crônico em 2,8 pontos percentuais para 12%. Resultados 
provisórios Definir metas de melhoria durante a implementação do plano de 90 dias. 

Iniciativas estratégicas (ação de 
Liderança) 

Os projetos e programas que apoiam e atingirão os objetivos estratégicos (“como”). As ações de liderança para atingir 
o objetivo desejado. As Iniciativas estratégicas incluem mudanças técnicas e adaptativas. 

Metas e parâmetros de referência Metas e parâmetros de referência de 90 dias; as metas e os parâmetros de referência que devem ser cumpridos 
durante o período de 90 dias para estar no caminho certo para atingir as metas do Ano letivo de 2022-2023. 

Monitoramento de 
progresso; evidência de 
crescimento 

Evidência de crescimento em relação às metas e parâmetros de referência de 90 dias e/ou evidência de 
cumprimento da meta. O monitoramento do progresso deve ocorrer em períodos regulares durante os 90 dias, 
alinhado ao resultado desejado e pode estar relacionado a mudanças sistêmicas e/ou comportamento adulto. 

 


