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Porcentagem de alunos com deficiência 
ao longo do tempo para as BPS e MA



Porcentagem de estudantes do 
sexo masculino por raça



Porcentagem de alunos de inglês 
por deficiência



Desempenho de proficiência NWEA MAP 
de todos, alunos de inglês SwD e SwD



Resultados pós-secundário para SWD



Taxas das BPS, estaduais e nacionais de 
ambiente educacional, idades de 6 a 21 anos



Recomendação de educação especial 1

➢Até o início do ano letivo de 2023-24, melhorar a consistência e a adequação dos
encaminhamentos, avaliações e decisões de elegibilidade para educação especial.

• Taxas de deficiências discrepantes do estado/nação. Taxa mais alta para autismo e três
áreas (SLD, autismo, comunicação) compreendem 57 por cento de todos os alunos das BPS
com IEPs. (Anexo 1b).

• Deficiência por série. No geral, grandes aumentos no Pré-K para as séries intermediárias e
diminuição no 8º ano (Anexo 1c); mudanças nas taxas de DD, comunicação e autismo (Anexo
1d) e para alunos com SLD, deficiências emocionais, de saúde e intelectuais. (Anexo 1e).

• Deficiência por gênero e raça/etnia. Taxas desproporcionalmente mais altas de alunos
negros e latinos, particularmente para homens negros e latinos em geral; e homens negros,
latinos e brancos com deficiências específicas. (Anexos 1g – 1i). Isso inclui dados de taxa de
risco.



Recomendação de educação especial 1

➢Até o início do ano letivo de 2023-24, melhorar a consistência e a adequação dos
encaminhamentos, avaliações e decisões de elegibilidade para educação especial.

• ELs com deficiência. Taxa desproporcionalmente maior de ELSwD com IEPs,
especialmente para certas deficiências. (Anexo 1j – 1l). Além disso, revisar os dados para
ELs de longo prazo com IEPs para identificar quaisquer taxas de elegibilidade mais altas
em geral/por deficiência. Isso inclui dados de taxa de risco.

• Deficiência e desvantagem econômica (ED). Taxa de deficiência desproporcionalmente
maior de alunos com status de ED, particularmente para certas deficiências. (Anexo 1m).
Isso inclui dados de taxa de risco.

• Alunos saindo da educação especial. Analisar as taxas de alunos saindo da educação
especial e práticas para considerar a elegibilidade da Seção 504 e acomodações quando
apropriado.



Recomendação de educação especial 2

➢Estabelecer e implementar uma estrutura de MTSS consistente com informações do DESE e do
Centro de MTSS financiado pelo governo federal. Até 28 de fevereiro de 2023, publicar uma
circular de superintendente de MTSS que descreva em termos gerais a estrutura de MTSS do
distrito.

A equipe do conselho reconhece que vários aspectos destas recomendações começaram e estão 

fortemente implementados no distrito. 

o Equipe distrital de liderança de MTSS

o Equipes de liderança baseadas na escola

o Orientação de MTSS abrangente

o Plano estratégico/de implementação

o Coordenar planos entre OSE e OMME

• Mapear recursos e analisar lacunas

• Plano de alfabetização

• Aprendizagem profissional

• Análise de dados e relatórios

• Monitoramento e responsabilidade



Recomendação de educação especial 3

➢Ter conversas focadas nos níveis central, regional e escolar sobre o desempenho de
alunos com deficiência e ELSwD e desenvolver indicadores-chave de desempenho com
metas para medir o crescimento anualmente.

• Relatórios de dados. Revisar os relatórios de dados atuais das BPS e fazer um inventário
de até que ponto eles incluem conjuntos de dados que fornecem um retrato claro do
progresso de SwD. Fazer com que os representantes da equipe de liderança de MTSS do
distrito identifiquem as necessidades de relatórios de dados adicionais e a melhor forma
de abordar grupos de alunos com dados muito pequenos para serem relatados.

• Verificações de dados do superintendente escolar. Usar os relatórios descritos acima 
para verificações de dados conduzidas pelos superintendentes escolares com suas 
escolas e diretores individuais. 



Recomendação de educação especial 4

➢Usar KPIs alinhados com categorias de relatórios federais e metas estaduais
para avaliar o crescimento das BPS no cumprimento das metas e adicionar
subconjuntos de KPIs para identificar/tratar dados atípicos que requerem
atenção. Além disso, estabelecer/aumentar os ambientes naturais para os
alunos que permanecem na escola após os 18 anos de idade para os serviços de
transição do ensino médio.



Recomendação de educação especial 5

➢Melhorar significativamente a identificação de EL para educação especial e melhorar a
instrução para ELSwD, incluindo o acesso ao ensino da língua nativa.

• Plano estratégico do OMME/OSE. Começar o reconhecimento e a operacionalização da
interseção deficiência/linguagem retirando imediatamente a Seção 2 do plano do OMME
e criando um plano do OMME/OSE unificado para MLWD. Os planos estratégicos do
OMME e OSE devem conter a mesma linguagem para apoiar ELSwDs.

• Maximizar a colaboração OMME/OSE. Usar o parceiro externo como um parceiro de 
pensamento com os líderes do OMME e OSE para agilizar a tomada de decisões

• Financiamento. O ELSwD recebe uma alocação dupla no WSF, mas não há supervisão
sobre a maneira como os fundos são usados. A orientação orçamentária não fornece
informações específicas para esta questão com expectativas ou requisitos associados.



Recomendação de educação especial 6

➢ 6.1 – Estabelecer uma visão ampla de práticas inclusivas e um sistema unificado de prestação de serviços
que seja culturalmente responsivo/linguisticamente apropriado, robusto e suficientemente flexível para
que um grupo maior de SwDs aprenda junto com colegas sem deficiência em aulas de educação geral para
diferentes quantidades de tempo. Para concretizar esta visão, dar às escolas os recursos humanos e
materiais necessários para 1) melhorar a instrução, 2) melhorar o comportamento acadêmico e
positivo/bem-estar socioemocional, 3) reduzir as disparidades raciais/étnicas entre os alunos atualmente
educados em salas de aula restritivas e escolas especiais.

➢ 6.2. Planejamento e implementação de inclusão faseada: Para abordar a complexidade da transição para
práticas inclusivas e um sistema unificado de prestação de serviços sobre o qual a educação inclusiva se
baseia, são necessários um planejamento e uma abordagem de implementação baseados em fases na
escola.

➢ 6.3. Atenção a McKinley Schools e ODU School: Garantir que os alunos com deficiências emocionais
educados em escolas separadas dentro/fora das BPS sejam justificados educacionalmente e livres de
preconceito racial/étnico, e apoiar as atividades aceleradas do grupo de trabalho da McKinley.



Práticas inclusivas faseadas e sistema 
unificado de prestação de serviços para SwD

2023-24 2024-25 2025-26 2026-27

Plano para

2024-25

EC de entrada (K0-
2), 6º e 9º ano

2025-26

Anos letivos de 
entrada   3,7, 8 e 10

2026-27

Anos letivos de 
entrada   4, 5, 11 

e 12
Desenvolvimento profissional X X X X

Financiamento estudantil 
ponderado/provável 

planejamento orgânico
X X X

Por modelo de recurso do IEP –
escolha da escola e matrícula X X X

Implementar plano
EC (K0-2), 6º e 9º 

ano
3º, 7º, 8º e 10º 

ano
4º, 5º, 11º e 

12º ano

Monitorar, resolver problemas, 
corrigir o curso X X X



Recomendação de educação especial 7

➢Fazer com que o Comitê Escolar e o Superintendente se
comprometam e ajam para reduzir a alta proporção de SwDs em um
pequeno número de escolas e fazer a transição para proporções de
matrículas igualitárias de SwDs que recebam a educação/apoios
necessários para atender às suas necessidades.



Recomendação de educação especial 7

➢Ter conversas focadas nos níveis central, regional e escolar sobre o
desempenho de alunos com deficiência e ELSwD e desenvolver
indicadores-chave de desempenho com metas para medir o
crescimento anualmente



Recomendação de educação especial 8

➢Estabelecer expectativas de colaboração interdepartamental e
interações colaborativas com superintendentes escolares e escolas,
considerar recomendações para a organização do OSE e fortalecer o
apoio do OSE às escolas e COSEs.



Recomendação de educação especial 9

➢Estabelecer expectativas de autonomia conquistada, monitorar
essas e outras expectativas e responsabilizar as pessoas quando as
expectativas não forem atendidas na escola e no gabinete central.
Aplicar medidas de responsabilização por desempenho quando
houver aviso de expectativas e treinamento juntamente com
recursos físicos/materiais para implementação foram fornecidos.



Recomendação de educação especial 10

➢Considerando os prazos apertados recomendados pela equipe para muitas provisões e
as atividades diárias que tomam mais tempo das pessoas que lideram esses esforços,
recomendamos enfaticamente que as BPS contratem um grupo de parceiros
especializados para ajudar nesse esforço. Usar parceiros –

• Com especialização/experiência apresentada na reestruturação da educação especial de um
local para um sistema de prestação de serviços como base para a educação inclusiva e uso de
salas de aula separadas com moderação.

• Com experiência no uso de práticas baseadas em evidências que apresentaram melhores
resultados acadêmicos e sociais/emocionais, incluindo, entre outros, MTSS, instrução
especialmente projetada, KPIs de monitoramento de progresso e ciclos de melhoria contínua
engajados/facilitadores.

• Apoiar a liderança das BPS/outros para operacionalizar/implementar essas recomendações e
apoiar o treinamento para central, região, diretores e outros funcionários da escola.



Obrigado
Perguntas frequentes


