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MEMORANDO  

 

 

PARA:   Presidente e membros 

Comitê Escolar de Boston 

 

DE:               Nathan Kuder 

Diretor financeiro 

 

ASSUNTO:  Subsídios para aprovação  

 

DATA:  10 de agosto de 2022 

 

 

Em anexo, encontram-se os subsídios para aprovação do Comitê Escolar em 10 de agosto de 2022. 

Cópias completas das propostas de subsídios estão disponíveis para sua análise e foram arquivadas no 

Escritório do(a) Secretário(a) do Comitê Escolar.  

 



 

 

SUBSÍDIOS PARA O COMITÊ ESCOLAR 

 

 

 10 de agosto de 2022 

Quantia Ano 
fiscal 

Nome do subsídio Status Gestor(a) do 
fundo 

Área(s) de foco Locais 

              

$866.313 2022 
Subsídio de Novas Habilidades 
Prontas do JP Morgan Chase – 
EdVestors 

Continuação Michelle Sylvaria 
Carreira e Educação 
Técnica 

Em todo o distrito 

$17.059 2022 
Iniciativa de Parceria Abrangente 
para Pré-escola (CPPI) 

Aumento David McAuley Educação Infantil Em todo o distrito 

$7.017.665 2023 
Fundo de Pré-escola de Qualidade 
de Boston 

Novo David McAuley Educação Infantil Em todo o distrito 

$100.000 2023 
Subsídio de Apoio Estratégico de 
OST 

Novo 
Margaret 
Reardon 

Resposta escolar Dever Elementary 

$75.000 2023 
Subsídio de Habilidades de Capital 
Burke 

Novo Jennifer Lillis 
Preparação para 
faculdade e carreira 

Burke High 

$1.625.143 2023 Subsídio Perkins Novo Michelle Sylvaria 
Carreira e Educação 
Técnica 

Em todo o distrito 

$13.811 2023 Bolsa de Investigação da História Novo 
Angela Hedley-
Mitchell 

Currículo e ensino 
Curly K8 e Gardner Pilot K8 

(Escolas de Educação Infantil ao 
8º ano) 

$452.638 2023 Educação para adultos Novo Kristen D’Avolio 
Educação para 
adultos 

Madison Park (Educação para 
adultos) Centro 

$641.574 2023 
Educação para adultos, Educação 
para as famílias 

Novo Kristen D’Avolio 
Educação para 
adultos  

Madison Park (Educação para 
adultos) Centro 

$40.000 2023 
CommCorp: Início da Iniciativa 
Técnica de Carreira 

Novo Kristen D’Avolio 
Educação para 
adultos 

Madison Park (Educação para 
adultos) Centro 

$111.500 2023 
CommCorp: Iniciativa Técnica de 
Carreira (Rodadas 2 e 3) 

Novo Kristen D’Avolio 
Educação para 
adultos 

Madison Park (Educação para 
adultos) Centro 

$224.642 2023 
Subsídio de Capital de Habilidades 
de Madison Park 

Novo 
Mary Frances 
Brangma 

Preparação para 
faculdade e carreira 

Madison Park 

              

$11.185.345   Total         

 



 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS22557 

 

Nome do subsídio:    Subsídio de Novas Habilidades Prontas do JP Morgan Chase – EdVestors 

 

Status:                 Novo 

 

Tipo de subsídio:  Concorrência 

 

Datas de início e término:  1º de abril de 2022 - 30 de junho de 2023 

 

Fonte de financiamento:  Particular 

 

Contato do concessor:  Nome do contato: Marinell Rousmaniere 

Endereço: 140 Clarendon St, Sala 401, Boston, MA, 02116 

Telefone: 617.585.5747 

E-mail: rousmaniere@edvestors.org 

 

Departamentos líderes das BPS:  Departamentos de Carreira e Educação Técnica, Dados e Prestação de Contas e Equidade e 

Estratégia 

 

Gestor(a) do programa das BPS: Michelle Sylvaria, Apryl Clarkson, Charles Grandson 

 

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar:   Michelle Sylvaria, Apryl Clarkson, Charles Grandson 

 

Quantia anual concedida: $866.313 

 

Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano):  $866.313 

 

Opção de transferência:    Sim  

 

Número aproximado de alunos (ou professores, funcionários da Sede) atendidos: 500 

 

Locais: Em todo o distrito 

 

Parceiros externos principais:  Edvestors, Conselho da Indústria Privada, Bunker Hill Community College, Umass de Boston 

 

Descrição do subsídio 

 

Os fundos para apoiar o desenvolvimento dos novos modelos de caminhos virão através da EdVestors da doação fornecida pelo JP 

Morgan Chase como parte da iniciativa da Rede de Novas Habilidades Prontas. Novos caminhos de carreira em setores industriais de 

alta prioridade, com foco em equidade e acesso, serão desenvolvidos em 3 a 5 escolas secundárias devido a esta iniciativa.  

 

Categorias de despesas cobertas pelo subsídio 

 

97% de funcionários para apoiar o desenvolvimento do caminho de carreira 

3% indireto 

 

 

 

 



 

 

Metas específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporárias (SMART) 

 

Meta 1: Até o final do ano do subsídio, Boston lançará e implementará caminhos de carreira de alta qualidade de 4 Novas 

habilidades em escolas secundárias de Boston. 

  

Indicador: Planejamento com pautas e atas de reuniões das equipes das escolas secundárias 

 

Meta 2: Até o final do ano do subsídio, apoiaremos o aprendizado profissional dos coordenadores de caminhos de carreira para 

sustentar o trabalho de desenvolvimento de planos de carreira ao longo do tempo.  

  

 Indicador: Plano de implementação de caminhos de carreiras 

 

Meta 3: Até o final do ano do subsídio, desenvolveremos um plano de implementação para termos um sistema sólido de 

planejamento acadêmico e de carreira para os alunos com início no Ensino Fundamental II e que abranja o Ensino Médio, Ensino 

Superior e continuidade de colocação profissional. 

 

Indicador: Plano de implementação do MyCAP para caminhos de carreira 

 

 

Especifique como este subsídio se alinha com o(s) Compromisso(s) e prioridade(s) da Visão Estratégica de 2020/2025 do 

distrito.  Informe abaixo:  

 

2.1 Reconfigurar as escolas secundárias, incluindo escolas alternativas, em alinhamento com o MassCore, preparação para carreira e 

outras oportunidades de cursos avançados para preparar os alunos para a faculdade, carreira e vida. 

 

2.3 Fornecer currículo e ensino rigorosos, cultural e linguisticamente afirmativos, que incluam oportunidades de aprendizado em 

Artes, Ciências, Alfabetização, Línguas Mundiais, Educação Física, Educação em Saúde e Educação Cívica, acesso a programas 

esportivos e tecnologia e integrar totalmente o bem-estar dos alunos à experiência educacional. 

 

6.4 Champion college e conscientização de faculdade e carreira e experiências de trabalho ao criar caminhos claros para o Ensino 

Superior, formação, negócios e oportunidades de carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS22600 

 

Nome do subsídio:    Iniciativa de Parceria Abrangente para Pré-escola (CPPI) 

 

Status:                 Aumento e expansão 

 

Tipo de subsídio:  Concorrência 

 

Datas de início e término:  1º de julho de 2021 - 31 de julho de 2022 (extensão de um mês) 

 

Fonte de financiamento:  Estado de Massachusetts (Departamento de Educação e Cuidados Infantis) 

 

Contato do concessor:  Jocelyn Bowne 

50 Milk Street, 14º andar, Boston, MA 02109 

Telefone: 617-988-2431 

E-mail: jocelyn.bowne@state.ma.us 

 

Líder do Departamento das BPS/ou Líder escolar:  Departamento de Educação Infantil 

 

Gestor(a) do fundo das BPS:   David McAuley, Gestor de Operações e Finanças do Universal Pre-K, Departamento de Educação 

Infantil 

 

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar:    Jason Sachs, Diretor Executivo, Departamento de Educação Infantil 

 

Quantia anual concedida:   $500.000 

Primeiro aumento:     $350.000 

Segundo aumento (e extensão) $17.059 

Nova quantia concedida:    $867.059 

 

Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano): Veja acima 

 

Opção de transferência:    Não 

 

Número aproximado de alunos (ou professores, funcionários da Sede) atendidos: 700 alunos 

 

Locais: Planejamos integrar o financiamento do CPPI em nossa infraestrutura do Universal Pre-K (Pré-escola universal) (UPK) que 

atenderá 700 alunos, a maioria será composta de alunos de 4 anos, com um subconjunto de crianças de 3 anos, em quase 50 salas de 

aula durante o Ano letivo de 2021-2022. O financiamento do CPPI apoiará especificamente três salas de aula (estimativa de serem 

atendidos 45 alunos) em três de nossos programas de parceiros baseados na comunidade de alta qualidade: Boston Chinatown 

Neighborhood Center, Clubes Boys and Girls de Dorchester e Ellis Memorial Early Learning. Como parte de sua participação neste 

subsídio, essas três organizações também fornecerão serviços iniciais de apoio à Educação Especial e Saúde Comportamental em 

colaboração com as Escolas Públicas de Boston para ajudar a ampliar os apoios de intervenção precoce. A extensão do subsídio 

estenderá o investimento nesses programas por mais um mês, até julho de 2022.  

 

Parceiros externos principais:  Boston Chinatown Neighborhood Center, Clube Boys & Girls de Dorchester, Ellis Memorial Early 

Learning 



 

 

 

Descrição do subsídio 

 

O subsídio de CPPI das Escolas Públicas de Boston (BPS) para o Ano fiscal de 2022 apoiará diretamente 3 salas de aula baseadas na 

comunidade que atendem alunos de 3 anos e suas famílias, ao mesmo tempo em que moldará o apoio de programação de alta 

qualidade para todas as salas de aula do Universal Pre-K (Pré-escola universal) de Boston que atingirá 700 alunos, crianças de 3 e 4 

anos neste Ano letivo. 

 

A proposta deste ano apoiaria três organizações - Boston Chinatown Neighborhood Center, Clube Boys and Girls de Dorchester e 

Ellis Memorial Early Learning - para fundamentar o desenvolvimento abrangente de um modelo inicial de apoio à Educação 

Especial/Saúde Comportamental que seria lançado em todo o UPK no Ano letivo de 2022-2023. Nosso objetivo é abordar 

estrategicamente a falta de apoio para crianças entre 3 e 4 anos. No Ano fiscal de 2022, as três organizações atuarão em um grupo de 

trabalho para: fornecer feedback sobre os serviços de fonoaudiologia e terapia ocupacional prestados às unidades do UPK no Ano 

letivo de 2021-2022 em caráter inicial; identificar as melhores práticas na identificação precoce de alunos com necessidade de apoio 

de Saúde Comportamental e/ou Educação Especial; e desenvolver um modelo específico de apoio à Educação Especial e Saúde 

Comportamental a ser implementado em todo o UPK no ano seguinte, no Ano letivo de 2022-2023. 

 

Com relação ao serviço direto, para o Ano fiscal de 2022 e até 31 de julho de 2022, o financiamento do CPPI para essas 

organizações apoiará diretamente três salas de aula que atendem 45 crianças de 3 anos como parte de um esforço coletivo em toda a 

cidade para atingir o número de 700 alunos por meio do Universal Pre-K (Pré-escola universal). Em todas essas salas de aula, o 

financiamento cobrirá salários de professores, implementação do currículo Focus on Pre-K (Foco na pré-escola) e treinamento das 

BPS. Todas as salas de aula receberão apoio de intervenção precoce de Fonoaudiólogos e Terapeutas ocupacionais. O envolvimento 

e a capacitação das famílias também serão o foco principal nessas salas de aula, pois o subsídio fornece apoio financeiro para 

programas de capacitação das famílias por meio do Families First (A família em primeiro lugar) e do Family Nurturing Center. O 

investimento do CPPI proporcionará retornos imediatos na forma de serviço direto e melhoria de qualidade para 3 salas de aula, ao 

mesmo tempo em que aumentará a capacidade de um sistema de pré-escola de alta qualidade em Boston que atenderá às 

necessidades de cada criança.  

 

O primeiro aumento ampliou nossa capacidade de fornecer apoio a todos os programas do UPK. 

 

 

Categorias de despesas cobertas pelo subsídio 

 

- 81,40% do subsídio será usado para financiar diretamente as vagas dos alunos no UPK, especificamente em salas de aula de 3 anos. 

- 15,87% do subsídio será usado para financiar programas de capacitação das famílias por meio do Families First (A família em 

primeiro lugar) e do Family Nurturing Center. 

- 2,73% do subsídio será usado para arcar com os custos indiretos para administrar o subsídio. 

 

 

Metas específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporárias (SMART) 

 

Meta 1: As salas de aula do Boston Universal Pre-K (Pré-escola universal) são necessárias para implementar o Currículo Focus on 

Pre-K (Foco na pré-escola) e Construção de Blocos das BPS. Uma ferramenta de observação de fidelidade será usada para avaliar a 

implementação do Currículo Focus on Pre-K (Foco na pré-escola) e Construção de Blocos, a fim de orientar o treinamento e o 

desenvolvimento profissional ao avaliar a adesão e a qualidade de cada componente do currículo. O objetivo final é que as salas de 

aula incorporem o Focus on Pre-K (Foco na pré-escola) das BPS com 70% de fidelidade até a primavera de 2022. 

Indicador: Na primavera de cada ano, analisaremos as pontuações de fidelidade como parte da avaliação holística do 

programa.  

 

Meta 2: Até junho de 2022, 100% dos alunos nas 3 salas de aula apoiadas pelo CPPI terão implementado a ferramenta de avaliação 

de desenvolvimento do Questionário de Idades e Fases (ASQ) e 100% dos alunos terão tido a oportunidade de serviços de 

intervenção precoce com um(a) Fonoaudiólogo(a) e/ou Terapeuta ocupacional. 



 

 

 Indicador: (1) Todos os ASQs terão sido concluídos para os alunos do UPK este ano; (2) Avaliações de Fonoaudiologia e 

Terapia ocupacional fornecidas a 100% dos alunos nas 3 salas de aula apoiadas pelo CPPI, de acordo com a determinação do caso do 

Departamento de Educação Especial das BPS; (3) Serviços de Fonoaudiologia e Terapia ocupacional fornecidos a um subconjunto 

identificado de alunos em 3 salas de aula do CPPI mensalmente ao longo do Ano letivo, mediante determinação do caso do 

Departamento de Educação Especial das BPS 

 

 

Especifique como este subsídio se alinha com o(s) Compromisso(s) e prioridade(s) da Visão Estratégica de 2020/2025 do 

distrito. 

Informe abaixo: 

 

2.2 Apoiar e treinar educadores para oferecer oportunidades de aprendizado inclusivo de alta qualidade para garantir que os 

alunos com deficiências sejam bem atendidos no ambiente de educação geral: este subsídio informará o desenvolvimento 

abrangente de um modelo de apoio à Educação/Inclusão Especial que seria lançado em todo o Universal Pre-K (Pré-escola universal) 

(UPK) no Ano letivo de 2022-2023. 

 

2.4 Implementar totalmente a pré-escola universal por meio de um modelo de prestação misto que aproveite as opções do 

distrito e da comunidade e assegure uma experiência educacional de alta qualidade para todos os alunos. 

 

6.2 Colaborar com organizações e agências parceiras para fornecer aprendizado e desenvolvimento de habilidades, com foco 

em habilidades socioemocionais essenciais para o desenvolvimento dos jovens e habilidades profissionais essenciais para se 

ter sucesso na faculdade e na carreira: Boston Chinatown Neighborhood Center, Clubes Boys and Girls de Dorchester e Ellis 

Memorial Early Learning servirão como parceiros integrais neste subsídio e manterão salas de aula em parceria com o Departamento 

de Educação Infantil das Escolas Públicas de Boston para construir uma base para os alunos da Educação Infantil para sucesso 

pessoal de longo prazo, na faculdade e na carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS23322 

 

Nome do subsídio:    Fundo de Pré-escola de Qualidade de Boston 

 

Status:                 Novo 

 

Tipo de subsídio:  Por elegibilidade 

 

Datas de início e término:  01/07/2021 a 30/06/2024 

 

Fonte de financiamento:  Municipal  

 

Contato do concessor:  Diretor financeiro da Cidade de Boston 

   Advogado corporativo da Cidade de Boston 

One City Hall Square, Sala 608, 6º Andar 

Atenção: Ashley Groffenberger, Futura Diretora financeira 

         Harry Dam, Analista de Gestão, Departamento de Gestão Orçamentária 

 

 

Líder do Departamento das BPS/ou Líder escolar:  Departamento de Educação Infantil 

 

Gestor(a) do fundo das BPS:   TeeAra Dias, Diretora do UPK, Departamento de Educação Infantil 

 

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar:    Jason Sachs, Diretor Executivo, Departamento de Educação Infantil 

 

Quantia concedida no Ano fiscal de 2023: $7.017.665 

 

Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano): $15.000.000 

 

Opção de transferência:    Sim 

 

Número aproximado de alunos (ou professores, funcionários da Sede) atendidos: 1.500 durante 5 anos 

 

Locais: Para o Ano fiscal de 2023, 32 locais, 61 salas de aula de provedores comunitários, 992 alunos a serem atendidos (3 anos e 4 

anos)   

 

Parceiros externos principais:  21 organizações comunitárias de Boston que são consideradas parceiras do UPK 

 

Descrição do subsídio 

O objetivo do Boston Quality Pre-K (Pré-escola de qualidade de Boston) é garantir que todas as crianças de 3 e 4 anos em Boston 

tenham acesso a experiências de Educação Infantil de alta qualidade que estabelecerão a base para seu aprendizado futuro e sucesso 

educacional. A Cidade de Boston está comprometida em fornecer Educação Infantil de alta qualidade, inclusiva e culturalmente 

responsiva a todas as crianças, independentemente de suas famílias optarem por enviá-las para salas de aula nas Escolas Públicas de 

Boston ou em organizações da comunidade. 

 

O Prefeito Martin J. Walsh reservou um investimento de $15 milhões em 2019 por meio de um novo Fundo do Universal Pre-K (Pré-

escola universal) de Boston para garantir acesso equitativo a uma pré-escola gratuita e de alta qualidade para todas as crianças de 3 e 

4 anos em Boston dentro de cinco anos. 

 



 

 

Categorias de despesas cobertas pelo subsídio 

 

70% do subsídio será usado para financiar diretamente vagas do UPK em programas do Universal Pre-K (Pré-escola universal), 

proporcionando às famílias acesso gratuito. 

30% do subsídio será usado para: subcontratar fornecedores externos, como a Universidade de Massachusetts-Boston, para oferecer 

um curso de liderança; apoiar instrutores de Educação Infantil e contatos de Educação Especial para fornecer apoio adicional de 

formação e intervenção; e facilitar opções de suporte expandidas para programas do UPK de provedores da comunidade. 

 

Metas específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporárias (SMART) 

 

Meta 1: As salas de aula do Universal Pre-K (Pré-escola universal) de Boston são necessárias para implementar o Currículo Focus 

on Pre-K (Foco na pré-escola) e Construção de Blocos de K1 (Jardim 1) das BPS. Uma ferramenta de observação de fidelidade será 

usada para avaliar a implementação do Currículo Focus on K1 (Foco no Jardim 1) e Construção de Blocos e orientar o treinamento e 

o desenvolvimento profissional ao avaliar a adesão e a qualidade de cada componente do currículo. O objetivo final é que as salas de 

aula incorporem o Currículo Focus on K1 (Foco no Jardim 1) com 70% de fidelidade; a pesquisa demonstra que esse objetivo leva a 

resultados positivos para os alunos.  

Indicador: Na primavera de cada ano, analisaremos as pontuações de fidelidade como parte da avaliação holística do 

programa.  

 

Meta 2: Até junho de 2024, Boston terá atingido a nossa meta de atender 1.500 alunos em salas de aula do UPK de qualidade, 

parcialmente financiadas por este subsídio. 

 Indicador: Número de alunos em vagas financiadas pelo UPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS23558 

 

 

Nome do subsídio:    Subsídio de Apoio Estratégico de OST  

 

Status:                 Novo 

 

Tipo de subsídio:  Concorrência 

 

Datas de início e término:  01/07/2022 a 30/06/2023 

 

Fonte de financiamento:  Código do Fundo Estadual 220; Código do Fundo Federal 323 

 

Contato do concessor:  Nome do contato: Jennifer Wu 

Endereço; Departamento de Transformação Estratégica, Gestor(a) de Assistência Direcionada 

Departamento de Ensino Fundamental e Ensino Médio de Massachusetts 

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

Telefone: (781) 870-0014 

E-mail: jennifer.y.wu@state.ma.us 

 

Líder do Departamento das BPS/ou Líder escolar:  Paul A. Dever Elementary School (Escola de Ensino Fundamental I) 

 

Gestor(a) do programa das BPS:   Margaret Reardon, Diretora 

 

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar:    Margaret Reardon, Diretora 

 

Quantia anual concedida: $100.000 

 

Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano): $ 

 

Opção de transferência:    Não  

 

Número aproximado de alunos (ou professores, funcionários da Sede) atendidos: 375 alunos 

 

Locais: Dever Elementary School (Escola de Ensino Fundamental I)   

 

Parceiros externos principais:  Escola e instituto principal 

 

Descrição do subsídio 

 

A finalidade deste programa de subsídio direcionado é financiar iniciativas específicas com estratégias baseadas em evidências para 

reverter a situação das escolas e distritos de menor desempenho do estado e aumentar sua capacidade de manter um ciclo contínuo de 

melhoria. Este subsídio destina-se a apoiar as estratégias e áreas prioritárias identificadas no plano de resposta de Dever. O plano de 

resposta descreve práticas baseadas em evidências que estão associadas ao rápido desempenho acadêmico dos alunos, incluindo 

aquelas que inovam em: cultura e ambiente escolar, autonomias e flexibilidades escolares, liderança colaborativa, gestão de recursos, 

rigor do ensino competência cultural e desmantelamento do racismo sistêmico, aprendizado emocional, parcerias da comunidade, 

envolvimento das famílias e sistemas de apoio em níveis. 

 

 

 



 

 

Categorias de despesas cobertas pelo subsídio.   

 

- 56,5% serão alocados para bolsas de professores para apoiar amplamente um modelo de liderança distributiva, incluindo 13 líderes 

de conteúdo e 12 membros da equipe de liderança de ensino. 

 - 33,2% serão alocados para serviços contratuais para desenvolvimento profissional em aprendizado socioemocional, trauma, 

Matemática e formação em Linguística Sistêmica Funcional. 

 - 8,7% serão alocados para adquirir textos culturalmente mais relevantes para complementar o Currículo de Aprendizes de Inglês 

(EL). 

- 1,6% será usado para o treinamento de funcionários do novo currículo de Matemática. 

 

Metas específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporárias (SMART) 

 

Meta 1: Até junho de 2023, a proficiência dos alunos em Matemática e Língua e Literatura Inglesa (ELA) aumentará em 25% em 

relação aos parâmetros de referência internos para Matemática e ELA (base do outono de 2022).   

Indicadores: 3º ao 5º ano: Parâmetros de referência de Fim de unidade (Plataforma Illuminati); K2-2 (Educação Infantil [Jardim 2] 

ao 2º ano): Teste MAP (Língua e Literatura Inglesa - ELA); Estrutura de Aprendizado em Números (LFIN), Estrutura de Parâmetros 

de Referência (Matemática). 

 

Meta 2: Até junho de 2023, 100% dos planos de apoio para necessidades socioemocionais de Nível 3 incluirão etapas de ação 

informadas sobre traumas, como resolução colaborativa de problemas e/ou estratégias de regulação somática. 

Indicador: Análise dos planos de Nível 3 criados por meio do processo da Equipe de Apoio Integral à Criança (WCST) de Dever.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR 

 

Nome do subsídio:    Subsídio de Capital de Habilidades - Burke 

 

Status:                 Novo 

 

Tipo de subsídio:  Concorrência 

 

Datas de início e término:  01/07/2022 a 30/06/2023 

 

Fonte de financiamento:  Estadual 

 

Contato do concessor:  James Poplasky 

Gestor de Subsídio de Capital de Habilidades 

Departamento Executivo de Educação 

Telefone: 617-979-8342 

E-mail: james.poplasky@state.ma.us 

 

Líder do Departamento das BPS/ou Líder escolar:  Jeremiah E. Burke High School (Escola de Ensino Médio) 

 

Gestor(a) do programa das BPS:  Jennifer Lillis, Coordenadora de Caminhos de Carreira  

 

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar:  Amilcar Silva, Líder escolar 

 

Quantia anual concedida: $75.000 

 

Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano): $75.000 

 

Opção de transferência:    Não  

 

Número aproximado de alunos (ou professores, funcionários da Sede) atendidos: 40 alunos, 3 a 4 funcionários 

 

Locais: Jeremiah E. Burke High School (Escola de Ensino Médio) 

 

Parceiros externos principais: Sana Biotechnology, Conselho da Indústria Privada de Boston, Bioconstrutor   

 

Descrição do subsídio 

 

O subsídio de Capital de Habilidades financia tecnologia e equipamentos que refletem o que os alunos verão no local de trabalho, 

proporcionando a eles experiências práticas de aprendizado aplicado. Esses subsídios em regime de concorrência serão concedidos a 

instituições de ensino que demonstrem ter parcerias com empresas locais, além de alinhamento ao currículo e credenciais de acordo 

com a demanda do setor para maximizar as oportunidades de contratação em cada região do estado. A Jeremiah E. Burke High 

School (Escola de Ensino Médio) recebeu este subsídio para apoiar o lançamento de seu primeiro programa de Caminho de inovação 

em Ciências Ambientais e da Vida com foco em biotecnologia. 

 

 

Categorias de despesas cobertas pelo subsídio 

 

- 100% do subsídio será alocado para equipamentos de biotecnologia.  

mailto:james.poplasky@state.ma.us


 

 

 

Metas específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporárias (SMART) 

 

 

Meta 1: Utilizar fundos de subsídios para adquirir e configurar equipamentos para o programa do caminho de inovação em 

biotecnologia. 

Indicador: Aquisição física de todos os equipamentos listados.  

 

Meta 2: Até junho de 2023, os alunos do grupo de biotecnologia terão participado de pelo menos 10 experimentos de laboratório 

alinhados aos padrões do setor.  

 Indicador: As pastas de laboratório dos alunos refletirão o envolvimento em atividades de laboratório ao longo do ano.  

 

 

Especifique como este subsídio se alinha com o(s) Compromisso(s) e prioridade(s) da Visão Estratégica de 2020/2025 do 

distrito.  Informe abaixo: (consulte o anexo – vá para a (página 59) 

 

Meta 2: Aceleração do aprendizado 

-2.1 Reconfiguração das escolas secundárias 

 

Meta 6: Ativar parcerias 

-6.1 Conectar todos os alunos 

-6.2 Colaborar com organizações parceiras 

-6.4 Champion college e consciência da carreira 

 

Por último, se este subsídio tiver sido concedido a vários locais, especifique como esses locais foram escolhidos para receber 

os fundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS23157 

 

Nome do subsídio:    Perkins  

 

Status:               Novo 

 

Tipo de subsídio:  Por elegibilidade  

 

Datas de início e término:  1º de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023  

 

Fonte de financiamento:  Federal pelo estado 

 

Contato do concessor:   

Estratégia de alocação de recursos e planejamento 

Departamento de Ensino Fundamental e Ensino Médio de Massachusetts 

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148 

Telefone: 781-338-6230  

E-mail: Federalgrantprograms@mass.gov 

 

Líder do Departamento das BPS/ou Líder escolar:  Departamento de Carreiras e Educação Técnica 

 

Gestor(a) do fundo das BPS:  Michelle Sylvaria, Diretora executiva de Carreira e Educação Técnica 

 

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar:    Michelle Sylvaria, Diretora executiva de Carreira e Educação Técnica 

 

Quantia anual concedida: $1.625.143 

 

Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano): N/A 

 

Opção de transferência:    Não  

 

Número aproximado de alunos (ou professores, funcionários da Sede) atendidos: O público-alvo são alunos e 

funcionários dos programas CVTE e CTE em todo o distrito. Mais de 2.500 alunos são atendidos do 9º ao 12º ano. 

 

Locais: Madison Park TVHS, Boston Arts Academy, Boston International High School, Boston Green Academy, 

Jeremiah Burke High School, East Boston High School, TechBoston Academy, English High School, Edward Kennedy 

Health Career Academy, John D. O’Bryant High School, New Mission High School.  

 

Parceiros externos principais:  Conselho da Indústria Privada, Instituto de Tecnologia Wentworth, Instituto de Tecnologia 

Benjamin Franklin, Bunker Hill Community College, Roxbury Community College, Associação Vocacional de 

Massachusetts, Associação de Administradores Profissionais de Massachusetts, Câmara de Comércio da Grande Boston.  

 

 

 

http://www.doe.mass.edu/federalgrants/
http://www.doe.mass.edu/federalgrants/


 

 

 

Descrição do subsídio 

 

A Lei de Fortalecimento de Carreira e Educação Técnica para o Século XXI (Perkins V) é a fonte federal de fundos dos 

subsídios de alocação de Perkins para melhorar os programas de carreira e educação técnica no Ensino Médio nos 

distritos. O subsídio fornece aos indivíduos as habilidades acadêmicas e técnicas necessárias para ter sucesso em uma 

economia baseada em conhecimento e habilidades. A Perkins apoia o ensino profissional e técnico que prepara seus 

alunos tanto para o Ensino Superior quanto para as carreiras de sua escolha. Os Programas de Carreira e Educação 

Técnica atendem à definição de carreira e educação técnica e têm atividades educacionais organizadas que - (A) oferecem 

uma sequência de cursos que - (i) proporcionam aos indivíduos conteúdo coerente e exigente alinhado com padrões 

acadêmicos desafiadores e conhecimento técnico relevante e habilidades necessárias para se preparar para a educação e 

carreiras em profissões atuais ou emergentes; (ii) fornece proficiência em habilidades técnicas, uma credencial 

reconhecida pelo setor, um certificado; e (iii) pode incluir cursos de pré-requisito (além de um curso de recuperação) que 

atendam aos requisitos deste subparágrafo; e (B) incluem aprendizado aplicado baseado em competências que contribua 

para o conhecimento acadêmico, raciocínio de ordem superior e habilidades de resolução de problemas, atitudes de 

trabalho, habilidades gerais de empregabilidade, habilidades técnicas e habilidades específicas de ocupação e 

conhecimento de todos os aspectos de uma área do setor, incluindo o empreendedorismo. 

 

Categorias de despesas cobertas pelo subsídio 

 

O programa de subsídios Perkins V pode apoiar a implementação de Currículo e ensino, avaliação, desenvolvimento 

profissional e apoio aos alunos. Os cinco principais itens identificados pelo Departamento de Ensino Fundamental e 

Médio de Massachusetts (DESE) para aumentar o desempenho dos alunos em todo o estado incluem: preparar os alunos 

para a faculdade e a carreira; fortalecimento do currículo e ensino; fortalecer a eficácia dos educadores; apoiar o uso de 

dados para melhorar as decisões políticas e o desempenho dos alunos; e melhorar as escolas com desempenho mais baixo. 

O financiamento Perkins V será usado para iniciar, melhorar e expandir programas de carreira e educação técnica e 

melhorar os resultados dos alunos. Os programas aplicáveis serão identificados pelo Departamento de Ensino 

Fundamental e Médio de Massachusetts (DESE).  

 

- 60% do equipamento do subsídio e materiais de ensino    

- 20% de funcionários e suporte   

- 10% de tecnologia 

- 5% de desenvolvimento profissional   

- 5% de conexões/serviços de apoio para Ensino Superior 

 

 

Metas específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporárias (SMART) 

 

A meta do nosso distrito é aumentar o desempenho dos alunos de acordo com os Indicadores principais da Perkins de: 

índices de desempenho acadêmico e técnico na graduação e planejamento e conexões para alunos para empregos de altos 

salários, carreiras de alta demanda e formação de Ensino Superior.  

 

Meta 1: O plano Perkins V de Massachusetts criou um novo indicador chamado de qualidade do programa. Todos os 

alunos precisarão de um estágio, capstone (projeto para resolver um problema da vida real que aplica os conhecimentos 

do estudo), experiência de educação cooperativa e/ou uma credencial reconhecida pelo setor até a graduação. O indicador 

será implementado neste Ano letivo. A meta estadual é de 83,86%. Nossos dados mais recentes para todos os alunos do 

CTE nas BPS são de 84,57%. 

 Indicador: Aprendizado baseado no trabalho dos alunos  



 

 

 

Meta 2: Melhorar os índices de graduação para alunos matriculados na programação de CTE para 88% até maio de 2021. 

Nossos dados mais recentes para todos os alunos do CTE nas BPS são de 84,57%.  

 Indicador: Índices de graduação 

 

Meta 3: Todos os graduados de um programa CTE que concluíram uma sequência de duas ou mais aulas de CTE terão 

uma colocação de Ensino Superior positiva em uma instituição, força de trabalho e/ou nas forças armadas. Nossos dados 

mais recentes mostram uma colocação positiva de 83,95% de acordo com nossa resposta à pesquisa de um ano após a 

graduação.  

Indicador: Ingresso no Ensino Superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS23626 

 

Nome do subsídio:    Bolsa de Investigação da História 

 

Status:                 Novo 

 

Tipo de subsídio:  Concorrência 

 

Datas de início e término:  15/07/2022 a 30/06/2023 

 

Fonte de financiamento:  Estadual  

 

Contato do concessor:  Nome do contato: Reuben Henriques  

Endereço: 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

Telefone: (781) 338-6243 

E-mail: reuben.f.henriques@mass.gov 

 

Líder do Departamento das BPS/ou Líder escolar:  Departamento de História e Estudos Sociais das BPS 

 

Gestor(a) do fundo das BPS:   Angela Hedley-Mitchell 

 

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar:    Christine Landry 

 

Quantia anual concedida: $13.811 

 

Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano):  

 

Opção de transferência:    Não  
 

Número aproximado de alunos (ou professores, funcionários da Sede) atendidos: 10 professores e 200 alunos  

 

Locais:  Curley K-8, Gardner Pilot K-8 (Escolas de Educação Infantil ao 8º ano)  

 

 

Como e por que esses locais foram selecionados: 

 

O Departamento de História/Estudos Sociais das BPS informou todas as escolas com 5º, 6º, 7º ano sobre a oportunidade de iniciar 

um programa por meio do boletim mensal do departamento. Cinco escolas responderam, quatro preencheram uma inscrição, duas 

escolas desistiram do programa. As escolas que participarão do programa inicial são Curley K-8 e Gardner Pilot K-8 (Escolas de 

Educação Infantil ao 8º ano). 

  

 

Parceiros externos principais:  Nenhum 

 

Descrição do subsídio 

 

O Departamento de Ensino Fundamental e Médio de Massachusetts (DESE) tem a satisfação de anunciar uma 

oportunidade de iniciar um programa de Investigação da História, um conjunto inovador de unidades curriculares 

totalmente alinhadas a Estrutura de História/Estudos Sociais de Massachusetts. Esses materiais enfatizam a investigação 

dos alunos, pedagogia culturalmente responsiva, conexões com eventos cívicos e atuais e o desenvolvimento de uma 

empatia histórica. O subsídio oferece unidades curriculares de Investigação da História, bolsas e financiamento aos 



 

 

professore deste novo programa para apoiar a cobertura de professores substitutos enquanto participam de sessões de 

aprendizado profissional.  
 

Categorias de despesas cobertas pelo subsídio 

 

- 54% serão usados para bolsas de professores  

- 46% serão usados para a cobertura de professores substitutos  

 

 

Metas específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporárias (SMART) 

 

 

O Departamento de História/Estudos Sociais das Escolas Públicas de Boston continuará a sua participação no programa Investigação 

da História do Departamento de Ensino Fundamental e Médio de Massachusetts (DESE) para as séries: 5º, 6º e 7º ano. E fará com 

que as BPS sempre tenham voz no desenvolvimento e revisão do currículo de Investigação da História.  

 

Meta 1: Os professores das Escolas Curley K-8 e Gardner Pilot K-8 (Escolas de Educação Infantil ao 8º ano), participarão das 

sessões de aprendizado profissional facilitadas pelo Departamento de Ensino Fundamental e Médio de Massachusetts (DESE) de 

agosto de 2022 a maio de 2023.  

Indicador: Participação nas reuniões de líderes cívicos de professores.  

 

Meta 2: Até maio de 2023, os professores testarão as unidades curriculares que escolheram durante o processo de inscrição.  

Indicador: Reconhecimento do Departamento de Ensino Fundamental e Médio de Massachusetts (DESE) das unidades 

iniciais. Experiências iniciais de discussão em sessões de aprendizado profissional.  

 

 

Especifique como este subsídio se alinha com o(s) Compromisso(s) e prioridade(s) da Visão Estratégica de 2020/2025 do 

distrito.  Informe abaixo: (consulte o anexo – vá para a (página 59) 

O segundo compromisso da Visão Estratégica das BPS de 2020/2025 estabelece que é uma missão da organização 

fornecer um currículo e ensino rigorosos, cultural e linguisticamente afirmativos, que incluam oportunidades de 

aprendizado em Artes, Ciências, Alfabetização, Línguas Mundiais, Educação Física, Educação em Saúde e Educação 

Cívica. O subsídio de Investigação da História oferece aos professores a oportunidade de se envolver, tomar iniciativa e 

fornecer feedback das unidades curriculares de História que visam enfatizar a investigação dos alunos, ter uma pedagogia 

culturalmente responsiva, estabelecer conexões com eventos cívicos e atuais e a criação de desenvolvimento da empatia 

histórica. Através deste novo programa, mais de 200 alunos terão a chance de experienciar o currículo de História que 

fornece fundamentos dos princípios acadêmicos do distrito focados na alfabetização equitativa e no currículo e nas 

práticas de ensino culturalmente afirmativas.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR - BPS23103 

 

Nome do subsídio:    Educação para as famílias da Educação para adultos das BPS (BPS103, FC345) 

 

Status:                Continuação, Ano 5 de 5 

 

Tipo de subsídio:  Concorrência 

 

Datas de início e término:  01/07/2021 a 30/06/2022 

 

Fonte de financiamento:  Estadual - 345 

 

Contato do concessor:  Melissa Viscovich, Especialista do programa 
   W 781-338-3837 
   melissa.b.viscovich@state.ma.us  

Serviços de Aprendizado para Adultos e Comunidade 

Departamento de ESE 

75 Pleasant Street 

Malden, MA 02148 

 

Líder do Departamento das BPS/ou Líder escolar:  Departamento de Educação para adultos 

 

Gestor(a) do fundo das BPS:   Kristen D’Avolio, Diretora sênior 

 

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar:    Kristen D’Avolio, Diretora sênior 

 

Quantia anual concedida: $452.638 

 

Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano): $2.819.150 

 

Opção de transferência:    Não  

 

Número aproximado de alunos: 140 alunos de ESOL 

 

Locais:  Departamento de Educação para Adultos/Boston Central Adult High School no Complexo de Prédios da Madison Park 

Technical Vocational High School  

 

Parceiros externos principais:  OpenAirBoston, Iniciativa de Alfabetização de Adultos Masshire, Aquário New England, Zoológico 

New England, Museu de Belas Artes, Gabinete Municipal de Desenvolvimento da Força de Trabalho 

 

Descrição do subsídio 

Como parte do Programa de educação para as famílias da Educação para adultos das BPS, este subsídio oferece educação básica para 

adultos, Ensino Médio e aulas de ESOL para pais das Escolas Públicas de Boston para apoiar seu desenvolvimento acadêmico, 

econômico e cívico para que possam apoiar o aprendizado de seus filhos. 

 

Categorias de despesas cobertas pelo subsídio 

 

O subsídio será usado para pagar professores de meio período (noturnos e diurnos), um(a) gerente de projetos especiais, um 

especialista de apoio aos alunos, margens, suprimentos e custos indiretos. 



 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR - BPS23638 

 

Nome do subsídio:    Educação para as famílias da Educação para adultos  

 

Status:                 Continuação, Ano 5 de 5 

 

Tipo de subsídio:  Concorrência 

 

Datas de início e término:  01/09/2022 a 30/08/2023 

 

Fonte de financiamento:  Federal  

 

Contato do concessor:  Melissa Viscovich, Especialista do programa 
   W 781-338-3837 
   melissa.b.viscovich@state.ma.us  

Serviços de Aprendizado para Adultos e Comunidade 

Departamento de ESE 

75 Pleasant Street 

Malden, MA 02148 

 

Líder do Departamento das BPS/ou Líder escolar:  Departamento de Educação para adultos 

 

Gestor(a) do fundo das BPS:   Kristen D’Avolio, Diretora sênior 

 

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar:    Kristen D’Avolio, Diretora sênior 

 

Quantia anual atual: $641.574   

 

Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano): $3.008.086 

 

Opção de transferência:    Não  

 

Número aproximado de alunos: 136 alunos de ABE, 14 alunos vocacionais de ESOL 

 

Locais:  Departamento de Educação para Adultos/Boston Central Adult High School no Complexo de Prédios da Madison Park 

Technical Vocational High School 

 

Parceiros externos principais:  OpenAirBoston, Iniciativa de Alfabetização de Adultos Masshire, Aquário New England, Zoológico 

New England, Museu de Belas Artes, Gabinete Municipal de Desenvolvimento da Força de Trabalho 

 

Descrição do subsídio 

Como parte do Programa de educação para as famílias da Educação para adultos das BPS, este subsídio oferece educação básica para 

adultos, Ensino Médio e aulas de ESOL para pais das Escolas Públicas de Boston para apoiar seu desenvolvimento acadêmico, 

econômico e cívico para que possam apoiar o aprendizado de seus filhos. 

 

Categorias de despesas cobertas pelo subsídio 

 

O subsídio será usado para pagar professores de meio período (noturnos e diurnos), um(a) diretor(a) de operações, professores do 

programa vocacional de ESOL, margens, suprimentos e custos indiretos. 

 

 



 

 

Metas específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporárias (SMART) 
 

Meta 11: No Ano fiscal de 2021, 51% dos alunos adultos de ESOL matriculados atingirão ou excederão a meta do estado de ganho 

mensurável do(a) aluno(a), conforme medido pelo BestPLUS e TABE Class-E.            

Indicador: Pontuações do teste do Ano fiscal de 2022. 

 

Meta 2: No Ano fiscal de 2021, 39% dos alunos matriculados na educação básica para adultos atingirão ou excederão a meta do 

estado de ganho mensurável(a) do aluno(a), conforme medido pelo BestPLUS e TABE Class-E.            

Indicador: Pontuações do teste do Ano fiscal de 2022. 

 

Meta 3: No Ano fiscal de 2021, 42% dos alunos adultos matriculados no ASE atingirão ou excederão a meta do estado para ganho 

mensurável do(a) aluno(a), conforme medido pelo MAPT.                                                               

Indicador: Pontuações do teste do Ano fiscal de 2022. 

 

Meta 4: No Ano fiscal de 2022, 90% dos alunos de culinária receberão um certificado Servsafe e concluirão 75 horas de treinamento 

em culinária.                  

Indicador: Pontuações do teste do Ano fiscal de 2022. 

 

Alinhamento ao Plano Estratégico 
Essas metas estão vinculadas a Meta Estratégica nº 1 das BPS: Eliminar as lacunas de oportunidades e realizações. Ao apoiar 

os residentes adultos de Boston para obter seu diploma do Ensino Médio ou aprender inglês, a Educação para adultos das BPS 

atenderá alunos altamente talentosos que foram impactados por barreiras sociais, sistêmicas e racismo dentro e fora da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR  

 

Nome do subsídio:    CommCorp: Início da Iniciativa Técnica de Carreira 

 

Status:                 Novo, Ano 1 de 1 

 

Tipo de subsídio:  Concorrência 

 

Datas de início e término:  15/07/2022 a 31/01/2023  

 

Fonte de financiamento:  Commonwealth Corporation 

 

Contato do concessor:  Jess Saenz, Gestor sênior do programa 

   Telefone: 857-273-1818 

    jsaenz@commcorp.org 
   2 Oliver St, Boston, MA 02109 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/ 

   

Líder do Departamento das BPS/ou Líder escolar:  Departamento de Educação para adultos 

 

Gestor(a) do fundo das BPS:   Kristen D’Avolio, Diretora sênior 

 

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar:    Kristen D’Avolio, Diretora sênior 

 

 Quantia original concedida: $40.000 

 

Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano): 40.000 

 

Opção de transferência:    Não  

 

Número aproximado de alunos: 28 na área automotiva, 28 em carpintaria 

 

Locais:  Departamento de Educação para Adultos/Boston Central Adult High School no Complexo de Prédios da Madison Park 

Technical Vocational High School 

 

 

Descrição do subsídio 

A Iniciativa Técnica de Carreira procura atender à necessidade persistente de mão de obra qualificada nas áreas de 
construção, comércio e produção. A Commonwealth Corporation administra esses fundos na esperança de eliminar a 
lacuna de habilidades enfrentadas pelos empregadores, oferecendo uma oportunidade para jovens e adultos se 
reciclarem para ocupações qualificadas, além de transformar escolas secundárias profissionais em Institutos Técnicos 
de Carreira que funcionam três turnos por dia para levar mais alunos do Ensino Médio e adultos ao programa. 

 

Categorias de despesas cobertas pelo subsídio 

 

O subsídio será usado para pagar suprimentos, ferramentas e equipamentos do CTI.  

 

Metas específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporárias (SMART) 
 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/


 

 

Meta 12: Até outubro de 2022, os programas de automite e carpintaria terão todos os recursos necessários para oferecer com sucesso 

um programa de treinamento para 28 alunos em cada programa.  

Indicador: Materiais recebidos 

Alinhamento ao Plano Estratégico 
Essas metas estão vinculadas a Meta Estratégica nº 1 das BPS: Eliminar as lacunas de oportunidades e realizações. Ao apoiar os 

residentes adultos de Boston no acesso ao treinamento profissional de alto nível, a Educação para adultos das BPS atenderá alunos 

altamente talentosos que foram impactados por barreiras sociais, sistêmicas e racismo dentro e fora da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR  

 

Nome do subsídio:    CommCorp: Iniciativa Técnica de Carreira (Rodada 2 e rodada 3) 

 

Status:                 Ano 1 de 2 

 

Tipo de subsídio:  Concorrência 

 

Datas de início e término:  01/07/2021 a 30/08/2023 (Esta é uma continuação e uma reestruturação de um subsídio  

                                        de pagamento por desempenho) 

 

Fonte de financiamento:  Commonwealth Corporation 

 

Contato do concessor:  Jess Saenz, Gestor sênior do programa 

   Telefone: 857-273-1818 

    jsaenz@commcorp.org 
   2 Oliver St, Boston, MA 02109 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/ 

   

Líder do Departamento das BPS/ou Líder escolar:  Departamento de Educação para Adultos 

 

Gestor(a) do fundo das BPS:   Kristen D’Avolio, Diretora sênior 

 

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar:    Kristen D’Avolio, Diretora sênior 

 

Quantia original concedida:  

Rodada 2, Pagamento por desempenho: $99.500 (capacidade de aumentar até $120.000 até 31/12/22 para 14 de HVAC (Sistema de 

climatização), 14 de soldagem) com opção de transporte. 

 

Valor atualizado da concessão e data de término: 

Rodada 3, Subsídio reembolsável: $532.000 01/11-30/08/2023 (28 da área automotiva, 28 de carpintaria, 10 de HVAC (Sistema de 

climatização), 10 de soldagem = 76 alunos) sem opção de transporte. 

 

 

Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano): $631.500 

Aprovação atual: $520.000 

Total do aumento: $111.500 

 

Opção de transferência:    Parcial 

 

Número aproximado de alunos: 28 da área automotiva, 28 de carpintaria, 10 de HVAC (Sistema de climatização), 10 de soldagem = 

76 alunos 

 

Locais:  Departamento de Educação para Adultos/Boston Central Adult High School no Complexo de Prédios da Madison Park 

Technical Vocational High School 

 

 

Descrição do subsídio 

A Iniciativa Técnica de Carreira procura atender à necessidade persistente de mão de obra qualificada nas áreas de 
construção, comércio e produção. A Commonwealth Corporation administra esses fundos na esperança de eliminar a 
lacuna de habilidades enfrentadas pelos empregadores, oferecendo uma oportunidade para jovens e adultos se 
reciclarem para ocupações qualificadas, além de transformar escolas secundárias profissionais em Institutos Técnicos 
de Carreira que funcionam três turnos por dia para levar mais alunos do Ensino Médio e adultos ao programa. 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/


 

 

 

Categorias de despesas cobertas pelo subsídio 

 

O subsídio será usado para pagar um(a) diretor(a) do CTI, um(a) especialista de apoio aos alunos de meio período, apoio 

administrativo, benefícios adicionais para funcionários assalariados, contratos e bolsas para professores vocacionais que trabalham 

fora do horário escolar, material de escritório e treinamento, computadores, passes de ônibus e outros incentivos para os alunos 

(ferramentas, botas, óculos de segurança, etc.).  

 

 

Metas específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporárias (SMART) 
 

Meta 13: Até 28 de fevereiro de 2023, 28 alunos da área automotiva concluirão totalmente o curso e obterão credenciais relacionadas 

ao setor.     

Indicador: Conclusão de 250 horas e notas de aprovação no OSHA 10 e Hotworks.  

 

Meta 2: Até 30 de agosto de 2023, 24 dos 28 alunos estarão empregados em um trabalho relacionado ao setor por 6 meses após a 

conclusão do programa.    

Indicador: Declaração do empregador ou recibos de pagamento.  

 

Meta 3: Até 28 de fevereiro de 2023, 28 alunos de carpintaria concluirão totalmente o curso e obterão credenciais relacionadas ao 

setor.    

 Indicador: Conclusão de 250 horas e notas de aprovação no OSHA 10 e Hotworks.  

 

Meta 4: Até 30 de agosto de 2023, 24 dos 28 alunos de carpintaria estarão empregados em um trabalho relacionado ao setor por 6 

meses após a conclusão do programa.    

Indicador: Declaração do empregador ou recibos de pagamento.                 

 

Meta 5: Até 1º de julho de 2022, 10 alunos de HVAC (Sistema de climatização) concluirão totalmente o curso e obterão credenciais 

relacionadas ao setor.    

 Indicador: Conclusão de 250 horas e notas de aprovação no OSHA 10 e Hotworks.  

 

Meta 6: Até 31 de janeiro de 2023, 8 dos 10 alunos de HVAC (Sistema de climatização) estarão empregados em um trabalho 

relacionado ao setor por 6 meses após a conclusão do programa.    

Indicador: Declaração do empregador ou recibos de pagamento.   

 

Meta 7: Até 1º de julho de 2022, 10 alunos de soldagem concluirão totalmente o curso e obterão credenciais relacionadas ao setor. 

   

 Indicador: Conclusão de 250 horas e notas de aprovação no OSHA 10 e Hotworks.  

 

Meta 8:  Até 31 de janeiro de 2023, 8 dos 10 alunos de soldagem estarão empregados em um trabalho relacionado ao setor por 6 

meses após a conclusão do programa.   

 Indicador: Declaração do empregador ou recibos de pagamento.   

 

Alinhamento ao Plano Estratégico 

                                                           
3 Essas metas são estabelecidas pelos Serviços de Aprendizado para Adultos e Comunidade (ACLS) do Departamento de Ensino 

Fundamental e Médio de Massachusetts (DESE) com base em dados federais do NRS de alunos de Educação para adultos em todo o 

país.  

 



 

 

Essas metas estão vinculadas a Meta Estratégica nº 1 das BPS: Eliminar as lacunas de oportunidades e realizações. Ao apoiar os 

residentes adultos de Boston para obter seu diploma do Ensino Médio ou aprender inglês, a Educação para adultos das BPS atenderá 

alunos altamente talentosos que foram impactados por barreiras sociais, sistêmicas e racismo dentro e fora da escola. 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR - BPS23528 

 

Nome do subsídio:   Subsídio de Capital de Habilidades de Madison Park  

Status:                 Novo  

Tipo de subsídio:           Concorrência 

Datas de início e término: 1º de julho de 2022 a 31 de junho de 2023.  

Fonte de financiamento:  Departamento Executivo de Educação  

Contato do concessor:  Nome do contato: James Poplasky  

  Endereço: 1 ASHBURTON ST 14º ANDAR 1403, BOSTON MA 02108  

   Telefone: 617-352-9476  

E-mail: james.poplasky@state.ma.us  

 

Líder do Departamento das BPS/ou Líder escolar: Madison Park Technical Vocational High School  

Gestor(a) do programa das BPS: Mary-Frances Brangman  

Diretor(a) do Departamento/Líder escolar: Dr. Sidney Brown  

Quantia anual concedida: $224.642 
 
Quantia total concedida (se o período do subsídio durar mais de um ano): $224.642  

Opção de transferência: Não 

Número aproximado de alunos atendidos: 160 

Locais: Madison Park  

Como esses locais foram escolhidos? Com base nas necessidades  

Parceiros externos principais (se houver): Boston Medical Center e Spaulding Rehabilitation Hospital  

    Descrição do subsídio 

Prioridades: Champion college e conscientização de faculdade e carreira e experiências de trabalho ao criar caminhos claros para o 
Ensino Superior na área de Assistência Médica, negócios e oportunidades de carreira.  
Finalidade: Os fundos serão usados para atualizar equipamentos de treinamento em saúde e assistência médica e foram escolhidos 
para replicar ou simular uma instalação médica que fornece atendimento direto aos pacientes. Equipamento do programa de 

mailto:james.poplasky@state.ma.us


 

 

assistência médica: Balcão de recepção com cadeira e parede lateral; 2 armários de arquivos para a mesa; um refrigerador para 
espécimes; armários de armazenamento rotativos; máquinas de ECG; máquinas A1C; e máquinas portáteis de sinais vitais. 
Equipamento do programa de assistência à saúde: Manequins clássicos; manequim pediátrico; Sim-Classic de feridas/traumas; Sim-
geriátrico; carrinhos de emergência; kit de recarga de carrinho; campainhas; estação de diagnóstico de parede; carrinho de 
emergência; cama médica; cortina de privacidade de maca e suporte; suporte de assistência, termômetro de portal de transporte; 
termômetro de parede; modelos de anatomia; medidores de braço de pressão arterial; carrinho Omnicell; resultados desejados: A 
cada ano, prevemos que no mínimo 64 alunos concluirão os programas. Os graduados em Assistência médica receberão 9 
credenciais cada, e cada graduado em Assistência médica receberá 8 credenciais.      
                

Metas específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporárias (SMART) 

 

Meta 1: Aumento do número de alunos que concluirão os programas de Assistência médica e de Saúde.  

Indicador: Dados de graduação e conclusão do programa.  

 

Meta 2: Aumento do número de alunos em cargos de Assistência médica e Saúde em nível de Ensino Superior.  

Indicador: Dados do Ensino Superior.  

 

Especifique como este subsídio se alinha com o(s) Compromisso(s) e prioridade(s) da Visão Estratégica de 2020/2025 do 

distrito. Informe abaixo:  

 

Área de foco 1: Implementar um programa de ensino PK-12 inclusivo, rigoroso e culturalmente/linguisticamente sustentável que 

atenda ao desenvolvimento do(a) aluno(a) como um todo.  

 

Área de foco 2: Atrair, desenvolver e reter uma equipe de ensino altamente eficaz que responda às diversas necessidades raciais, 

culturais e linguísticas dos jovens de Boston.  

 

Área de foco 3: Envolver alunos, famílias e organizações da comunidade como defensores e parceiros para obter equidade, acesso e 

resultados para todos os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


