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MEMORANDO 
 
 

PARA: Presidente e Membros do 

Comitê Escolar de Boston 

 

DE: Nathan Kuder 

                          Diretor Financeiro  

ASSUNTO: Subsídios para aprovação  

DATA: 6 de outubro de 2021 

 

Os subsídios para aprovação do Comitê Escolar em 6 de outubro de 2021 estão em anexo. Cópias 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolas Públicas de Boston            Comitê das Escolas de Boston   Cidade de Boston 

Dra. Brenda Cassellius, 
Superintendente 

Jeri Robinson            Kim Janey, prefeita em exercício 
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SUBSÍDIOS PARA A APROVAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR 

6 de outubro de 2021 

 

Quantia 

 

Ano 

fiscal 

 

Nome do subsídio 

 

Status 

 

Gestor(a) do 

fundo 

 

Área(s) de foco 

 

Locais 

 
$337.500 

 
2022 

Centros de aprendizado da 

comunidade do século XXI - 

exemplares 

 
Novo 

 
Kenyia Elisa-McLaren 

Oportunidades 

expandidas de 

aprendizado 

Boston International, Newcome 

Academy, Thomas A. Edison 

Middle School 

 
$240.000 

 
2022 

Subsídio do Career 

Technical Institute 

 
Novo 

 
Kevin McCaskill 

 
Educação para 

adultos 

Madison Park Technical 

Vocational HS 

 
$60.000 

 
2022 

Subsídio para Ensino e 

aprendizado cívico 

 
Novo 

Angela Hedley- 

Mitchell 

Currículo e 

ensino 

 
Em todo o distrito 

 
$25.000 

 
2022 

 
English for New Bostonian 

(Inglês para novos residentes de 

Boston) 

 
Novo 

 
Kristen D’Avolio 

 
Educação para 

adultos 

 
Madison Park High School 

 
$120.000 

 
2022 

 
Play Ball! 

 
Novo 

 
Amy Daniels 

 
Saúde e bem-estar 

 
21 locais 

$782.500 Total 

 



FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS22466 

 

Nome do subsídio: Centros de aprendizado da comunidade do século XXI - 

exemplares Status: Continuação 

Tipo de subsídio: Competitivo 

 

Data de início e data de término: 1º setembro de 2021 – 31 de agosto de 2022  

Fonte do financiamento: Federal através do estado 

Contato do cedente: Karyl Resnick 

Departamento de Apoio aos Alunos e às Famílias 

Departamento de Ensino Fundamental e Ensino Médio de Massachusetts  

75 Pleasant Street · Malden, MA 02148 

Telefone: 781-338-3515 

E-mail: KResnick@doe.mass.edu 

 

Departamento de liderança das BPS e/ou da(s) escola(s): Departamento de Oportunidades Expandidas de Aprendizado 

 

Gestora do fundo das BPS: Kenyia Elisa-McLaren, Gerente de subsídios, Departamento de Oportunidades Expandidas de Aprendizado 

Diretora do Departamento/Diretora da escola: Monica Roberts, Diretora de Promoção da Família e da Comunidade  

Quantia do subsídio anual: $337.500 ($168.750 para cada local) 

Quantia total do subsídio (se o período de subsídio for superior a um ano): N/A  

Opção de transporte: Não 

Número aproximado de alunos (ou professores, equipe da sede) atendidos: 90 alunos 

 

Locais: Boston International e Newcomers Academy 

Thomas A. Edison Middle School 

 

Principais parceiros externos: Hip Hop Agora, Yoga Mike, I Learn America, Actors Shakespeare Project 

 

Descrição do subsídio 
 

O objetivo do 21º subsídio CCLC financiado pelo governo federal é apoiar a implementação de tempo de aprendizado 

adicional por meio de programação fora da escola (OST) e/ou por meio de um dia expandido conhecido como Tempo 

expandido de aprendizado (ELT). 

A programação foi projetada para ajudar a eliminar lacunas de proficiência/oportunidades, aumentar o envolvimento dos 

alunos, apoiar o aprendizado socioemocional e promover a preparação e o êxito para a faculdade e a carreira. Esta 

programação proporcionará aos alunos um ensino envolvente, experiências baseadas em projetos e/ou aprendizado de serviço 

e oportunidades de aprimoramento acadêmico; além de oferecer oportunidades de aprimoramento acadêmico fora do horário 

escolar de alta qualidade. Esses programas também contarão com vários parceiros da comunidade para apoiar o aprendizado 

dos alunos, além do desenvolvimento socioemocional e físico. 

 

Categorias de despesas pagas pelo subsídio 
 

60 serviços contratados de parceiros 
30% do salário do administrador e equipe 

10% de suprimentos educacionais e materiais diversos 

 

Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com limite de tempo (SMART) 
 

Meta 1: Os alunos participantes demonstrarão pelo menos 5% de aumento de Perseverança nas pesquisas de resultados 

acadêmicos e juvenis do Programa de outono e primavera. 
Indicador: Dados de pré e pós-avaliação SAYO 
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Meta 2: Pelo menos 80 alunos matriculados comparecerão após o horário escolar. 

Indicador: Dados de presença do programa 

 

Meta 3: Os alunos participantes demonstrarão pelo menos 5% de aumento de Raciocínio crítico nas pesquisas de 

resultados acadêmicos e juvenis de outono e primavera. 

Indicador: Dados de pré e pós-avaliação SAYO 

 

Especifique como este subsídio se alinha com os compromissos e as prioridades da Visão Estratégica de 2020/2025 do 

distrito. Especifique abaixo: 

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

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

fundamentais para se ter êxito na faculdade e na carreira 



FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR 

 

Nome do subsídio: Subsídio do Career Technical Institute 

 

Status: Novo 

 

Tipo de subsídio: Competitivo 

 

Data de início e data de término: 14 de julho de 2021 – 31 de janeiro de 2023  

Fonte do financiamento: Estadual 

Contato do cedente: Jessica Saenz 

Commonwealth Corporation 

2 Oliver Street 

Boston, MA 02110 

(617) 727-8158 

JSaenz@commcorp.org 

 

Departamento de liderança das BPS e/ou da(s) escola(s): Educação para adultos 

 

Gestor do fundo das BPS: Kevin McCaskill, Departamento de Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Diretora do Departamento/da escola: Kristen D’Avolio 

Quantia do subsídio anual: $240.000 

 

Quantia total do subsídio (se o período de subsídio for superior a um ano): $240.000  

Opção de transporte: Não 

Número aproximado de alunos (ou professores, equipe da sede) 

atendidos: 54 locais: Madison Park Technical Vocational HS 

Principais parceiros externos: 

• Feeney Brothers 

• A-plus Welding & Engineering, Inc. 

• Iron Workers Local 7 

• MassHire Boston Career Center 

• Boston Private Industry Council (Conselho Industrial Privado de Boston) 

• General Air Conditioning & Heating, Inc. 

• Wentworth Institute of Technology 

• New Market Business Association 
 

Descrição do subsídio 
 

Em uma colaboração entre o Departamento de Educação para Adultos das BPS e o Madison Park Technical Vocational HS, as 

duas entidades, em conjunto com a MassHire Boston, desenvolveram programas de formação continuada de educação de 

adultos de HVAC e treinamento de soldagem realizados no Madison Park TVHS. Os programas foram criados para fornecer a 

dois (2) grupos de doze (12) alunos (24 alunos de HVAC e soldagem) ensino e treinamento no nível da indústria para fornecer 

aos alunos as habilidades necessárias e credenciamento no setor que levarão a um emprego lucrativo nas áreas de HVAC e 

soldagem. O subsídio foi criado para apoiar grupos subrepresentados em Boston, principalmente nos bairros de Roxbury, 

Dorchester e Mattapan. A aplicação do subsídio busca alinhar-se às iniciativas de diversidade, equidade e inclusão das BPS e 

da Cidade de Boston. 

 

Categorias de despesas pagas pelo subsídio 
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• Aproximadamente 45% do subsídio será alocado para bolsas dos professores 

• 40% do subsídio será alocado para materiais, suprimentos e livros 

• 10% do subsídio será alocado para custos administrativos do MassHire 

• 3% do subsídio será alocado para credenciais (ou seja, testes de OSHA e soldagem, credenciamento de HVAC) 

• 2% do subsídio será alocado para equipamentos individuais (ou seja, botas, proteções, aventais etc.) 

 

Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com limite de tempo (SMART) 
 

Meta 1: O programa terá uma retenção de 75% dos alunos em cada programa durante as primeiras duas (2) semanas de 

administração do subsídio (requisito do subsídio) 

Indicador: Índices de frequência dos alunos para cada programa. 

 

Meta 2: O programa terá um índice de conclusão de pelo menos 75% dos alunos em cada programa. 

Indicador: Número de alunos que atendem aos requisitos de cada programa. 

 

Meta 3: Todos os alunos que concluírem o programa obterão emprego remunerado nos respectivos programas da indústria 

(HVAC, Soldagem). 
Indicador: Verificação de emprego na indústria 

 
 

Especifique como este subsídio se alinha com os compromissos e as prioridades da Visão Estratégica de 2020/2025 do 

distrito. Especifique abaixo: 

 

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

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

fundamentais para se ter êxito na faculdade e na carreira 

2.1 Reconfigurar escolas secundárias, incluindo escolas alternativas, em alinhamento com o MassCore, preparação para a 

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

6.4 Conscientizar sobre a faculdade e a carreira e as experiências de trabalho ao criar caminhos concretos para a 

educação pós-secundária, treinamento, negócios e oportunidades de carreira. 



FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS22626 

 

Nome do subsídio: Subsídio para Ensino e aprendizado cívico 

 

Status: Novo 

 

Tipo de subsídio: Competitivo 

 

Data de início e data de término: 13 de julho de 2021 – 30 de junho de 2022  

Fonte do financiamento: Estadual 

Contato do cedente: Nome do contato: Reuben Henriques 

Endereço: 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-

4906 Telefone: (781) 338-6243 

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

 

Departamento de liderança das BPS e/ou da(s) escola(s): Departamento de História e Estudos Sociais das BPS  

Gerente do fundo das BPS: Angela Hedley-Mitchell 

Diretora do Departamento/diretora da escola: Christine Landry  

Quantia do subsídio anual: $60.000 

Quantia total do subsídio (se o período de subsídio for superior a um ano): 

 

Opção de transporte: Sim 

 

Nº aproximado de alunos (ou professores, equipe da sede) atendidos: todos os alunos do BPS terão acesso às iniciativas por 

meio de financiamento, 20 professores líderes 

 

Locais: Em todo o distrito 

 

Principais parceiros externos: Discovering Justice, Primary Source, Facing History e Ourselves, Generation Citizen 

 

Descrição do subsídio 
 

O objetivo deste programa de subsídio estadual é apoiar o ensino e o aprendizado cívico por meio da implementação de 

projetos cívicos realizados pelos alunos, desenvolvimento profissional de alta qualidade e experiências de aprendizado 

cívico. O Departamento de História e Estudos Sociais das BPS propôs uma abordagem multidisciplinar para aprofundar o 

aprendizado cívico ao trabalhar com 20 professores cívicos líderes, fornecer currículo cívico para as séries K-12 (Educação 

Infantil ao 12º ano) e apoiar os professores com recursos para facilitar a criação de projetos cívicos de ação liderados pelos 

alunos. 

 

Categorias de despesas pagas pelo subsídio 
 

26% será alocado para bolsas para professores cívicos líderes que representem as séries K-12 (Educação Infantil ao 12º ano) 

~ 73% será usado para currículo cívico e aprendizado profissional 

~ 1% será usado para livros para apoiar o aprendizado profissional 

 
 

Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com limite de tempo (SMART) 
 

O Departamento de História/Estudos Sociais das Escolas Públicas de Boston está propondo uma abordagem multidisciplinar 

para aprofundar o aprendizado cívico e ampliar o acesso ao ensino equitativo com foco no conhecimento cívico, habilidades e 

disposições entre as séries K-12 (Educação Infantil ao 12 ano): 

• Priorizar as escolas em transformação no apoio às iniciativas cívicas. 



Meta 1: Recrutar pelo menos 20 professores de Ensino Fundamental e Ensino Médio para participar de um grupo de 

professores cívicos líderes até 31 de agosto de 2021. A liderança dos professores representará as seguintes faixas de séries 

K-2 (Educação Infantil ao 2º ano), 3-5 (3º ano ao 5º ano), 6-12 (6º ao 12º ano). Os professores líderes trabalharão com 

Descobrir a justiça no K-5 (Educação Infantil ao 5º ano) e Enfrentar a história e nós mesmos no 6-12 (6º ao 12º ano). 

Indicador: Presença nas reuniões dos professores cívicos líderes. 

 

Meta 2: Até 1º de novembro de 2021, fornecer aos professores recursos de aprendizado profissional e currículo para 

apoiar o ensino cívico nas BPS. 
Indicador: Presença nas sessões de desenvolvimento profissional. 

 

Meta 3: Ao participarem do ensino cívico apoiado pelo currículo e recursos de nossas organizações cívicas parceiras, os 

alunos do 8º ano e do Ensino Médio produzirão projetos de ação cívica liderados pelos alunos a serem apresentados para o 

distrito até 10 de junho de 2022 

Indicador: Participação dos alunos em projetos de ação cívica e apresentação de seus trabalhos para as BPS e a 

comunidade em geral. 

 

Especifique como este subsídio se alinha com os compromissos e as prioridades da Visão Estratégica de 2020/2025 do 

distrito. Especifique abaixo: 

 

3.1 Envolver a voz dos jovens na tomada de decisões e liderança de forma oportuna e transparente, aproveitar o BSAC, o 

Gabinete Juvenil da Superintendente, grupos de foco e outros fóruns organizados para dar voz aos alunos das BPS. 

 

3.5 Envolver totalmente os professores, funcionários da escola, famílias e alunos no Conselho Escolar para garantir a 

representação das vozes nas decisões e gestão da escola. 

 

Envolver os alunos na educação cívica abrangente é fundamental para desenvolver alunos engajados civicamente, para 

capacitá-los a tomar decisões cívicas e para se tornarem participantes do processo democrático. O Subsídio de ensino e 

aprendizado cívico oferece aos professores oportunidades de aprendizado profissional para fortalecer as oportunidades dos 

alunos no currículo atual para se envolverem com conteúdo cívico e discussões cívicas. A bolsa de aprendizado profissional 

cívico também apoiará a implementação de professores do projeto de ação cívica exigido pelo estado. 

O subsídio está de acordo com o compromisso do Plano Estratégico de 2020-2025 do distrito de acelerar o aprendizado e ampliar todas as vozes. 

A bolsa fornecerá aos professores recursos e currículo por meio de organizações parceiras para fornecer metodologia cultural e linguística 

afirmativa para explorar a educação cívica. Envolver os professores no aprendizado profissional e no desenvolvimento de um grupo de 

educadores cívicos, construirá redes de professores para compartilhar práticas e conteúdo, proporcionando aos alunos uma educação cívica 

construída por meio da colaboração do distrito. A bolsa também fornecerá aos alunos a oportunidade de apresentar seus projetos de ação cívica às 

BPS e à comunidade em geral por meio de uma exposição cívica. A exposição fornecerá aos alunos a oportunidade de ampliar suas vozes, 

compartilhar uma questão cívica para a qual a ação do(a) aluno(a) foi realizada. 



FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS22473 

 

Nome do subsídio: English for New Bostonian (Inglês para novos residentes de Boston) 

 

Status: Novo 

 

Tipo de subsídio: Competitivo 

 

Data de início e data de término: 1 de setembro de 2021 – 30 de junho de 2022  

Fonte do financiamento: Privada 

Contato do cedente: Nome do contato: Claudia Greene, Diretora executiva 

Endereço: 105 Chauncey Street, Boston, MA 02111 

Telefone 617-982-6862 

E-mail: cgreene@englishfornewbostonians.org  

Departamento de liderança e/ou da(s) escola(s): Departamento de Educação de Adultos  

Gestora do fundo das BPS: Kristen D’Avolio, Diretora sênior 

Diretora do Departamento/diretora da escola: Kristen D’Avolio  

Quantia do subsídio anual: $25.000 

Quantia total do subsídio (se o período de subsídio for superior a um ano): $  

Opção de transporte: Não 

Número aproximado de alunos (ou professores, equipe da sede) atendidos: 15 

 

Locais: Departamento de Educação de Adultos (Complexo Madison Park) 

Principais parceiros externos: Open Air TechGoesHome e WGBH 

Descrição do subsídio 
 

English for New Bostonians fornece apoio a uma classe de ESOL para pais e responsáveis em parceria com a Educação para 

adultos das BPS e o Newcomers Assessment and Counseling Center. Até 20 pais podem fazer um curso de ESOL para 

apoiar o aprendizado de seus filhos nas Escolas Públicas de Boston. 

 

Categorias de despesas pagas pelo subsídio 
 

Este subsídio cobrirá o salário dos professores e benefícios 

 

Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com limite de tempo (SMART) 
 

Meta 1: No Ano fiscal de 20222, 65% dos alunos adultos de ESOL matriculados apresentarão uma melhora significativa nas 

habilidades de fala, compreensão auditiva e alfabetização, conforme medido pelo BestPLUS e TABE Class-E. 

Indicador: Pontuações das avaliações do Ano fiscal de 2022. 
 

Meta 2: No Ano fiscal de 2022, 70% dos pais matriculados relatarão que visitaram as escolas de seus filhos e se encontraram com os professores. 

Indicador: Os pais farão relatórios próprios durante as discussões em classe e nas reuniões individuais. 

 
Especifique como este subsídio se alinha com os compromissos e as prioridades da Visão Estratégica de 2020/2025 do 

distrito. Especifique abaixo: 

 

1.4 Implementar apoios específicos para Aprendizes de inglês por meio da implementação da Lei LOOK para expandir 

programas que promovem o bi/multilinguismo, incluindo educação bilíngue, idioma duplo e programas de herança 

cultural. 
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FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR 

 

Nome do subsídio: Play Ball! Foundation - Boston, Middle School Athletics 

Status: Novo 

Tipo de subsídio: Competitivo 

 

Data de início e data de término: 1 de setembro de 2021 – 31 de agosto de 2022  

Fonte do financiamento: Privada 

Contato do cedente: Play Ball! Foundation 

Chris Lynch - Diretor executivo 

57 Main St, 

Concord, MA -1742 

Telefone: (617)-275-6470 

E-mail: clynch@playballfoundation.org 

 

Departamento de liderança das BPS e/ou da(s) escola(s): Departamento de Atletismo, Escolas Públicas de Boston 

 

Gestora do programa das BPS: Amy L. Daniels - Gerente sênior de programas e operações Diretor do 

Departamento/Diretor do Departamento de Atletismo da BPS: Avery Esdaile - Diretor sênior do Departamento de 

Atletismo da BPS 

Quantia do subsídio anual: $120.000 

 

Quantia total do subsídio (se o período de subsídio for superior a um ano): $  

Opção de transporte: Sim 

Número aproximado de alunos (ou professores, equipe da sede) atendidos: 1.200 

 

Locais: Curley K-8, Edison K-8, Frederick, Higginson-Lewis, Mildred Ave, Murphy, Orchard Gardens, Roosevelt, New 

Mission, McCormack, Ohrenberer, Timilty, Sara Greenwood, Condon K-8, Hennigan, Donald McKay, Lee, Henderson, 

Tobin, Young Achievers, King 

 

Principais parceiros externos: Play Ball! Foundation - Boston 

 

Descrição do subsídio 
 

A Play Ball! A Fundação oferece financiamento para o Departamento de Atletismo das Escolas Públicas de Boston para 

administrar, organizar, facilitar e expandir oportunidades de atletismo e de competições baseadas na escola para alunos do 6º, 

7º e 8º ano. 

Nosso objetivo é fornecer programas de atletismo de qualidade e oportunidades de competições estruturadas para que nossos 

alunos se envolvam em um ambiente seguro, acolhedor e de apoio para vivenciarem positivamente o ambiente escolar, a 

cultura e a comunidade enquanto fazemos a transição para o aprendizado totalmente presencial. 
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Categorias de despesas pagas pelo subsídio. 
 

30% do subsídio será alocado para o Transporte 

35% do subsídio será alocado para Treinadores/equipe 

25% do subsídio será alocado para o Equipamento 

10% do subsídio será alocado para Alimentação/bebidas 

 

Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com limite de tempo 

(SMART) 

 

Meta 1: O conhecimento dos alunos e o desenvolvimento de habilidades específicas do esporte aumentarão em pelo menos 55%. 

Em preparação para os programas esportivos deste ano, nosso departamento planejou estrategicamente uma programação anual para 

diminuir o tempo gasto na conclusão de tarefas administrativas para treinadores e enfermeiros escolares, o que aumentará o 

aprendizado, a prática e o aperfeiçoamento do desenvolvimento de habilidades nos nossos programas esportivos. 

Indicador: Carta de boas-vindas aos diretores das escolas 

 

Meta 2: A experiência/desenvolvimento de habilidades dos alunos durante a participação nos nossos programas de atletismo do 

Ensino Médio demonstrará prontidão efetiva para participar no nível do Ensino Médio de pelo menos 45%. Monitoraremos a 

porcentagem dos alunos do Ensino Médio que participarão dos nossos programas de MS para determinar a % de participação nos 

programas esportivos do Ensino Médio para tomar decisões informadas sobre o avanço da programação. 

Indicador: ASPEN athletics, rastreador de participação em esportes do 8º ano 

 

Meta 3: Em junho de 2022, 20% das escolas participantes terão ampliado as oportunidades de atividade física para participar de 

programas de competições de esportes baseadas na escola. A pesquisa mostrou que expandir as oportunidades dos programas 

internos das escolas aumentará a frequência e a participação dos alunos e, em geral, promoverá uma experiência educacional alegre 

e positiva para os alunos. 

Indicador: Pesquisas escolares, ASPEN, registros de frequência 

 

Especifique como este subsídio se alinha com os compromissos e as prioridades da Visão Estratégica de 2020/2025 do 

distrito. Especifique abaixo: 

 

4.2 Melhorar as fórmulas de financiamento e criar mecanismos para garantir a distribuição equitativa dos recursos gerados por 

meio de arrecadação de fundos, parcerias e doações. 

4.3 Manter um padrão de eficácia organizacional e excelência para assegurar que estamos atendendo às necessidades dos alunos 

e definir os serviços acadêmicos e de apoios básicos que todas as escolas devem fornecer. 

5.4 Fazer das BPS um lugar onde educadores e funcionários queiram trabalhar porque estão focados em servir nossos alunos e 

se sentem valorizados e apoiados em seu trabalho. 

5.6 Aumentar a transparência e a responsabilidade ao fornecer novas ferramentas de dados, painéis e relatórios públicos. 

6.1 Conectar cada aluno(a) a programas antes e depois da escola, programas de verão e programas de transição de alta 

qualidade, e experiências de trabalho e estágios no Ensino Médio para promover o aprendizado, desenvolver habilidades e 

desenvolver capital social. 

6.5 Envolver os principais parceiros na tomada de decisões a fim de orientar e desenvolver serviços abrangentes coerentes 

durante todo o ano e experiências de aprendizado e programação para os alunos. 


