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MEMORANDO  

 

 

PARA:   Presidente e membros 

Comitê Escolar de Boston 

 

DE:   Nathan Kuder 

Diretor financeiro 

 

ASSUNTO:  Subsídios para aprovação  

 

DATA:  26 de outubro de 2022 

 

 

Você encontrará em anexo os subsídios para a aprovação pelo Comitê Escolar no dia 26 de outubro de 

2022. Cópias inteiras das propostas de subsídios estão disponíveis na sua análise e foram arquivadas 

com o Gabinete do Secretário do Comitê Escolar.  



 

 

 

COMITÊ ESCOLAR PARA SUBSÍDIOS 

 

 

 26 de outubro de 2022 

Montante FY Nome do subsídio Situação Gestor do fundo Área(s) de foco Locais 

              

US$ 440.800 2023 
Tempo de aprendizagem estendido 

em Massachusetts – YAA 
Novo Kenyia Elisa-McLaren 

Tempo de 

aprendizagem 

estendido 

Young Achievers 

              

US$ 440.800   Total         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULÁRIO DE ADMISSÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS23467 

 

Nome do subsídio:    Tempo de aprendizagem estendido em Massachusetts  

 

 

Situação:    Novo 

 

Tipo de subsídio:  Competitivo  

 

Datas de início/término:  1 de setembro de 2022 – 30 de junho de 2023 

 

Fonte de financiamento:  Estado 

 

Contato da entidade concedente:  Moira Connolly 
75 Pleasant Street Malden MA 02148-4906 
Telefone: 781-338-6234 
E-mail: mconnolly@doe.mass.edu 

 

Chefe de departamento e/ou escola(s) das BPS: Gabinete de Oportunidades de Aprendizagem Estendida e Parcerias 

Gerente de fundos das BPS:     Kenyia Elisa-McLaren, Diretora de Programas Antes e Depois da Escola 

 

Chefe de departamento/líder escolar: Alba Cruz-Davis, Diretora Executiva 

 

T’Sheba Martin, Diretora, Young Achievers 

 

Valor anual do subsídio: US$ 440.800 (apenas para o SY 23) 

 

Valor total do subsídio (se o período de subsídio for maior do que um ano): N/A – cada ano requer uma reaplicação contínua. 

 

Opções posteriores:   Não  

 

Nº aproximado de alunos (ou professores e equipe do gabinete central) atendidos: 597 

 

Locais: Young Achievers 

 

Principais parceiros externos: Generation, Inc (alfabetização); Franciscan Children’s Hospital (SEL), City Year (Americorp), 

Community Boat Building (5º ano), FOYA (xadrez, artes marciais, VA), BNC (ciências 1º ao 4º ano) 

 

Descrição do subsídio 

 

A iniciativa de tempo de aprendizagem estendido em Massachusetts é um programa que permite às escolas expandir 

significativamente as horas e dias em seus horários escolares, para criar experiências de aprendizagem integradas para todos os 

alunos que atendam às necessidades dos alunos e às expectativas mais elevadas definidas pelas leis estaduais e federais. Os horários 

escolares mais longos permitem que cada escola melhore o desempenho dos alunos, bem como motive e envolva os alunos: (1) 

Proporcionar mais tempo de instrução em matemática, alfabetização, ciências e outras disciplinas essenciais para permitir que os 

alunos atendam aos padrões estaduais; (2) Integrar enriquecimento e oportunidades de aprendizagem aplicada ao dia escolar que 

complementam e se alinham com os padrões estaduais e habilidades do século 21; e (3) Programar e organizar mais tempo para 

planejamento, análise, elaboração de aulas e desenvolvimento profissional para professores, incluindo, em alguns casos, os 

profissionais de suas organizações comunitárias parceiras. 
 

Categorias de custos que este subsídio cobre 

 



 

 

Aproximadamente 86% do subsídio financiará os salários dos funcionários da escola e auxílios dignos de aposentadoria. 

Aproximadamente 11% do subsídio financiará serviços contratuais de parceiros para fornecer oportunidades adicionais de 

aprendizagem e enriquecimento  

Aproximadamente 3% do subsídio será destinado a contribuições indiretas ao distrito, exigidas de todos os subsídios. 

Metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e no prazo (SMART) 

 

Meta nº 1: Em junho de 2023, 50% de alunos Young Achievers no 2º ao 8º ano que "atendem às expectativas" ou "precisam de 

algum apoio para atender às expectativas" nas avaliações intermediárias do Illuminate de final de ano. 

Indicador: Dados de avaliação do Illuminate 

 


