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MEMORANDO  

 

 

PARA:   Presidente e membros 

Comitê Escolar de Boston 

 

DE:   Nathan Kuder 

Diretor financeiro 

 

ASSUNTO:  Subsídios para aprovação  

 

DATA:  16 de novembro de 2022 

 

 

Você encontrará em anexo os subsídios para a aprovação pelo Comitê Escolar no dia 16 de novembro 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 

 

 

 16 de novembro de 2022 

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

              

US$ 300.000 2023 
Subsídios de apoio à iniciação 

universitária FC460 
Novo Lydia Emmons 

Preparação para a 

faculdade e carreira 
5 locais 

US$ 347.940 2023 
Plano de Resgate Americano – Crianças 

e Jovens Desabrigados II – FC302 
Aumento Brian Marques Em risco Todo distrito 

US$ 19.665 2023 MassStep: Assistente médico FC671 Aumento Kristen D'Avolio Carreira e tecnologia Madison Park 

US$ 15.411.815 2023 
Melhora na ventilação e na qualidade 

do ar (IVAQ) – FC209 
Novo Katherine Walsh HVAC 5 locais 

              

US$ 16.079.420   Total         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FORMULÁRIO DE ADMISSÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS23623 



 

 

 

Nome do subsídio: Subsídios de apoio à iniciação universitária 

Situação: Novo  

Tipo de subsídio:  Titularidade 

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

 

Fonte de financiamento: Departamento de Ensino Fundamental e Médio 

Contato da entidade concedente:  Kristin Hunt 

Endereço do cedente: 75 Pleasant Street, Malden, MA  

Telefone do cedente:   (781) 338-3000 

E-mail do cedente:    Kristin.E.Hunt@mass.gov 

Chefe de departamento e/ou escola(s) das BPS: Gabinete das Escolas de Ensino Médio 

Charlestown High School 

Dearborn STEM Academy  

Fenway High School  

Madison Park Technical Vocational High School  

New Mission High School  

Gestor do programa das BPS: Lydia Emmons, diretora de programas de iniciação universitária 

Chefe de departamento/líder escolar: 

Charlestown High School, Ajay Trivedi 

Dearborn STEM Academy, Darlene Marcano  

Fenway High School, Geoffrey Walker  

Madison Park Technical Vocational High School, Dr. Sidney Brown   

New Mission High School, Will Thomas  

Valor anual do subsídio:  US$ 300.000 

Opções posteriores: Não 

Nº aproximado de alunos (ou professores e equipe do gabinete central) atendidos: 318 

Como esses locais são escolhidos? Programas atuais designados de iniciação universitária 

Principais parceiros externos (se houver): 

University of Massachusetts Boston 

Wentworth Institute of Technology  

Bunker Hill Community College 



 

 

Benjamin Franklin Cummings Institute of Technology 

 

Objetivo: 

Por meio do subsídio de apoio à iniciação universitária, o DESE fornece suporte de implementação para programas de iniciação 

universitária existentes. Este apoio financia a capacidade do pessoal, materiais de instrução, transporte e bolsas de planejamento em 5 

escolas de ensino médio e garante a entrega do programa de alta qualidade.  

 

 

Resultados desejados: 

1. Aumentar o número de matrículas em caminhos de iniciação universitária de alta qualidade na Charlestown High School, 

Dearborn STEM Academy, Fenway High School, Madison Park Vocational Technical High School e New Mission HS. 

2. Aumentar o número de alunos concluindo o ensino médio com pelo menos 12 créditos universitários altamente transferíveis 

 

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

Meta nº 1: Matricular uma coorte adicional de alunos da iniciação universitária em cada escola de ensino médio participante até 22/12, 

aumentando o número de matrículas de 183 no SY 22, para 318 no SY 23. 

Indicador: Dados SIMS de outubro  

Meta nº 2: Garantir que 75% dos graduados seniores da iniciação universitária tenham um mínimo de 12 créditos universitários em junho 

de 2023 

Indicador: Rastreador de crédito sênior do DESE e análise de dados DHE HEIRS 

 

Especifique como este subsídio se alinha com o(s) Compromisso(s) e Prioridade(s) da Visão Estratégica 20/25 do distrito. Liste-os abaixo: 

(consulte o anexo – vá para página 59)  

 

Os caminhos de iniciação universitária fornecem educação relevante, autêntica e imersiva para todos os nossos alunos. Por meio desses 

programas, buscamos aumentar o acesso aos cursos universitários para os alunos das Escolas Públicas de Boston e reduzir o tempo e o 

custo de uma primeira credencial de valor. Isso se alinha diretamente com a visão estratégica 20/25 do distrito, pois cria oportunidades 

igualitárias para os jovens buscarem cursos universitários e carreiras de alta qualidade 

 

Aprendizagem acelerada 2.1 “Remodelação de escolas do ensino médio” – em coordenação com o compromisso de “aprendizagem 

acelerada” e a prioridade identificada na visão estratégica 20/25, os programas de iniciação universitária são expandidos ao longo dos anos 

para que as BPS sejam sempre capazes de oferecer cursos universitários rigorosos aos seus alunos. 

Parcerias ativas 6.4 “Faculdade campeã e conscientização de carreira” - em coordenação com o compromisso e a prioridade de “parcerias 

ativas” identificadas na visão estratégica 20/25, os programas de iniciação universitária exigem parcerias profundas que criam 

oportunidades para os alunos engajarem em cursos universitários com suportes envolventes incorporados. 

 

 

          FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS23671 

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf


 

 

Nome do subsídio: Plano de Resgate Americano – Crianças e Jovens Desabrigados II – FC302 

Situação: Aumento 

Tipo de subsídio: Alocação 

Datas de início/término: 01/11/2021 a 31/08/2024 

Fonte de financiamento: Estadual/federal/privado/local (cidade): Federal pelo estado 

Contato da entidade concedente: Sarah Slautterback (Departamento de Ensino Fundamental e Médio) 

Endereço do cedente: 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148 

Telefone do cedente: 781-338-3399  

E-mail do cedente: sslautterback@doe.mass.edu  

Chefe de departamento e/ou escola(s) das BPS: Departamento de Oportunidades para Jovens 

Gestor do programa das BPS: Brian Marques, Diretor sênior da Opportunity Youth  

Chefe de departamento/líder escolar: Brian Marques, Diretor sênior da Opportunity Youth 

Valor do prêmio anual: US$ 1.175.885 

Valor do aumento: US$ 347.940 

Valor total do subsídio: 1.523.825 

Opções posteriores: Sim 

Nº aproximado de alunos (ou professores e equipe do gabinete central) atendidos: 3.700 

Locais: Todas as escolas das BPS 

Principais parceiros externos: FamilyAid Boston, Inc., Autoridade Habitacional de Boston (BHA) 

Descrição do subsídio: 

Reconhecendo o alto custo de vida em Boston e as restrições de renda dos programas de assistência de aluguel estaduais e municipais 

existentes, o financiamento ARP II será usado para continuar complementando a assistência financeira de emergência e os serviços de 

prevenção à falta de moradia no FY23 e FY24, assim como orientação acadêmica associada para nossos alunos de maior prioridade do 

FY22 ao FY24. Isso será essencial, pois as famílias continuarão se recuperando dos efeitos da pandemia da COVID-19 nos próximos anos. 

Os serviços de gestão de casos serão contratados para apoiar as famílias que ainda não tenham um provedor associado ou cujos custos de 

emergência não sejam permitidos nos serviços existentes. Os gerentes de caso trabalharão com as famílias para explorar os custos de ajuda 

de aluguel e assistência de emergência existentes como a primeira prioridade e, em seguida, alavancar o financiamento contratado por meio 

desse subsídio para fornecer assistência para outros custos. 

 

O financiamento do Plano de Resgate Americano (ARP) II será usado para complementar uma variedade de outras fontes de 

financiamento para infundir serviços acadêmicos e de gestão de casos aprimorados, enquanto aborda as principais lacunas nos programas 

de estabilização habitacional existentes para evitar que 150 de nossas famílias mais vulneráveis fiquem desabrigadas. Como a visão 

orientadora de todos esses esforços, as BPS aplicam uma visão antirracista para garantir que as práticas de sustentação cultural e linguística 

sejam incorporadas para atender às necessidades individuais de alunos e famílias. 

 

Categorias de custos que este subsídio cobre  

O subsídio do ARP II será usado para contratar gestão de casos críticos, prevenção de situação de desabrigo, busca de moradia e serviços 

de cobertura para evitar que alunos e famílias alojados precariamente se tornem desabrigados, enquanto auxilia aqueles que estão 

atualmente desabrigados a navegar pelos sistemas de abrigo e estabilidade habitacional de Boston. Este financiamento permitirá que as 



 

 

BPS reiniciem os serviços de prevenção de situação de desabrigo, enquanto sustentam a iniciativa por um período de três anos. Além disso, 

esse financiamento será usado para complementar, não suplantar, uma variedade de recursos federais, municipais e estaduais. As BPS, em 

colaboração com outras agências municipais e estaduais, estão coordenando uma série de fontes de financiamento para maximizar o 

impacto para alunos e famílias precariamente alojados.  

 

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

Meta nº 1: Fornecer serviços dedicados de prevenção de situação de desabrigo e assistência de emergência e gestão de casos que 

complementam, não suplantam, os programas municipais e estaduais existentes.  

Indicadores: 

● Número de alunos e famílias encaminhados para o programa de vale-moradia 

● Número de alunos e famílias alojados 

● Número de alunos e famílias encaminhados para os serviços de prevenção à situação de desabrigado 

● Resultados acadêmicos para alunos alojados de forma estável 

 

Meta nº 2: Complementar a série de desenvolvimento profissional de acesso a abrigos e moradias em andamento com sistemas de 

referência distritais dedicados e de fácil acesso e serviços contratados de gestão de casos e estabilização de moradias.  

Indicadores: 

● Número de contatos de pessoas desabrigadas baseados na escola para participar nas oficinas 

● Participação ativa e engajamento nas oficinas 

● Respostas e classificações do formulário de avaliação das oficinas 

● Taxa de presenças e taxa de absenteísmo crônico para alunos desabrigados (estabilidade habitacional como meio de estabilidade 

educacional) 

● Número de encaminhamentos para parceiros e programas de estabilidade habitacional das BPS 

 

Especifique como este subsídio se alinha com o(s) Compromisso(s) e Prioridade(s) da Visão Estratégica 20/25 do distrito. Liste-os 

abaixo: (consulte o anexo – vá para página 59)  

O subsídio do ARP II está alinhado com os seguintes compromissos da visão estratégica: 

● 1.8 Desenvolver a capacidade de abordar os contribuintes sociais e de saúde para lacunas de oportunidades, como fome, doenças 

crônicas, saúde mental, saúde sexual, falta de moradia e identidade LGBTQ+. 

○ Por meio de parcerias com a comunidade, a programação financiada oferece serviços abrangentes e apoio para combater a 

fome, doenças crônicas, saúde mental e falta de moradia. 

● 4.5 Garantir que cada escola das BPS e departamento do gabinete central colabore com famílias, jovens e parceiros locais 

focados na família e agências de serviço para garantir a consciência familiar e acesso aos recursos necessários para apoiar o 

crescimento dos alunos dentro e fora da sala de aula. 

○ Parceria com agências focadas em jovens e famílias para garantir a conscientização da família e o acesso a recursos que 

removerão barreiras, aumentarão a estabilidade educacional e apoiarão o crescimento dos alunos dentro e fora da sala de 

aula. 

● 6.5 Engajar os principais parceiros na tomada de decisões para orientar e desenvolver serviços complementares durante todo o 

ano, experiências de aprendizagem e programação para os alunos. 

○ Esta iniciativa envolve parceiros interagenciais no processo de tomada de decisão para ajudar a orientar e desenvolver 

serviços e programas coerentes durante todo o ano para alunos alojados precariamente, uma das nossas populações 

estudantis mais vulneráveis. 

 

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf


 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS23687 

 

Nome do subsídio:    MassStep: Assistente médico 

 

Situação:    Aumento 

 

Tipo de subsídio:  Competitivo 

 

Datas de início/término:  03/10/2022 a 31/08/2023  

 

Fonte de financiamento:  DESE 

 

Contato da entidade concedente:  Derek Kalchbrenner 

Especialista educacional de ESE/ACLS 

derek.kalchbrenner2@state.ma.us 

   

Chefe de departamento e/ou escola(s) das BPS:  Departamento de Educação de Adultos 

 

Gerente de fundos das BPS:   Serge Andre, Diretor de CTE 

 

Chefe de departamento/líder escolar:    Kristen D’Avolio, Diretora sênior 

 

Valor Original da Concessão: US$ 84.903 (aprovado pelo SC anteriormente) 

Valor do aumento: US$ 19.665 

Valor total do subsídio: US$ 104.568 

Opções posteriores:    Não  

 

Nº aproximado de alunos: 14 

 

Locais:  Departamento de Educação de Adultos/Boston Central Adult High School no edifício da Madison Park Technical Vocational High 

School 

 

 

Descrição do subsídio 

O MassSTEP prevê uma rede estadual de caminhos que preparam alunos adultos para carreiras promissoras com negócios dinâmicos de 

Massachusetts. Ele utiliza as colaborações entre educação, treinamento profissional e empregadores para criar oportunidades inovadoras de 

educação simultânea e desenvolvimento da força de trabalho para alunos adultos. Os parceiros do MassSTEP trabalham juntos para criar 

um sistema de desenvolvimento de força de trabalho mais forte e igualitário para a comunidade. Este programa certificará 14 residentes de 

Boston para se tornarem assistentes médicos certificados em parceria com 4 hospitais de Boston.  

 

Categorias de custos que este subsídio cobre 

 

O subsídio será usado para pagar um professor, um diretor clínico, custos de teste, chromebooks e suprimentos. O aumento será usado para 

pagar um professor de meio período para ministrar o curso e fornecer suporte instrucional adicional aos alunos com dificuldades.  

 

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

 

Meta nº 11: Até o 31 de agosto, quatorze alunos concluirão o curso e obterão credenciais relacionadas ao setor.     

 
1 Essas metas são estabelecidas pelo ACLS do DESE com base em dados federais do NRS de alunos de educação de adultos em todo 

o país.  



 

 

Indicador: Realização de 200 horas de instrução, 160 horas clínicas e aprovação nos exames de assistente médico, RCP e primeiros 

socorros.  

 

Meta nº 2: Em outubro de 2023, 10 alunos serão empregados em um trabalho relacionado ao setor. 

 

Indicador: Carta de afirmação do empregador ou recibos de pagamento.  

 

Meta nº 3: Até 30 de junho, os alunos apresentarão crescimento acadêmico em uma aula acadêmica principal. 

 

Indicador: Pontuar no MAPT obrigatório do DESE e/ou crédito de conclusão do curso em uma ou mais áreas de conteúdo principais.  

 

Alinhamento do plano estratégico 

Esses objetivos estão vinculados ao objetivo estratégico número um das BPS: Eliminar as lacunas de oportunidade e realização. Ao apoiar 

os residentes adultos de Boston para obter seu diploma do ensino médio ou aprender inglês, a educação de adultos das BPS atende alunos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÊ ESCOLAR – BPS23690 

 
 



 

 

 

Nome do subsídio: Melhora na ventilação e na qualidade do ar (IVAQ) – FC209  

Situação: Novo 

Tipo de subsídio:  Competitivo 

Datas de início/término: FY23-FY26 

 

Fonte de financiamento:  Federal 

Contato da entidade concedente:  DESE  

        Estratégia e planejamento de alocação de recursos 

        Matthew Deninger 

                                 federalgrantprograms@mass.gov 

 

Chefe de departamento e/ou escola(s) das BPS: Gestão de Instalações 

Gestor do programa das BPS: Anthony Pomella, Diretor assistente, engenharia mecânica; Katherine Walsh, Diretora do programa de 

sustentabilidade, energia e meio ambiente 

Chefe de departamento/líder escolar: Brian Forde Jr, Diretor executivo, gestão de instalações 

Valor anual do subsídio: Valor total do subsídio (se o período de subsídio for maior do que um ano): US$ 15.411.815 

Ao receber este valor faremos o seguinte: 

 

FY23 – Melhora na ventilação e na qualidade do ar interno nas Escolas Públicas de Boston – subsídio 

IVAQ do DESE 

Serviços contratuais (custo de mão de obra) US$ 1.750.000 

  

Compra de equipamentos 

James Otis US$ 2.086.484 

Mather Elementary US$ 4.582.083 

Kenny School US$ 2.236.493 

Taylor School US$ 3.054.722 

mailto:federalgrantprograms@mass.gov


 

 

Bates Elementary US$ 1.677.370 

  

Custos indiretos US$ 24.663 

  

TOTAL US$ 15.411.815,00 

 

Opções posteriores: Sim 

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

Todas as 5 escolas do projeto são escolas do Título I. Essas escolas atenderam 1.792 alunos durante o ano letivo de 2021-2022. 

Locais: 5 escolas 

Endereço do edifício 
Escola(s), centro de boas-vindas, 

 ou centro comunitário 

Ocupação do edifício 

(alunos e 

funcionários) 

218 Marion Street, East Boston MA 

02128 
James Otis Elementary School 402 

24 Parish St, Dorchester MA 02122 Mather Elementary School 481 

10 Oakton Ave, Dorchester MA 02122 Kenny Elementary School 344 

1060 Morton St, Mattapan MA 02126 Taylor Elementary School 337 

426 Beech St, Roslindale MA 02131 Bates Elementary School 228 

 

Como esses locais são escolhidos? A ordem de seleção das escolas foi determinada usando o Índice de Oportunidade das BPS e a 

ferramenta de planejamento de igualdade racial para priorizar a igualdade, além do status atual de HVAC dos edifícios escolares. 

Designamos o status HVAC de cada edifício escolar (lista de designação de ventilação do edifício) como uma das três categorias:  

1) Edifícios com HVAC central 

2) Janelas operáveis com edifícios de ventilação mecânica limitada 

3) Janelas operáveis sem edifícios de ventilação mecânica  

Apenas trinta e cinco edifícios escolares das BPS possuem sistemas centrais HVAC. Noventa e seis edifícios contam com janelas operáveis 

como fonte primária de ventilação, com quarenta e sete desses edifícios tendo alguma ventilação suplementar/limitada e quarenta e nove 

daqueles sem ventilação mecânica.  

A Otis, Kenny e Taylor têm edifícios não ventilados mecanicamente que dependem de janelas operáveis como fonte de ventilação. As 

escolas Mather e Bates têm ventilação limitada/suplementar e dependem de janelas operáveis como fonte primária de ventilação. Esses 

cinco edifícios escolares também não poderão receber os aparelhos de ar condicionado de janela. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c_7nuwYGUXcpksL6j5OZp2tUsFVj9JxQT5FV1asH9SM/edit?usp=sharing


 

 

 

Principais parceiros externos (se houver): DESE; Empreiteiros (TBA) que são selecionados por meio do processo de licitação pública; 

Dra. M. Patricia Fabian do grupo de pesquisa, Boston University; Campanha de escolas eficientes e saudáveis do Laboratório Nacional 

Lawrence Berkeley; Centro de escolas verdes 

 

Prioridades: Esses fundos devem ser usados para atividades que melhorem a qualidade do ar interno nas escolas, incluindo melhorar ou 

adicionar ventilação mecânica. As BPS usarão esse financiamento para garantir serviços de projeto, assistência de licitação e serviços de 

fase de construção para projetos que instalam novos sistemas HVAC em edifícios escolares de 5 escolas das BPS que têm ventilação 

mecânica limitada ou inexistente: Otis, Mather, Kenny, Taylor e Bates. A ordem de seleção dos edifícios escolares foi determinada usando 

o Índice de Oportunidade das BPS e a ferramenta de planejamento de igualdade racial (REPT) para priorizar a igualdade, além dos status 

atuais de HVAC dos edifícios escolares. 

Objetivo: “Crianças e professores passam mais de seis horas por dia em salas de aula durante o ano letivo, geralmente em edifícios com 

décadas de idade e com sistemas inadequados de aquecimento, ventilação e ar condicionado, ou HVAC”. (Patricia Fabian, Jonathan Levy, 

Boston University, 07/10/22) 

O financiamento será usado para garantir serviços de projeto, assistência de licitação e fase de construção para projetos de instalação de 

novos sistemas de HVAC em edifícios escolares de 5 escolas das BPS que têm ventilação mecânica limitada ou inexistente: Otis, Mather, 

Kenny, Taylor, Bates. 

A pandemia de COVID-19 apenas exacerbou ainda mais um fato bem conhecido sobre os edifícios escolares K-12, que é que a presença e 

o uso de ventilação mecânica são uma estratégia crítica em uma abordagem em camadas de redução de riscos para melhorar a qualidade do 

ar interno e a saúde ambiental dos edifícios escolares. A melhoria da qualidade do ar interno está relacionada a melhores resultados de 

aprendizagem, atenção e estado de alerta dos alunos, desempenho cognitivo da equipe e diminuição da transmissão de doenças, incidentes 

de asma, absenteísmo, etc. 

As Escolas Públicas de Boston estão atualmente na vanguarda da IAQ nas escolas devido ao seu trabalho durante a pandemia, 

particularmente a implementação da sua inovadora iniciativa de monitoramento de IAQ com painel público e o nosso plano de gestão de 

IAQ existente em várias camadas. (Saiba mais aqui e aqui.) Apenas nos últimos 9 meses, fomos convidados a apresentar nosso trabalho ao 

Gabinete de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca e à Força-Tarefa de COVID-19 da Casa Branca, à EPA dos EUA, ao 

Conselho Nacional de Legisladores Ambientais, ao Instituto de Direito Ambiental, a funcionários estaduais de saúde pública em WA e CA, 

cientistas e formuladores de políticas do Reino Unido com TAPAS e muito mais, influenciando recursos educacionais internacionais, 

federais e estaduais, financiamento e regulamentos para melhorar a IAQ nas escolas. O próximo passo mais apropriado para o nosso 

trabalho, e atualmente a estratégia mais crítica e ausente do nosso plano de gestão de IAQ em várias camadas, é investir em ventilação 

mecânica nas nossas escolas, priorizando os edifícios escolares com ventilação mecânica limitada ou nula.  

 

Resultados desejados: O financiamento será usado para garantir serviços de projeto, assistência de licitação e fase de construção para 

projetos de instalação de novos sistemas de HVAC em edifícios escolares de 5 escolas das BPS que têm ventilação mecânica limitada ou 

inexistente: Otis, Mather, Kenny, Taylor e Bates.  

Métricas, como taxas de ventilação, entradas de ar fresco, taxas de troca de ar, taxas de filtragem, serão medidas usando uma variedade de 

estratégias existentes e planejadas. Por exemplo, os níveis de CO2, que são usados para medir as taxas de ventilação adequadas em um 

espaço ocupado, CO, PM2.5, PM10, temperatura e umidade relativa serão medidos e divulgados publicamente pela iniciativa de 

monitoramento de IAQ das BPS. Avaliações anuais de HVAC também serão conduzidas e as descobertas relatadas, juntamente com 

reparos e manutenção contínuos realizados pelo contrato mecânico.  

Investir em novos sistemas de climatização nos edifícios escolares das BPS também ajudará as BPS a não fecharem os mesmos devido a 

eventos extremos de calor ou frio, pois o fechamento de escolas pode resultar em mais perda de aprendizagem para nossos alunos. Com os 

novos sistemas HVAC, as janelas operáveis podem se tornar fontes suplementares de ventilação, em vez de servir como fonte primária de 

https://theconversation.com/amp/investing-in-indoor-air-quality-improvements-in-schools-will-reduce-covid-transmission-and-help-students-learn-191410
https://theconversation.com/amp/investing-in-indoor-air-quality-improvements-in-schools-will-reduce-covid-transmission-and-help-students-learn-191410
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8810
https://docs.google.com/presentation/d/1tk3gyO831vUSxoks3B2k7E_2xhOSP3dKUL91lTh2-Dk/edit?usp=sharing
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8810
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8810


 

 

ventilação. Nossos testes de ACH em todo o distrito da primavera de 2021 apresentaram que confiar em janelas operáveis para trocas de ar 

é mais imprevisível do que a ventilação mecânica, devido às condições climáticas, velocidade do vento e direção do vento, resultando em 

desigualdades de ventilação em todo o distrito. Novos investimentos em HVAC forneceriam mais consistência e controle automatizado ou 

manual sobre as taxas de ventilação em todos os edifícios e salas de aula. Também nos permitiria adicionar filtragem, como MERV-13s, 

para ajudar a mitigar a transmissão de doenças, mofo, pólen e poluição do ar externo. 

Assim que dados suficientes estiverem disponíveis, os resultados de saúde dos ocupantes do edifício e as taxas de absenteísmo também 

podem ser analisados e relatados como métricas, com resultados de saúde melhorados esperados devido aos investimentos em ventilação 

mecânica. Atualmente, estamos em parceria com a Boston University em um estudo de pesquisa aprovado, “compreendendo a qualidade 

do ar interno, conforto térmico e uso de energia nas salas de aula e o impacto dos controles de engenharia SARS-CoV-2, um estudo 

inicial”, usando os dados da iniciativa de monitoramento de IAQ. Além de analisar os dados para que possam ser usados para fazer 

investimentos e melhorias em nossos edifícios, a Boston University está nos ajudando a desenvolver materiais educacionais e de 

comunicação de IAQ para a comunidade das BPS. 

 

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

Meta nº 1: Fornecer sistemas modernos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) para 5 escolas que atualmente não 

possuem esses sistemas ou precisam de sistemas e reparos adicionais. 

Indicador: Confirmado com o uso de medidas de qualidade do ar interno e HVAC padrão da indústria. 

Meta nº 2: Fornecer condicionamento, ventilação e conforto do espaço da sala de aula durante todo o ano. 

Indicador: Salas de aula confortáveis para a comunidade das BPS e ambientes de aprendizagem aprimorados. 

Meta nº 3: Registrar e analisar as melhorias dos parâmetros de IAQ devido aos novos sistemas de HVAC 

Indicador: Os sensores de IAQ nas salas de aula são conectados ao painel público de IAQ e os dados são analisados e relatados pela gestão 

de instalações das BPS. Os sensores de IAQ também são conectados ao BMS para auxiliar na automação de HVAC em resposta a níveis 

elevados. 

Meta nº 4: Comunicar e educar 5 comunidades escolares sobre os novos investimentos em HVAC e a relação com a qualidade do ar 

interno. 

Indicador: Materiais de comunicação inclusivos e igualitários e estratégias de engajamento são desenvolvidos e compartilhados com as 5 

comunidades escolares, com oportunidades integradas de feedback e comunicações bidirecionais. Os materiais serão desenvolvidos e 

distribuídos em parceria com a Boston University, as comunicações das BPS, os líderes escolares e os conselhos das famílias. 

 

Especifique como este subsídio se alinha com o(s) Compromisso(s) e Prioridade(s) da Visão Estratégica 20/25 do distrito. Liste-os abaixo: 

(consulte o anexo – vá para página 59)  

● APRENDIZAGEM ACELERADA – Escolas de alta qualidade e salas de aula divertidas em todo o distrito 

● AMPLIFICAR TODAS AS VOZES – Tomada de decisão compartilhada, parcerias e responsabilidade mútua 

● EXPANDIR A OPORTUNIDADE – Financiamento justo e igualitário e ambientes acolhedores  

● CULTIVAR A CONFIANÇA – Equipe atenciosa e competente que reflete nossos alunos e é focada no serviço 

● ATIVAR PARCERIAS – Expandir a aprendizagem para além da sala de aula e conectar a comunidade à sala de aula. 

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf

