
 
 

 

Propostas e apresentações da 
Declaração de impacto de igualdade para o Comitê escolar 

 

Título: Apresentação dos resultados do MCAS de 2021 para as BPS  Data: 6 de outubro de 2021: 
 

A Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial das BPS foi usada?     Sim   X Não  
Se sim, insira a(s) data(s) das reuniões do REPT e link para REPT concluído aqui:  

Um membro da Divisão de Equidade, Estratégia e Lacunas de Oportunidade revisou esta declaração?   X Sim ❑ Não 
 

Seções da Ferramenta de planejamento de 
igualdade racial da BPS 

Resumo/justificativa 

1. Proposta/apresentação e impacto 
Quais são os resultados desejados da 
proposta/iniciativa, incluindo a mitigação de 
disparidades? Quem liderou este 
trabalho/planejamento, e eles refletem as 
identidades de grupo de alunos e famílias da 
BPS (grupos-chave incluem indivíduos negros, 
latinos, asiáticos, indígenas, imigrantes, 
multilíngues e que têm experiência em 
educação especial)? 

Este relatório irá compartilhar os resultados do sistema de avaliação 
abrangente de Massachusetts (MCAS) de 2021 para os alunos das BPS, 
destacando as áreas disciplinares e níveis de série que tiveram um 
desempenho forte ou fraco. Esses dados serão desagregados com base na 
raça/etnia, assim como no status de alunos de inglês e/ou alunos com 
deficiência. 

2.  Alinhamento ao plano estratégico 
Como a proposta/iniciativa está alinhada ao 
plano estratégico do distrito?  

O primeiro compromisso do plano estratégico é eliminar as lacunas de 
oportunidades e de realizações. Esta apresentação irá compartilhar com a 
comunidade das BPS o nível de desempenho acadêmico de todos os 
alunos, incluindo áreas específicas, níveis de notas e grupos demográficos 
de alunos em que o nível atual de desempenho acadêmico é baixo e as 
lacunas ainda existem.  

3. Análise dos dados 
Quais dados foram analisados? Eles foram 
desagregados por raça e outros grupos-
chave? O que isso mostrou em relação às 
disparidades?  

Os resultados do MCAS de 2021 foram analisados para todas as escolas, 
alunos e níveis de ensino das BPS em artes da língua inglesa, matemática 
e engenharia científica e tecnológica. Os dados foram desagregados por 
categorias de aprendizagem, raça/etnia, situação do aluno em inglês, 
desvantagem econômica, alunos com deficiência e alunos de inglês com 
deficiência para garantir que as escolas compreendam o progresso dos 
alunos no último ano e ajudem os professores a identificar os alunos que 
precisam de mais assistência no próximo ano. Embora ainda existam 
problemas, os grupos marginalizados não apresentaram quedas 
acentuadas em comparação com outros grupos nas BPS ou no estado. No 
entanto, espera-se que essas análises produzam dados diagnósticos 
importantes para ajudar a direcionar os esforços de recuperação 
acadêmica e determinem quais escolas, disciplinas e alunos precisam de 
uma intervenção maior.  

4. Compromisso das partes interessadas 
Quem se engajou (quantidade, grupos-chave 
e funções), como e no que isso resultou? O 
que os alunos/famílias mais impactados pela 
proposta/iniciativa disseram?  

No desenvolvimento desta apresentação, o Escritório de Dados e 
Responsabilidade (ODA) compartilhou esses dados com a equipe do 
superintendente, incluindo o superintendente adjunto de acadêmicos, o 
diretor da escola, o diretor de responsabilidade e o chefe de 
comunicações para garantir que eles entendam as implicações dessas 
estratégias de planejamento. Devido às restrições que o Departamento de 
Ensino Fundamental e Ensino Médio impôs sobre o compartilhamento dos 
resultados com a mídia e o público, os dados só puderam ser usados para 
a programação interna do distrito e propósitos de planejamento com um 
pequeno grupo seleto de administradores do escritório central antes da 

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit


 
 

 

divulgação pública em 21 de setembro. 

5. Estratégias de igualdade racial 
Como esta proposta/iniciativa reduz 
divergências e aumenta a igualdade racial, 
entre outras? Quais são as possíveis 
consequências não intencionadas? Quais 
estratégias complementares avançarão a 
igualdade ainda mais? 

Existe diversas estratégias de igualdade racial e compromissos distritais 
nos quais as BPS estão focadas, como a implementação de Mesas 
Redondas de Equidade na comunidade e na escola. Elas são exigidas para 
a apresentação de planos de Fundo de Alívio Emergencial de Ensino 
Fundamental e Ensino Médio (ESSER), como estratégias para ampliar 
vozes e direcionar a tomada de decisão para uma lente de equidade 
racial. Além disso, a implementação de Práticas de Sustentação Cultural e 
Linguística nas salas de aula em todo o distrito é uma estratégia 
fundamental para eliminar a falta de oportunidade, junto com parcerias 
de alta qualidade que apoiam a aceleração e o enriquecimento 
acadêmico.   

6 Orçamento e implementação 
Quais são os impactos do orçamento? Como a 
implementação garantirá que todos os 
objetivos, principalmente os relacionados à 
igualdade, sejam atendidos? Quais são as 
identidades de grupo da equipe de 
implementação e elas promoverão uma lente 
de equidade? 

As estratégias do distrito para suprir essa falta de oportunidade são o foco 
de todas as despesas e investimentos futuros do ESSER. Este trabalho será 
implementado por uma equipe diversificada de líderes escolares e de 
escritórios centrais. Esses investimentos incluirão academias de 
aceleração, tutoria e maior acesso a textos complexos, com aprendizagem 
profissional para educadores para apoiar o uso desses textos em sala de 
aula.  

7. Prestação de contas e comunicação 
Como os impactos serão avaliados, 
documentados e comunicados às partes 
interessadas? Quem será responsável? 

Esta apresentação é um passo importante para compartilhar e refletir 
sobre esses dados vitais. Além disso, em colaboração com a equipe de 
Comunicação, os dados foram compartilhados com o público por um 
comunicado à imprensa.  
 
As próximas etapas imediatas incluem a comunicação direta com as 
famílias sobre o desempenho individual do aluno, distribuir relatórios de 
notas individual e aprimorar o painel de controle de nível escolar para que 
os funcionários da escola acessem o desempenho agregado do aluno e 
dados de nível do item. Os dados estão disponíveis ao público nos perfis 
escolares e distritais do Departamento de Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. 

 

https://profiles.doe.mass.edu/mcas/achievement_level.aspx?linkid=32&orgcode=00350000&orgtypecode=5&
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