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Verbas Federais de Auxílio das BPS 
de 2021

RETORNAR | RECUPERAR | REINVENTAR 

Com base no planejamento estratégico 

voltado para a comunidade, as Escolas 

Públicas de Boston investirão verbas federais 

de auxílio únicos para RETORNAR bem, 

RECUPERAR-SE com solidez e REINVENTAR o 

que for possível para nossos alunos



Escolas Públicas de Boston
As verbas do ESSER I e Cares (US$ 55 milhões) foram investidas 

principalmente em recursos necessários para dar assistência aos nossos 

alunos durante a pandemia e retornar nossos alunos com segurança ao 

ensino presencial.

▫ As Escolas Públicas de Boston receberam US$ 32 milhões 
diretamente 

▫ A cidade de Boston contribuiu com US$ 23 milhões de verbas 
recebidas diretamente

De maneira geral, esperamos que as verbas do ESSER I sejam utilizadas 

nas seguintes categorias:  

● ~ US$ 25 milhões Saúde e segurança

● ~ US$ 9 milhões Serviços de alimentação e nutrição

● ~ US$ 10 milhões Ensino de verão ampliado e apoios acadêmicos

● ~ US$ 5 milhões Avaliações de educação especial e serviços compensatórios

● ~ US$ 5 milhões Ensino a distância e tecnologia

● ~ US$ 1 milhão Envolvimento e apoio da família e do aluno 

ESSER I/ 
CARES
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ESSER II 
Planejamento 

de engajamento

ESSER Análise da Proposta do Líder Escolar
● Semana de 20 de agosto de 2021
● 12 líderes escolares que se candidataram 

como líderes de seus pares para avaliar 
as necessidades da escola a partir dos 
investimentos do ESSER no distrito

ESSER Comissão de Alunos
● Quatro reuniões semanais, de julho a 

agosto
● 10 membros da comissão

< 35 sessões

< 1500 partes 

interessadas

250 consultas públicas



Estudos
Socioemocio
nal e Bem-

Estar
Operações

ESSER II 
Planejamento 

de 
investimentos

Retornar e 
recuperar



Escolas Públicas de Boston

ESSER II 
Planejamento 
da verba
~ US$ 123 milhões

Categoria Despesas

Alocação ponderada para apoiar a implementação do Plano Escolar 
de Qualidade (Quality School Plan) nas Escolas

US$ 61,5 mi

Retorno operacional e recuperação: Ambientes escolares e outros US$ 27,1 mi

Recuperação acadêmica - Alunos com deficiência US$ 10,5 mi

Recuperação acadêmica - Núcleo de ensino US$ 8,8 mi

Recuperação acadêmica - Aprendizes da Língua Inglesa US$ 6,2 mi

Recuperação socioemocional Fortalecimento da comunidade e 
investimento nas crianças e famílias

US$ 5,5 mi

Garantia: Responsabilidade, implementação e gestão de riscos: 
Garantindo eficácia e equidade

US$ 3,3 mi

Orçamento total US$ 122.967.457,00
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Escolas Públicas de Boston

Estratégia de 
recuperação 
acadêmica
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1) Solidificar o ensino de Nível I, especialmente em 
alfabetização
▪ Ensino profissional na Ciência da Leitura
▪ Atualizar as coleções das bibliotecas com textos 

culturalmente responsivos

1) Atender às necessidades de alunos com deficiência, 
aprendizes da língua inglesa e alunos com dupla 
identificação 
▪ Prestar serviços diretos
▪ Elaboração universal para ensino do conteúdo

1) Fornecer acesso universal a intervenções de Nível II e 
III, incluindo:
▪ Intervenções digitais que os alunos podem usar na 

escola ou em casa
▪ Intervenções de nível III para dislexia



Estudos

Operações

Propostas 
escolares 

até o 
momento*

Retornar e 
recuperar

*Todas as propostas escolares 
devem ser apresentadas até 1º de 
outubro, esperamos dar uma visão 
geral das propostas após esta data.

Estudos

Dar assistência a aprendizes de inglês e alunos com deficiência, com 

recuperação e reengajamento

● Investir em paraprofissionais para dar apoio à recuperação 

educacional 

● Aumentar o ETC dos professores de ESL para tempo integral para 

acelerar o ensino

● Investir em professores de recursos de educação especial para 

acelerar sua aprendizagem, fornecendo um ensino mais direcionado 

em leitura e matemática

Fortalecer o núcleo de ensino através de práticas inclusivas que apoiam 

as várias modalidades em que os alunos aprendem, aumentando o acesso 

a padrões de alta qualidade, alinhando-se aos padrões, cultural e 

linguisticamente afirmando o projeto de unidade, aumentando o discurso do 

aluno em apoio ao pensamento crítico e através da alfabetização equitativa. 

● Investir em instrutores de transformação

● Investir nos profissionais existentes, fornecendo estipêndios para o 

desenvolvimento profissional

● Fazer parceria com organizações como o Programa Latino STEM e 

Lego Robotics



Operações

Propostas 
escolares 

até o 
momento*

Retornar e 
recuperar

*Todas as propostas escolares 
devem ser apresentadas até 1º de 
outubro, esperamos dar uma visão 
geral das propostas após esta data.

Socioemoci
onal e Bem-

Estar

As atividades de enriquecimento e a participação na 

programação de artes estão correlacionadas a benefícios 

relacionados à tolerância, empatia e pensamento crítico.

● Fazer parceria com organizações comunitárias para reforçar os 

alunos; habilidades - comunicação, empatia pelos outros e 

solução criativa de problemas - que são indispensáveis. 

Estamos incentivando conversas sobre equidade, liderança e 

identidade nas escolas.

Parcerias mais fortes com as famílias e a comunidade

● Fazer parceria com organizações comunitárias para construir e 

fortalecer nosso Comitê de Envolvimento Familiar e 

Comunitário com o objetivo de transformar nossa escola em 

uma "Escola Parceria"

● Investir no Coordenador após o horário escolar para criar uma 

rica programação fora da escola para todos os alunos com foco 

no enriquecimento acadêmico, SEL e aprendizagem 

experiencial.

Socioemoci
onal e Bem-

Estar



Linha do tempo do processo daqui em diante

1. ESSER Etapas da comissão 
▫ Caminhos de alta qualidade 
▫ Oportunidade de acesso e 

enriquecimento
▫ Investimento na 

comunidade (crianças e 
famílias)

▫ Melhoramento das BPS 
(instalações) 

4. Envolvimento 
público e 

comentários sobre a 
versão preliminar do 

ESSER III 

2. Versão preliminar (a ser alterada 
após a análise dos planos escolares 
e da consulta pública do ESSER III) 

enviada à DESE em 04/10/21

5. Alterar o orçamento da DESE e 
finalizar o Plano de Implementação 

Recuperar e Reinventar. 
Ciclo de monitoramento 

transparente.

3. ESSER III Versão Preliminar do Plano 
de Implementação Recuperar e 

Reinventar 
para consulta pública

Setembro de 2021 Outubro de 2021 Novembro de 2021 Dezembro de 2021



ESSER III 
Investimentos 
do distrito em 

análise

Fortalecer o núcleo de ensino

Materiais e ensino de alta qualidade em todas as salas de 
aula

● Recuperação de equidade educacional

● Currículos, materiais e equipamentos de alta qualidade

● Ciências do ensino intermediário (middle school) e 

médio (high school)

● Desenvolvimento profissional adicional

● Líderes e professores de alta qualidade

● Aprendizagem e tecnologia on-line

● Apoios e intervenções multiescalonados para os alunos

Aprendizes de inglês (ELL)
● Investimentos em educação bilíngue

● Apoios para alfabetização de alunos bilíngues - Selo de 

Bilinguismo

● Avaliação, monitoramento e intervenção de alta 

qualidade

● Programas em dois idiomas

● Fundos para educadores bilíngues

Alunos com deficiência
● Serviços compensatórios

● Expandir a inclusão de alta qualidade 

● Materiais especializados para análise do 

comportamento aplicada, dislexia e outros programas 

específicos 

● Apoios e comunicação ampliados para os pais

Caminhos de alta qualidade
● Primeira infância

● Aumentar o acesso precoce ao aconselhamento e orientação

● MassCore 

● Preparação para faculdade e carreira

● Expansão de matrículas duplas 

Acesso equitativo
● Expansão de artes, atividades esportivas, Excellence for All e AWC 

● Apoio a desabrigados

● Aumentar a diversidade de educadores, incluindo linguística 

● Tecnologia

● Sistemas de avaliação, monitoramento, avaliação de equidade

● Mesas-redondas sobre Equidade da Comunidade e Escola 

contínuas

Ambientes escolares
● Renovar e ampliar as bibliotecas

● Laboratórios de Ciências

● Sistemas completos de HVAC, se necessário

● BuildBPS: Acelerar os cronogramas e a transparência

● Melhorar os serviços de transporte para alunos com necessidades 

especiais

Comunidade
● Antes e depois da assistência 

● Aprendizagem de verão ampliada e oportunidades de 

enriquecimento

● Escolas Comunitárias Centrais

● Melhorar as práticas de envolvimento da família nas escolas



BASE EM PESQUISA 

E EVIDÊNCIAS

A prática baseada em 
evidências é fundamental 
no nosso trabalho.

Informações da 
comunidade, pais e 
educadores também são 
evidências.  

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO

Pontos de verificação 
trimestrais para monitorar 
despesas, implementação e 
eficácia.

Desenvolver um conjunto 
de avaliações internas e 
externas para entender o 
impacto dos principais 
investimentos.  

GARANTIAS DE 

IMPLEMENTAÇÃO

Cargos temporários adicionais 
em Finanças, Capital Humano e 
Responsabilidade para dar 
apoio ao planejamento e 
despesas das escolas e 
departamentos do distrito

Criação do Departamento de 
Controles Internos em Finanças 
para ajudar a construir e 
gerenciar processos para 
gerenciar essas verbas, bem 
como outros projetos 
semelhantes

AVALIAÇÃO

Todos os investimentos do 
distrito estão vinculados às 
prioridades e métricas do 
planejamento estratégico. 

As métricas incluem dados 
de realização, metas de 
diversidade, pesquisas, 
progresso de aprendizes de 
inglês, progresso de alunos 
com deficiência e sucesso 
pós-secundário.

RESPOSTA ÀS 

NECESSIDADES 

NO PRAZO

As necessidades dos alunos 
têm aumentado ao longo da 
pandemia

Portanto, os planejamentos de 
despesas do ESSER precisarão 
evoluir e mudar junto com elas

O envolvimento contínuo com 
o Comitê Escolar e a 
comunidade mais ampla das 
BPS é essencial.

Quadro de Impacto do ESSER
CICLO CONTÍNUO DE MELHORIA

ACELERANDO NOSSO IMPACTO

https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/research-at-bps/esser#h.darmxj31lacw

