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Seções da Ferramenta de Planejamento 
de Igualdade Racial das 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 das BPS (grupos-
chave incluem indivíduos negros, 
latinos, asiáticos, indígenas, 
imigrantes, multilíngues e que têm 
experiência em educação especial)? 

Esta apresentação fornecerá uma atualização abrangente sobre a 
implementação do plano de melhoria sistêmica (SIP) das Escolas Públicas de 
Boston. O SIP foi desenvolvido pelo Departamento de Ensino Fundamental e 
Médio (DESE), pela Cidade de Boston e pelas BPS em resposta aos resultados da 
revisão de acompanhamento do DESE na primavera de 2022. 
 
O SIP inclui sete áreas de foco: Alunos de inglês, educação especial, escolas de 
transformação, instalações, transporte, segurança dos alunos e dados. Cada área 
de foco tem um ou dois líderes de implementação e uma equipe multifuncional 
designada. 

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

As áreas de foco no SIP estão todas incluídas no plano estratégico do distrito. 
Conforme informado no SIP: 
“Embora o relatório de análise distrital de maio de 2022 evidencie que as BPS 
fizeram progressos desde março de 2020, os principais resultados incluem 
desafios significativos e persistentes nas BPS. A cidade de Boston e as BPS 
concordam que ações urgentes devem ser tomadas para enfrentar os desafios de 
longa data que as BPS enfrentam. Elas também concordam em abordar 
imediatamente as barreiras sistêmicas às oportunidades educacionais, 
desenvolver a capacidade operacional para implementar mudanças sistêmicas e 
apoiar os alunos mais vulneráveis de Boston, incluindo alunos com deficiência e 
alunos de inglês, a alcançar todo o seu potencial.” 

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?  

Cada equipe de implementação revisará os dados-chave para orientar seu 
planejamento de implementação e avaliar a eficácia do seu trabalho. Esses 
dados serão desagregados por raça, status de educação especial, status de aluno 
de inglês e outros fatores-chave para garantir que a implementação seja 
deliberadamente projetada para preencher as lacunas de oportunidades. 
 
Três das sete áreas de foco exigem que uma parte externa revise e forneça 
recomendações às BPS. Essas revisões incluirão uma análise de dados 
quantitativos desagregados, assim como entrevistas qualitativas com as 
principais partes interessadas. 

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?  

A implementação do SIP incluirá o envolvimento das partes interessadas para 
informar uma gama de áreas de foco. Exemplos específicos incluem: 

● Será formado um grupo de trabalho da McKinley School para 
implementar as recomendações da equipe de intervenção e orientar a 
avaliação das necessidades das instalações. 

● O Gabinete de Educação Multilíngue e Multicultural realizará um 
engajamento externo robusto para coletar informações no seu plano 
estratégico para alunos multilíngues antes de apresentar o plano 

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


 
 

 

proposto ao Comitê Escolar em outubro. 

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? 

Cada grupo de trabalho é encarregado de garantir que as formas de igualdade 
racial e outras estejam no centro do processo de implementação. O REPT será 
usado por todas as sete equipes de implementação do SIP, garantindo que 
consequências não intencionais sejam identificadas e mitigadas, e estratégias 
complementares sejam projetadas e executadas. Por exemplo, a equipe de 
instalações usou a ferramenta de planejamento de igualdade racial (REPT) para 
informar sua implementação faseada de reformas de banheiros. 

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 visão de 
igualdade? 

O DESE comprometeu US$ 10 milhões para apoiar a implementação do SIP (ver 
Anexo B do SIP). Esses fundos serão usados para contratos externos, equipe de 
implementação e outros itens com base em acordo mútuo entre o DESE e as 
BPS. 
 
Três cargos foram criados para apoiar a implementação: 

● Superintendente Adjunto, estratégia e implementação de dados 
(branco) 

● Gerente de Implementação, assuntos acadêmicos (ainda sem 
contratação) 

● Gerente de Implementação, operações (ainda sem contratação) 
Esses funcionários serão encarregados de garantir que o REPT seja concluído por 
cada equipe de implementação e que os objetivos relacionados à igualdade 
sejam atendidos. 
 
Os líderes de equipe de cada área de foco se identificam 62,5% como negros; 
12,5% como latinos; e 25% como brancos. 

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

O SIP fornece entregas claras e um cronograma para cada uma. O 
Superintendente Adjunto para estratégia e implementação de dados será 
responsável por este trabalho em colaboração com os Gerentes de 
Implementação e sete grupos de trabalho. 
 
O Comitê Escolar receberá um memorando de atualização semanal sobre a 
implementação do SIP. Tanto o Comitê Escolar quanto o público receberão 
atualizações durante o relatório do Superintendente nas reuniões do Comitê 
Escolar. Também serão agendados relatórios de progresso específicos para cada 
área de foco. 
 
As BPS informarão o público sobre o status contínuo de todas as entregas SIP no 
nosso site neste endereço: www.bostonpublicschools.org/strategicprogress. 

 


