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Grupo de candidatos: Os alunos 
precisam de um mínimo de B na média 

para serem considerados parte do grupo 
de candidatos. Os alunos qualificados 
receberão uma pontuação composta 

baseada na avaliação (30%) e na média 
(70%) com potenciais pontos adicionais. 

Política aprovada 
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Passo 1: Quem é elegível
Objetivo: Determine a preparação do aluno

Passo 2: Quem foi convidado
Objetivo: Garanta acesso em toda a cidade

Atribuição: 100% dos convites são 
distribuídos por meio de classificação 

direta dentro das camadas 
socioeconômicas.
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Passo 1: Quem é elegível
Objetivo: Determine a preparação do aluno

Ciclo de 
Admissões

Séries Avaliação Indicadores de pobreza 
extrema

SY22-23 100% 0% ● 15 pontos para alunos 
que vivem em 
moradias BHA, sem 
teto ou sob cuidados 
do DCF

OU 
● 10 pontos para alunos 

que frequentam uma 
escola onde 40% ou 
mais dos alunos 
matriculados são de 
famílias 
economicamente 
desfavorecidas

● Média B ou superior
● Dois primeiros períodos 

do 6º/8º ano: Língua 
inglesa, matemática, 
ciências e estudos sociais

Nenhuma avaliação 
necessária devido à atual 

pandemia COVID-19

SY23-24 e 
além

70% 30%

● Média B ou superior
● Período final do 5º/7º ano: 

Língua inglesa e 
matemática

● Dois primeiros períodos 
do 6º/8º ano: Língua 
inglesa, matemática, 
ciências e estudos sociais

Avaliação necessária
em língua inglesa e 

matemática



4

Passo 2: Quem foi convidado
Objetivo: Garanta acesso em toda a cidade

O que é uma camada? 
Uma camada é um agrupamento de áreas geográficas na cidade com 
características socioeconômicas semelhantes. Isso cria uma pontuação com base 
em cinco características: (1) Porcentagem de pessoas abaixo da linha de pobreza; 
(2) Porcentagem de domicílios ocupados pelo proprietário; (3) Porcentagem de 
famílias chefiadas por pais solteiros; (4) Porcentagem de domicílios onde um 
idioma diferente do inglês é falado; e (5) Nível educacional.

Como funciona? 
Os alunos são atribuídos a uma das oito camadas com base no seu endereço 
residencial e só competirão com outros alunos na sua camada. Cada camada 
receberá aproximadamente o mesmo número de vagas. Os convites serão 
distribuídos em 10 rodadas com 10% dos assentos disponíveis em cada categoria 
por rodada. A camada com a pontuação socioeconômica mais baixa será a 
primeira em cada rodada.

Observação: Os alunos recebem pontos adicionais com base nos fatores do slide 6, 
em vez de serem colocados em uma camada separada.

A partir do ciclo de admissões SY22-23, alocar 100% dos convites usando classificação direta em 
8 camadas socioeconômicas. Cada camada recebe aproximadamente o mesmo número de 
convites.
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Conjunto de dados para a simulação:
● Presume-se cerca de 1.000 convites para distribuir
● Candidatos da 7ª série para o ano letivo de 2020-2021
● Incorpora pontuações ISEE no lugar de crescimento do MAP
● GPA recalculado usando apenas notas de outono - GPA não é arredondado
● Incorpora alunos com uma média de B ou mais em Língua Inglesa e Matemática que também 

tiveram uma pontuação no teste ISEE

Considerações a ter em mente:
● As simulações oferecem apenas uma noção do que pode acontecer e não devem ser interpretadas 

como resultados definitivos.
● A política aprovada inclui notas de ciências e estudos sociais, que não estão incorporadas aqui.
● O atual contrato de avaliação distrital é com a NWEA para o crescimento do MAP. A simulação usa 

pontuações ISEE porque os resultados de crescimento do MAP não estão disponíveis.
● Os candidatos para o próximo ciclo de admissão não podem ser distribuídos pela cidade da mesma 

forma que os candidatos para o ciclo de admissão do ano letivo de 2020-2021.
● Os candidatos para o próximo ciclo de admissão não podem classificar as três escolas da mesma 

forma que os candidatos fizeram no ciclo de admissão do SY20-21.
● As notas que serão utilizadas para admissão neste ciclo (notas SY21-22) ainda não foram registradas.

Suposições gerais de simulação



Grupo de estudantes SY20-21 matrícula 
do 6º ano na 

cidade*

Candidatos para 
SY20-21

Candidatos para 
SY20-21 com 
média B ou 

superior

Convites (com base 
na simulação 

usando o Grupo de 
candidatos SY20-

21)
Alunos presentes

Escolas com mais de 
40% de pobreza**

4.414 83% 2.104 75% 1.110 66% 796 80%

Alunos que frequentam 
escolas com menos de 

40% de pobreza**

922 17% 697 25% 580 34% 204 20%

Total 5.336 100% 2.801 100% 1.690 100% 1.000 100%

*A matrícula no 6º ano em toda a cidade foi determinada com base em dados publicamente disponíveis no MA DESE 
School and District Profiles, e inclui escolas públicas e privadas. 
**Mais de 40% das escolas foram determinadas usando dados publicamente disponíveis de MA DESE School and 
District Profiles. 

Os alunos que frequentam uma escola com menos de 40% de pobreza são responsáveis 
por 17% das matrículas do 6º ano em toda a cidade e 20% dos convites simulados. Os 
alunos que frequentam uma escola com 40% ou mais de pobreza são responsáveis por 
83% das matrículas do 6º ano e 80% dos convites.

Simulação de matrículas, inscrições e convites para exames de escolas



Grupo de 
estudantes

Camada
1

Camada
2

Camada
3

Camada
4

Camada
5

Camada
6

Camada
7

Camada
8 Total

Alunos que 
frequentam escolas 
com mais de 40% de 

pobreaz**

114 114 116 103 107 93 84 65 796 80%

Alunos que 
frequentam escolas 
com menos de 40% 

de pobreza**

11 11 9 22 18 32 41 60 204 20%

Total 125 125 125 125 125 125 125 125 1.000 100%

**Mais de 40% das escolas foram determinadas usando dados publicamente disponíveis de MA DESE 
School and District Profiles. 

Os alunos que frequentam uma escola com menos de 40% de pobreza respondem por 
204 (20%) dos convites simulados para uma escola de exame. Os alunos que frequentam 
uma escola com 40% ou mais de pobreza são responsáveis por 796 (80%) dos convites 
para exames simulados.

Simulação de convites para uma escola de exame
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Simulação de convites para uma escola de exame
Por situação econômica e etnia

Os dados de simulação mostram a diversidade racial e socioeconômica mais alinhada com a 
matrícula dos alunos.
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Simulação de convites para 
uma escola de exame 
Por bairro

Os dados de simulação mostram a 
diversidade geográfica que está mais 
alinhada com a matrícula dos alunos.

Nota: estes dados mostram os resultados da 
simulação da política por código postal. A 
política simulada aloca vagas por camada e 
não aloca vagas por CEP.
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Setembro de 
2021

● Lançamendo dos módulos de avaliação equitativa no final de setembro

Outubro de 2021 ● Publicação circular do Superintendente que articula a logística 
operacional para cálculos de média, administração de testes e aplicações

● A verificação de residência começa em meados de outubro para alunos 
não-BPS

● Início da implementação de investimentos para aumentar o acesso  
● Apoio ao aluno: Desenvolvimento e publicação de um plano para apoiar 

os novos alunos e o plano acadêmico para os anos 4 a 6

Novembro –
Dezembro de 
2021

● A verificação de residência continua até 18/11
● Continuação da implementação de investimentos que visam ampliar o 

acesso
● Apresentação de recomendações de políticas de notas equitativas ao 

Comitê Escolar para consideração

Cronograma para implementação
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Janeiro de 2022 ● A coleta de notas começa para todos os candidatos não-BPS da escola de 
exame (1/3)

● Todas as famílias classificam as escolas por meio do formulário de 
escolha contínua online

Fevereiro de 
2022

● Prazo para as notas a serem enviadas para todos os alunos (2/11)

Março – Abril de 
2022

● Cálculo e classificação da média dentro das camadas
● Atualização do status do aplicativo para alunos inelegíveis (média <B)
● Envio dos convites e status às famílias

Maio – Junho de 
2022

● Programa de estratégias para o sucesso para as aulas que começam em 
setembro de 2022

● Relatório anual: Publicação de um relatório anual em junho para incluir 
resultados desagregados dos alunos e avaliação do programa

Cronograma para implementação
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● As famílias poderão digitar o seu 

endereço e o mapa identificará 

em que camada elas moram

● Parceria com a equipe de 

análise da cidade de Boston 

para criar um mapa interativo 

para famílias; previsto para ser 

lançado no site das BPS no dia 1º 

de novembro.

Mapa interativo de camadas



É esperado que todos os educadores concluam um 
módulo curto (~45 minutos) sobre avaliação 
equitativa e mudanças de admissão em escolas 
para exames relacionados à avaliação. 

● Duração – 1º de outubro a 1º de novembro
● Tópicos – Visão geral das práticas de 

avaliação equitativas, exames escolares e 
atualizações circulares 
(promoção/frequência) relacionadas à 
avaliação, práticas de avaliação em ciências e 
estudos sociais

● Responsabilidade – O módulo está vinculado 
à atualização do L4L e garantirá que todos os 
educadores concluíram o módulo.

Módulo de classificação equitativa
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Programação para o sucesso de estratégias (S4S)
Objetivo do programa: Os programas para o sucesso de estratégias (S4S) de verão, forneceram 
uma programação de aceleração de verão para os comitês de escolas de exame que, embora 
estejam academicamente preparados para o conteúdo dessas escolas, podem precisar de mais 
tempo para se aclimatar ao ritmo de estudo delas. A S4S atende alunos entrando no 7º e 9º anos 
em cada escola de exame.
Dois componentes de programação: 
● Junho de 2021: Programa virtual de 4 semanas
●

Focado em escrita, língua inglesa e matemática
○ Custo: 415.600,00 dólares
○ 615 alunos participaram

● Agosto de 2021: 2 a 3 semanas de programação em cada escola de exame
Ajudar os alunos a desenvolver um sentimento de pertença à comunidade escolar e a apresentá-
los às expectativas acadêmicas, sociais e cívicas. 
○ Custo: aproximadamente 300.000,00 dólares
○ BLA: 177 alunos participaram 
○ BLS: 286 alunos participaram 
○ O’Bryant: 129 alunos participaram
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Lançado em SY2021-22, a ser expandido em 
SY2022-23
● Programas de aconselhamento para todos 

os novos alunos 
● Aumento do número de orientadores e 

assistentes sociais
● Apoio na educação especial em sala de aula
● Aumento do número de professores de 

educação especial e paraprofissionais 
● Programa de tutoria depois da escola 

incluído
● Construção de time de Thompson Island
● Feira extracurricular 

Suporte para 
coorte escolar 
para exames


