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Visão geral da 
apresentação

● Escolas de transformação: o panorama geral 

● Foco do 1º trimestre: Desenvolvimento dos Planos 
de Qualidade das Escolas (QSPs)

● QSPs em prática
○ Grew Elementary School
○ Community Academy of Science and Health 

(CASH)



Escolas de transformação: o panorama

geral



O que são Escolas de transformação?
As Escolas de transformação são escolas das BPS identificadas pelo DESE como “necessitando de 

assistência ou intervenção”
Escolas sem assistência ou intervenção necessária

(aproximadamente 85% em todo o estado)
Escolas que necessitam de 
assistência ou intervenção
(aproximadamente 15% em 

todo o estado)

Escolas de 
reconhecimento

Atingindo ou 
superando 

metas

Progresso 
substancial em 

direção às metas

Progresso 
moderado em 

direção às metas

Progresso 
limitado ou 

nenhum 
progresso em 

direção às metas

Suporte 
focado/direcionado

Conselho/
suporte 

abrangente

Escolas que 
demonstram alto 
desempenho, 
melhoria 
significativa ou alto 
crescimento

Critério - meta 
percentual 
citada: 75–100

Critério - meta 
percentual citada: 
50–74

Critério - meta 
percentual citada: 
25–49

Critério - meta 
percentual citada: 
0–24

Percentis: 1-10

Índice de graduação 
baixo

Grupo(s) de alunos de 
baixo desempenho

Baixa participação

Escolas com 
baixo 
desempenho

Escolas com 
baixo 
desempenho 
crônico

Nota: As informações refletem as categorias usadas nas designações de responsabilidade de 2019.
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Embora todas as escolas das BPS estejam em processo de melhoria contínua, nós estamos 
focados particularmente em apoiar e acelerar o crescimento em Escolas de transformação. 
No anexo, o Plano de melhoria sistêmica identifica 28 Escolas de transformação.
● 6 escolas estão com “desempenho insatisfatório”, que anteriormente era chamado de 

status de “recuperação”
● 22 escolas estão em Suporte focado e direcionado (excluindo as escolas autônomas 

Horace Mann (charter))

NOTA: 4 escolas adicionais atendem à definição do DESE de “escolas que necessitam de 
assistência ou intervenção”, mas não foram identificadas como Escolas de transformação.
● 2 escolas com baixo desempenho crônico
● 2 escolas identificadas para suporte direcionado com base no desempenho do subgrupo

Foco em nossas 28 Escolas de transformação
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Cronograma de identificação e suporte
● 2010 - 2018: as BPS apoiam escolas de recuperação de acordo com as políticas de 

prestação de contas do DESE

● Outono de 2019: Identificação de um número expandido de Escolas de transformação 
usando Dados de prestação de contas de 2019

● Primavera de 2020: Elaboração de suportes para Escolas de transformação, incluindo 
cargos de investimento (instrutor(a) de transformação, representante das famílias, 
assistente social)

● 2020-2021: Implementação da Equipe de transformação (processo interrompido pela 
pandemia de COVID-19)

● 2021-2022: A implementação de novos cargos continuou (os cargos de representante 
das famílias e assistente social foram expandidos além das Escolas de transformação)

● Primavera/verão de 2022: Elaboração e lançamento do Modelo regional de suportes
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Escolas de transformação: Demografia estudantil 

Principais percepções de dados de Escolas de transformação em comparação as demais escolas
• Maior proporção de alunos negros (35%) e latinos (51%)
• Mais alunos com deficiências (27%) e Aprendizes de Inglês (ELs) (40%)
• Maior percentual de alunos economicamente desfavorecidos (78%)

*Dados atuais em 21/10/2022
*Esses dados incluem resultados das Escolas Horace Mann (charter)

Transformação Não de transformação

Baixa renda 78,3% 64,9%
Alunos com deficiências 27,3% 19,3%
Aprendizes de Inglês 39,9% 28,7%
Negros 34,7% 27,4%
Latinos 51,3% 41,2%
Brancos 6,8% 17,3%
Asiáticos 3,7% 10,1%
Multirraciais/outro 3,5% 3,9%
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Escolas de transformação: Desempenho de 2022

Principais percepções de dados de Escolas de transformação em comparação as demais escolas
• Menor crescimento em Matemática e Língua e Literatura Inglesa (ELA) do que escolas que não são de transformação
• Desempenho mais baixo em Matemática e ELA do que escolas que não são de transformação
• Menos progresso na aquisição de inglês de Aprendizes de Inglês
• Maiores taxas de absenteísmo crônico

*Esses dados incluem os resultados das Escolas Horace Mann e excluem as escolas fechadas no final do Ano letivo de 2021-2022.

Transformação Não de transformação
Não HS HS Não HS HS

MCAS
Growth

SGP de ELA 45,4 41,6 51,4 55,4

SGP de Matemática 41,1 45,2 49,7 58,0

Desempenho do 
MCAS

Escala de pontuação de 
ELA

476,6 481,9 490,8 501,5

Escala de pontuação de 
Matemática

472,4 479,6 489,3 501,4

ACCESS para 
ELLs

SGPA 40,1 43,4 40,9 48,6
% de ELs fazendo 
progresso 43% 20% 52% 25%

Absenteísmo crônico 53,6% 37,6%



Planos de Qualidade das Escolas (QSPs)



● Um modelo de QSP para todas as escolas das BPS 
(também chamado de Plano de 90 dias)

• Métricas comuns e alinhadas para todas as escolas
• Três prioridades

⚬ Literacia equitativa (foco de ensino)
⚬ Ambiente e cultura 
⚬ Frequência

● Os planos de ação de 90 dias serão atualizados em janeiro

*Os QSPs nas Escolas de transformação também servem como 
“Planos de transformação” e foram desenvolvidos por equipes 
escolares com o apoio da Liderança Regional e o Departamento de 
Transformação

Plano de 

Qualidade da 

Escola (QSP)



Disciplinas acadêmicas
● MAP Fluency (K-2 (Educação Infantil ao 2º ano))
● Leitura e Matemática do MAP Growth (3º ao 11º ano)
● Avaliações provisórias de Ciências (3º ao 6º ano)

Ambiente e cultura
● Pesquisa de rigor e pertencimento dos alunos (3º ao 12º ano)
● Pesquisa de segurança escolar dos alunos (todas as partes interessadas)
● Pesquisa de aprendizado profissional dos professores (todos os

professores)
● Pesquisa de comunicação entre família-escola (todas as partes

interessadas)
Frequência
● Absenteísmo crônico (K0-12 (Educação Infantil ao 12º ano))
● Taxa de retenção (diminuição) (K0-12 (Educação Infantil ao 12º ano))

Específico do Ensino Médio
● MassCore (12º ano)
● Desempenho do curso (1º ao 12º ano)
● Taxas de graduação (12º ano)

Métricas comuns com metas definidas pelo 
Departamento de Dados e Prestação de Contas 
(ODA) 



“Planejamento regressivo” detalhado em cada área
prioritária

● Objetivo estratégico
● Resultados desejados
● Iniciativas estratégicas
● Data(s) de implementação
● Metas e parâmetros de referência
● Monitoramento de progresso

Feedback e suporte do QSP liderados por 
Superintendentes regionais, apoiados pela equipe regional 
e pelo Departamento de Transformação

Modelo do plano QSP: 3 áreas prioritárias:
1. Literacia equitativa
2. Ambiente e cultura
3. Frequência

Componentes das áreas prioritárias do QSP



ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON

Academias de 
aceleração

Departamento de 
Transformação

Rodas de ensino

Instrutores de 
transformação

Ferramenta de observação 
de literacia equitativa

Estrutura regional

Suporte das Escolas de transformação

Suportes adicionais e 
ferramentas

Financiamento de 
TAG



● Aumento da participação do MAP no nível 
secundário

● 28 QSPs concluídos de alta qualidade

● Rodas de ensino alinhadas às prioridades do QSP e 
às metas de literacia equitativa das BPS (22/28 
concluídas)

● Alinhamento e suporte da estrutura regional 

Esforços do primeiro 

trimestre



Matrículas: 210 alunos
● 38% de negros 
● 41% de hispânicos/latinos 
● 15% de alunos multilíngues
● 10% de alunos com deficiências

Grew Elementary 

School (K1-6)

Pontos fortes:
● Práticas de ensino de Nível 1
● Materiais curriculares de alta qualidade
● Liderança compartilhada
● Parcerias da comunidade sólidas 
● Professores certificados pelo Conselho Nacional
● Aumento do número de matrículas
● Alta taxa de retenção de funcionários e alunos

Melhora do percentil de prestação de contas 
do estado de 12 para 30 de 2019-2022



O Foco de ensino é a prioridade nº 1 do QSP:
● Em todas as áreas de conteúdo, os educadores

desenvolverão, facilitarão e analisarão tarefas usando
padrões de nível escolar, componentes de literacia
equitativos e a estrutura de SFL (linguística funcional
sistêmica) que envolve os alunos fazendo com que eles
façam e respondam perguntas e compartilhem seus
raciocínios e pensamentos por meio do discurso escrito e
acadêmico.

Em prática
● Fundações com fidelidade de K-3 (Educação Infantil ao 3º

ano).
● Consumo crítico do currículo até o 6º ano.
● Treinamento de IC e BEES para apoiar o ensino de Nível 1 e

alinhamento vertical.

Grew Elementary School (K1-6)



A Frequência é a prioridade nº 3 do QSP
● Assegurar que nossas parcerias com as famílias informem

os sistemas e práticas escolares e seu ensino para que
todos os alunos recebam ensino de qualidade e responsivo
por meio de práticas de ensino de engajamento antirracista.

Em prática
● Plano de ação em níveis para ajudar a reduzir o

absenteísmo crônico durante os primeiros 60 dias de aula.
● Proporcionar às famílias várias oportunidades de se

envolver na comunidade escolar com atividades
acadêmicas e sociais.

Grew Elementary School (K1-6)



Matrículas: 348 alunos
● 54% de negros
● 34% de hispânicos/latinos
● 24% de alunos multilíngues
● 46,5% de alunos com deficiências

Community 
Academy of 
Science and 

Health (CASH)

Pontos fortes: 
● Tamanho pequeno = relacionamentos 

sólidos entre os alunos
● Cultura profissional colaborativa
● Estratégia clara para melhorar o ensino
● Tomada de decisão informada por dados
● Modelo de imprensa acadêmica



O Foco de ensino é a prioridade nº 1 do QSP:
● Por meio de uma estrutura de ensino de literacia equitativa, os 

professores incorporarão consistentemente as práticas e as rotinas 
de envolvimento e discurso, incluindo ensino recíproco e estratégias 
da Boston Debate League, para que os alunos atinjam o domínio de 
conteúdo de nível escolar baseado em padrões.

Em prática
● Foco em toda a escola em quatro áreas de potencialização de 

melhorias: Discurso, envolvimento, rigor e leitura.
● Tempo de aprendizado profissional alinhado com modelos para 

transformar a prática dos professores nessas quatro áreas.
● Ciclos de ensino orientados a dados que se concentram no 

desenvolvimento de lições para áreas de melhoria.
● Rodas de ensino mensais para monitorar o progresso.

Community Academy of Science and 
Health (CASH)



A Frequência é a prioridade nº 3 do QSP
● Por meio de estratégias de Nível 1 e de intervenção, aumentar 

a frequência diária dos alunos/diminuir o absenteísmo 
crônico.

Em prática
● Aplicativo para automatizar a comunicação semanal com 

notas e frequência e a frequência contextualizada.
● Desenvolver e implementar o plano de incentivo por meio 

da Equipe de Ambiente da CASH.
● Sistema de frequência em níveis. 

Community Academy of Science and 
Health (CASH)



Anexo



Blackstone Elementary School South End
Brighton High School Brighton
Charlestown High School Charlestown 
Community Academy of Science and Health Dorchester 
Condon K-8 School South Boston 
Curley K-8 School Jamaica Plain 
David A. Ellis Elementary School Roxbury
Dearborn STEM Academy Roxbury
Edison K-8 School Brighton
English High School Jamaica Plain 
Excel High School South Boston 
Henry Grew Elementary Hyde Park
Higginson/Lewis K-8 School Roxbury
James J. Chittick Elementary School Hyde Park
James W. Hennigan K-8 School Jamaica Plain 
John D. Philbrick Elementary School Roslindale 
Joseph Lee K-8 School Dorchester
King K-8 School Dorchester
Lilla G. Frederick Middle School Dorchester 
Lyon High School Brighton
Madison Park Technical Vocational High School Roxbury
Mario Umana Academy East Boston 
Orchard Gardens K-8 School Roxbury
Roger Clap Elementary School Dorchester 
Samuel W. Mason Elementary School Roxbury 
Sarah Greenwood K-8 School Dorchester 
TechBoston Academy Dorchester
Young Achievers K-8 School Mattapan 



Visão e missão das BPS



Métrica



Exemplo de modelo do QSP: Área prioritária nº1: Literacia equitativa



Instrutores de transformação (de ensino)
● 32 escolas com instrutores de ensino alocados no Ano 

fiscal de 2023 

● Total: $4.383.249/39 de FTE

Alocações 
orçamentárias 

específicas para 
Escolas de 

transformação

Fundos de Subsídio de Assistência Direcionada (TAG)
● 30 escolas com fundos de planejamento estratégico 

(15.000 a 30.000 com base no tamanho da escola)

● Fundos do distrito para suprimentos e DP

● Total: $900.000

Especialistas em STEAM
● 18 escolas com especialistas em STEAM alocados no Ano 

fiscal de 2023

● Total: $2.173.684/21,4 de FTE

● Permite tempo de planejamento adicional
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Principais percepções de dados das Escolas de transformação
• A participação no MAP de Leitura das Escolas de transformação permaneceu relativamente estável nos 

últimos dois anos letivos. A maioria das Escolas de transformação estão acima da média do distrito das 

BPS de 80% (20/28). Algumas escolas de Ensino Médio apresentaram grandes aumentos. 28

Índices de participação do MAP de transformação ao longo do tempo


