
          Melhoria da escola no Ano letivo de 2023        
PLANO DE 90 DIAS 

Nome da escola: Grew Elementary 

Nome da líder:  Michelle R. Simon     

 

Missão das BPS  

Cada criança em cada sala de aula em cada escola recebe o que precisa. 

 

Visão das BPS  

Um distrito escolar público centrado nos alunos, líder no país, que oferece uma educação equitativa, excelente e completa que prepara todos os alunos 
para terem êxito na faculdade, na carreira e na vida.  

 

Teoria da ação das BPS 

Nas BPS, todos os educadores colocam em prática os cinco componentes do ensino de Literacia equitativa, descobrem, identificam e abordam vieses que 
limitam o acesso dos alunos ao conteúdo de nível escolar, de modo que todos os alunos, especialmente aqueles que historicamente foram mal atendidos, 
percebam plenamente seu potencial e se tornem grandes leitores e criadores de textos.  

 
Metas da escola:  (Metas definidas pela ODA) 

 

Métrica Categoria do estado Séries RESULTADOS DO ANO 
LETIVO DE 2021-2022 

Metas do Ano letivo de 
2022-2023 

1 MAP Fluency: Percentual de alunos de K-2 (Educação 
Infantil ao 2º ano) que atendem ou superam as 
expectativas em fonética/reconhecimento de palavras 
ou teste de compreensão literal 

Avaliações de crianças adequadas ao 
desenvolvimento desde a pré-escola até o 3º 
ano, se aplicável 

K-2 (Educação 
Infantil ao 2º 

ano) 

K-89% 
1- 30% 
2- 50% 

13/10 - data prevista para 
as metas 

2 MAP Growth de Leitura: O Percentil de Crescimento 
Condicional (CGP) do(a) aluno(a) mediano(a) em cada 
série  

Desenvolvimento da preparação para a 
faculdade, inclusive nos níveis de Ensino 
Fundamental I e Ensino Fundamental II 

3-11 

3: 37 
4: 55,5 
5: 48 

6: N/A 

3:60 
4: 60 
5: 60 
6:60 

3 MAP Growth de Leitura: O percentil de 
aproveitamento em cada nível escolar  

Desenvolvimento da preparação para a 
faculdade, inclusive nos níveis de Ensino 
Fundamental I e Ensino Fundamental II 

3-11 3: 20 
4: 30 
5: 61 
6- NA 

A ser determinado (13 de 
outubro) 
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4 Percentual de respostas favoráveis dos alunos na 
Pesquisa de ambiente dos alunos sobre as 
expectativas rigorosas e sentimento de pertencimento  

Construção de uma cultura de sucesso 
acadêmico entre os alunos 3-12 

55% 58% 

5 Percentual de respostas favoráveis dos professores na 
Pesquisa de ambiente sobre o aprendizado 
profissional  

Construção de uma cultura de apoio aos alunos 
e êxito entre os professores e funcionários da 
escola 

Todos os 
professores 

74% 77% 

6 Absenteísmo crônico: Percentual de alunos com 
frequência menor ou igual a 90%  

Frequência dos alunos, taxas de suspensão e 
taxas de exclusão 

K0-12 
(Educação 

Infantil ao 12º 
ano) 

40% 20% 

7 Desempenho do curso: Percentual de alunos 
aprovados em todos os cursos  

Desenvolvimento da preparação para a 
faculdade, inclusive nos níveis de Ensino 
Fundamental I e Ensino Fundamental II 

1-5 47% 49% 

8 
6-12  80% 

9 
MassCore: Percentual de graduados do Ensino Médio 
que cumpriram os requisitos do MassCore Aquisição dos alunos de habilidades do século 

XXI 

12 
  

10 
Percentual de alunos que atendem às expectativas 
nas avaliações provisórias de Ciências das BPS 

3º ao 6º ano 
30% 40% 

11 

Percentual de respostas favoráveis das famílias na 

Pesquisa de ambiente sobre a comunicação entre 

família-escola 

Envolvimento dos pais e das famílias TODOS 

88% 90% 

12 

Percentual de respostas favoráveis dos alunos na  

Pesquisa de ambiente dos alunos sobre a segurança 

escolar 

Segurança e disciplina dos alunos TODOS 

51% 70% 

13 

Taxa de retenção (diminuição): Percentual de alunos 

matriculados que repetiram a série em que estavam 

matriculados no ano anterior (a partir de 1º de 

outubro)  

Taxas de promoção e evasão de alunos TODOS 

0,7% 0,2% 

14 
Taxas de graduação (HS) Taxas de graduação (somente escolas de Ensino 

Médio) 
12 

  

 

 

Resumo da reflexão anual (do ano anterior) 

Inclua um link no seu documento de reflexão do Ano letivo de 2021-2022 com anotações que respondam as seguintes solicitações: 
● Resuma a reflexão anual do que funcionou e do que não funcionou, com evidências 
● Como as partes interessadas foram envolvidas? 
● Como os sistemas distritais estão apoiando a implementação? 
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● Que estratégias continuarão, serão revisadas e/ou descontinuadas? 
 
Reflexões e fontes de dados:  
 
 

● As Metas da Grew em 2021-2022.Prioridades e reflexão 
● Relatórios de MSV 
● SEL: Reflexão da equipe e plano que foi facilitado durante o PD de agosto em resposta ao Documento de planejamento dos dados de SEL (PD de 

agosto) 
● Prioridades de 2022-2023 da Grew 

Você pode considerar o seguinte como evidência de reflexão: 
● Pautas de reunião de sua mesa redonda de equidade que demonstram a reflexão sobre o progresso do ano passado 
● Pautas de reunião a partir da reflexão e desenvolvimento de seu foco de ensino de literacia equitativa 
● O modelo do distrito de anotações no Plano de 90 dias do Ano letivo de 2021-2022 
● Você pode achar estes modelos do DESE úteis para documentar seu processo de reflexão: 

○ Protocolo de pausa de Equidade dos dados 
○ Guia de coerência e autoavaliação 

  

https://docs.google.com/document/d/1ElbVi8GPt9b6ALN-LUfEjnPDHWb8zWqhzzQwoDIZStI/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1ElbVi8GPt9b6ALN-LUfEjnPDHWb8zWqhzzQwoDIZStI/edit%23
https://drive.google.com/file/d/1SZlKYRGz2UIwKlzf22apei70rTkZs5KF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12lkc9kAI68sjFd8D_qyys0QQ4wz-ARsbJFi2_bNJcl0/edit%23slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/12lkc9kAI68sjFd8D_qyys0QQ4wz-ARsbJFi2_bNJcl0/edit%23slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1TBBQcxpuC71ZWWAqlhb8tsY1WkcciIubX8etyoC6x64/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1wiuv76610L1_i-ALDUuIMBhkDthUfQegWA_-7gVWoZs/edit
https://docs.google.com/document/d/1bTbDKbLhkIVL_Isa3rUIeEkjrvB79LcGVWBEOzM0a8c/edit
https://docs.google.com/document/d/1luEXVgWFSBw96IZDaN15CE2oUUzwNcow/edit?usp=sharing&ouid=107217120024395775132&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1vpUrLsa6H2IaadYsYkTzwSMYDS1cVEMb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HqvZH4o9KYDiJFaGQF-KT3MASjXi80n4/edit?usp=sharing&ouid=107217120024395775132&rtpof=true&sd=true
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Plano de ação de 90 dias - Prioridade nº 1: Foco de ensino de literacia equitativa 
 

Objetivo estratégico (Foco de ensino):  
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. 

 

AÇÕES 
Resultados desejados  

 
 
 

Iniciativas estratégicas  
Cite as mudanças técnicas e adaptativas que você 

usará para atingir os resultados desejados   
 

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência  

  

Monitoramento de 
progresso   

Evidência de crescimento 

 
Consumir criticamente materiais 
curriculares para rigor, relevância 
e capacidade de resposta, para 
fornecer oportunidades diárias 
para os alunos se envolverem em 
tarefas de redação rigorosas e/ou 
discurso relacionado a questões 
específicas do conteúdo (para 
aprofundar seus próprios 
entendimentos, fazer conexões, 
fazer perguntas e resumir seu 
aprendizado)       

Durante a semana do PD, fornecer um 
cronograma e um banco de recursos de ensino 
para educadores veteranos e novatos no PD 
(Mapeamento do foco de ensino)  
 

29 a 31 de 
agosto 

 Observações em sala 
de aula para medir a 
implementação dos 
educadores 

Abordagem de ensino da Grew: Criar um banco 
de dados para funcionários novos, antigos e 
temporários para usar como guias de referência 
para o ensino (GLT) 
 

(a) Ensino principal de Matemática 
(b) Círculos guiados de 

Leitura/Literatura  
(c) Ensino principal de Língua e 

Literatura (ELA)  
(d)  Apoios de SEL  
(e) UDL, CLSP  
(f) CRIOP 

(g) Revisões  de CDT 

(h) Página de referência do CDT  
(i) Pasta de CDT  
(j) Pasta de consulta de dados  
(k) Pasta de conversa acadêmica

Contínuo LASW em CPTs  
 
Revisar as unidades e 
os planos de aula nos 
CPTs  
 
Observar o ensino de 
ILT  
 
Rodadas de ensino  

As evidências serão 
demonstradas pelo 
seguinte:  
 
Análise de tarefas de 
TNTP  
 
Revisões de foco de 
ensino (passo a passo) 
 
Amostras de trabalho 
dos alunos 
 
Ciclos de dados 
 
Critérios de avaliação 
dos alunos 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1fCQpBXciUzu7OQ7wd1oZKrQrC9cjtYir-elG_STMhjs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQo9Ro2Zm_DuvnADCjvR4Rv0tVY89zaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TS0tsxUhxw8SFN94_L9mSAE8OQ36fHY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TS0tsxUhxw8SFN94_L9mSAE8OQ36fHY7/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAFG4sRYOsY/N2t8hF6lcJphOCR-wabIBg/edit?utm_content=DAFG4sRYOsY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFG4sRYOsY/N2t8hF6lcJphOCR-wabIBg/edit?utm_content=DAFG4sRYOsY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFHEE18yBk/cmrujG03U9YqLLSrylHWQg/edit?utm_content=DAFHEE18yBk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://drive.google.com/file/d/1axhD_NDEJQXYmapKyvcBLofd2uoeXLs2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_xXGqCVh6V8JAR_-QZdV1KxE8zLDtLHfm8BqNT0uJmE/edit
https://drive.google.com/file/d/1DZeMIAjENpoFwnBuOboWLHqEHjxIM16i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L1ay5cNgebFjsAX-Mo2nitUByMXnXsqg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GVql3STde9Yr0qDtNBTanlHKQ4n6gw1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kKe8MfRdD1WFyexLVemA5KOeMtaD-aF?usp=sharing
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Plano de unidades e 
elaboração de aulas 
(modificações 
curriculares) 
 
LASW 
Avaliação adicional 
 
Fornecer feedback 
acionável sobre as 
tarefas 
 
Aumento de respostas 
favoráveis dos alunos 
na Pesquisa de 
ambiente dos alunos 
sobre as expectativas 
rigorosas e  

Alinhar conteúdo, tarefas (modificadas) e 
padrões acadêmicos com uma lente 
culturalmente responsiva e afirmativa (PD, ILT, 
CPT)  
 

Contínuo  

PD de toda a escola alinhado ao ensino 
equitativo e análise de dados (PD, ILT, CPT) 
 

Mensal  

Introdução e implementação de Excelência em 
ensino e planejamento na Grew (PD, ILT, CPT) 

Contínuo  

Ciclos de treinamento estratégico alinhados a 
ELA, Matemática e Ciências (GLT com 
instrutores de ensino e SL) 

Contínuo  

Aprendizado dirigido pela equipe com base na 
autoavaliação e apoio da equipe de ensino 
durante ProD (desenvolvimento profissional), 1 
vez por semana (GLT) 

Contínuo  

Fazer parceria com a Divisão BEES das BPS 
para fornecer ensino de Ciências (GLT) 
alinhado aos padrões e de alta qualidade.  As 
sessões de planejamento ocorrerão no 
ILT/PD/CPT 

Contínuo  

Coplanejar com Lisa Portadin e Liz MacDonald 
na área de SFL para apoiar os professores no 
fornecimento de escrita em todas as áreas de 
conteúdo (GLT). 

Contínuo   

Participar do planejamento de nível cruzado 
(para conteúdo alinhado verticalmente) (GLT) 

  

     

Ajustes de 90 dias (janeiro de 2023) 
Resultados desejados  Iniciativas estratégicas 

Cite as mudanças técnicas e adaptativas que você 
usará para atingir os resultados desejados   

 

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência  

Monitoramento de 
progresso   

Evidência de crescimento 

     
     
     
     

https://docs.google.com/document/d/1_YpWkEk7gtWKWFQgb3YuKQGnwJqvgqXKP2DDrIssY7Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1_YpWkEk7gtWKWFQgb3YuKQGnwJqvgqXKP2DDrIssY7Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1hn6HkWy0Rd3zUKDpYuRtHqiBImZigynsAx017OXbf5k/edit
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ILT - Documento de estratégia da equipe  
Equipes de liderança da Grew 
 

Financiamento de ESSER: (Resumo de como os fundos de ESSER apoiarão este trabalho) O financiamento do ESSER é usado para contratar profissionais de Educação 

Especial para apoiar os alunos com e sem deficiências enquanto capacita a equipe. 
 

Financiamento de TAG: (Somente Escolas de transformação: Resumo de como os fundos do TAG serão usados para apoiar este trabalho): Os fundos da TAzG serão 

usados para apoiar oportunidades de aprendizado profissional para a equipe. 
 

 

 

 

 

Plano de ação de 90 dias - Prioridade nº 2: Ambiente e cultura 
 

Objetivo estratégico: Socioemocional  

Restabelecer uma compreensão compartilhada das expectativas de interações (de aluno(a) para aluno(a), aluno(a) para funcionário(a), 
funcionário(a) para funcionário(a)) para garantir um ambiente escolar positivo, seguro e respeitoso.  

AÇÕES 
Resultados desejados  Iniciativas estratégicas  

Cite as mudanças técnicas e adaptativas que você 
usará para atingir os resultados desejados   

 

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência  

  

Monitoramento de 
progresso   

Evidência de crescimento 

Implementar a 
implantação/reengajamento da 
comunidade escolar de justiça 
restaurativa para (todas as partes 
interessadas) 

Práticas do modelo de acolhimento no início 
de cada reunião dos funcionários da escola 
 
Oferecer oportunidades para que os 
funcionários participem e obtenham 
treinamento no RJ (CCC) 
 
Implementar apoio de SEL de Nível 1 
(segunda etapa) 
Criar modelos de práticas restaurativas dentro 
das estruturas escolares para alunos e 
funcionários  

Setembro a 
dezembro 

1 a 2 vezes ao mês  
 
Cinco membros da 
equipe treinados até 
junho  
 
Implementação em toda 
a escola pelo menos 3 
vezes por semana 

Maior implementação 
de Nível 1 em todos os 
espaços de sala de aula 
 
Aumento das respostas 
favoráveis dos alunos 
sobre o sentimento de 
pertencimento da 
Pesquisa de ambiente 
dos alunos  
 
Redução de 
encaminhamentos do 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oWgbnGYP6D0QQ-rVthQZHxsY0RaskkZDxczboUIihh8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BSVMFiaUGb4YcCdojFD40P3ARweBbZlZdYQxjy4q-qY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ywSP3EgGFkB6jNiNfDImdv6kqcMBCexCLkytIUQuI38/edit%23
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departamento e 
incidentes de Nível 2 e 
3 

Apoiar os alunos a aprender 
habilidades prossociais 

Aproveitar o apoio do conselho estudantil 
como líderes  
● Recesso do Suporte Técnico 

(Playworks) 
● Treinamento Upstander com o 

Succeed Boston 
● Assembleias bimestrais  

 
 
Restabelecer/reintroduzir uma matriz de 
comportamento em toda a escola e um 
roteiro de Resposta ao comportamento 
(CCC) 

 
Determinar e implementar PAWS (PBIS) 
 
Lançamento da Class Dojo Store (CCC) 
 
Utilizar o BIMAS e os dados da sala de aula 
para criar grupos de alunos para habilidades 
sociais e aconselhamento individual (SW e 
Psicólogo(a)) 
 

Setembro a 
dezembro  

Reflexões dos alunos 
de Cougar para 
feedback 
 
Assembleias de 
reconhecimento da 
escola Grew, 3 vezes 
por ano 
 
 
Grupos semanais de 
habilidades sociais para 
alunos das séries de K-
6 (Educação Infantil ao 
6º ano) 

Diminuição do número 
de encaminhamentos 
do departamento 
devido a infrações de 
comportamento de 
Nível 2 e 3  
 
 
 
Aumento da cultura 
positiva conforme 
medido nos dados da 
Pesquisa de panorama 
dos alunos 

Ajustes de 90 dias (janeiro de 2023) 
Resultados desejados   Iniciativas estratégicas 

Cite as mudanças técnicas e adaptativas que você 
usará para atingir os resultados desejados  

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência  

Monitoramento de 
progresso   

Evidência de crescimento 

     
     
     
     

Documento de Estratégia da Equipe (incluído aqui) 
 

Financiamento de ESSER: (Resumo de como os fundos da ESSER apoiarão este trabalho) 

 

Financiamento de TAG: (Somente Escolas de transformação: Resumo de como os fundos do TAG apoiarão este trabalho) 
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Plano de ação de 90 dias - Prioridade nº 3: Frequência 

Objetivo estratégico:  Parcerias com as famílias e comunidade 
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.  

AÇÕES 
Resultados desejados  Iniciativas estratégicas  

Cite as mudanças técnicas e adaptativas que 
você usará para atingir os resultados desejados   

 

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência  

  

Monitoramento de 
progresso   

Evidência de crescimento 

Diminuir o absenteísmo e atraso dos 
alunos durante os primeiros 60 dias 
de aula 

Reuniões com as famílias/reuniões de 
frequência com as famílias (FL, Ts, SW) 
 
Criar e comunicar um processo para evitar 
que os alunos se tornem cronicamente 
ausentes 
 
Realizar visitas domiciliares (FL, Ts, Nurse, 
SE) 
 
Sessões de definição de metas com os 
alunos (FL, Ts, SW) 

 
 

Setembro a 
janeiro 

Redução de ausências 
para alunos 
cronicamente 
ausentes/atrasados em 
50% (de 10 para 5) 

Aumento da frequência 
diária e redução do 
número de alunos 
atrasados, conforme 
evidenciado pelos 
dados no Painel de 
monitoramento de 
progresso de EQL (de 
40% para 10%) 

Aumentar a diversidade das famílias 
no quadro do SPC para 
corresponder à população escolar. 
 

Criar entrevistas com as famílias/grupos de 
foco baseados em equidade para reunir 
informações das famílias (Diretor(a)) 
 
 

Setembro a 
dezembro  

A composição do 
SPC/SSC reflete a 
identidade dos alunos  
(89% de alunos de cor, 
11% de alunos brancos, 
8% de Aprendizes de 
Inglês  

Evidenciado pelo 
aumento da 
representatividade das 
famílias no SPC/SSC 

https://docs.google.com/document/d/1F8CKS0mqCpGHlvl-iiSM78yKBozppSfdI6cHCKG32wY/edit
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6% de alunos com 
deficiências) 
 

Envolver as famílias em 
oportunidades para fornecer 
feedback sobre sistemas e materiais.  
 
Proporcionar às famílias várias 
oportunidades de se envolver na 
comunidade escolar com atividades 
acadêmicas e sociais 
 
Usar o que as famílias compartilham 
durante pesquisas e conferências de 
escuta para fazer mudanças visíveis 
na sala de aula e na comunidade 
escolar 

Facilitação de reuniões de SPC e SCC, 
Realizar pesquisas com as famílias (FL, 
Diretor(a)) 
 
Conferências lideradas por alunos  
Pesquisas de panorama dos alunos 
Pesquisas criadas da Grew 
 
Pesquisas de feedback dos professores 
 
Implementação do MyCAP para alunos do 
6º ano 
 
Pátio escolar da Grew e evento aberto ao 
público (18/10) 
 

Contínuo 
 
 
 
 

Pelo menos uma 
reunião com a família 
liderada pelo(a) 
aluno(a) para alunos do 
3º ao 6º ano 
 
Aumento do percentual 
de respostas favoráveis 
das famílias na Pesquisa 
de ambiente sobre a 
comunicação entre 
família-escola para 90% 

 

  Ajustes de 90 dias (janeiro de 2023) 
Resultados desejados   Iniciativas estratégicas 

Cite as mudanças técnicas e adaptativas que 
você usará para atingir os resultados desejados  

Data(s) de 
implementação 

Metas e parâmetros de 
referência  

Monitoramento de 
progresso   

Evidência de crescimento 

     
     
     
     

Documento de Estratégia da Equipe (incluído aqui) 
 

Financiamento de ESSER: (Resumo de como os fundos da ESSER apoiarão este trabalho) 

 

Financiamento de TAG: (Somente Escolas de transformação: Resumo de como os fundos do TAG apoiarão este trabalho) 
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Participantes na criação do Plano de Qualidade da Escola 

Lista dos nomes dos participantes principais, afiliações/associações a um grupo de partes interessadas (funcionários, alunos, famílias, defensores da comunidade, parceiros, 
etc.) e suas identidades raciais/étnicas. Adicione linhas, conforme necessário. 
 

Nome 
Afiliação da equipe escolar/Grupo de partes 

Interessadas Raça/etnia 

Michelle Simon Diretora Negra 

Quayisha Clake Instrutora de ensino Negra 

Katlyn Nicholson Assistente social Branca 

Maiaestela Rodrigues Professora de recursos Negra 

Kaitlin Henry ESL Branca 

Huguette Vetiac ESL Negra 

Natasha Gordon ESL/Biblioteca Negra 

Elsa Bourque 2º ano Branca 

Macquin Brockington ESL Negra 

Frank Wilburn 3º ano Negra 

Porshai Peters 3º ano Branca/hispânica 

Sophia Dorsainvil Johnson 4º ano Negra 

Barbara Gates Ciências - 3º ao 6º ano Branca 

Valerie Carlson Ciências - Instrutora da BEES Branca 

Kimberly Benson 4º ano Branca 

Isabel Schooler  1º ano Branca 

Emmanuel Fairley Pittman 5º ano Negra 

Kevin Somers 6º ano Branca 

Maureen Skillin Educação Infantil Branca 

Trish Francois Educação Infantil Negra 

Sue Burns Educação Infantil Branca 

Stacey Harris Representante das famílias Negra 

Timika Gagne Enfermeira Negra 
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Uzuri Wilkerson Secretária Negra 

Mark Kate Harper 2º ano Asiática 

Lane Ward 1º ano Negra 

David Cho 1º ano Asiática 

Magalie Neff Professora Negra 

   

Os participantes refletem a população que esta decisão impacta/envolve? Se não, explique as barreiras à representação e os esforços para superá-las. 

O plano reflete o corpo de funcionários; no entanto, no momento da apresentação deste documento, não foram realizadas reuniões de pais. A reunião inicial do SSS está 
agendada para 04/10, com planos para recrutar membros adicionais em 18/10.  
 
Documentos de apoio (adicione os links) 
 

Pauta(s) da Mesa Redonda de 
Equidade 

 

Proposta de financiamento do 
ESSER 

Link 

⇨ Documentos adicionais  

 
 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FrDuzylzXmtVH-xK76Vggo7redqLxw1G6wRLCSyMDKw/edit%23gid=25309817


 

PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA DE 2022-2023   12 

 

 
 

Definições 

Objetivo estratégico Um indicador principal para a melhoria que atingirá a visão (“o quê” e “porquê”).  

Resultados desejados Os resultados esperados: o que serão e como farão a escola avançar rumo às metas de realização dos alunos. 

Os resultados são metas SMART: específicas e estratégicas; mensuráveis; orientadas para a ação; rigorosas, realistas e 
focadas em resultados; com tempo definido e monitoradas. 

Resultados finais: estabelecer metas de melhoria atingidas no final da implementação do plano - final do Ano letivo. 
Por exemplo: Até 2021, diminuir o absenteísmo crônico em 2,8 pontos percentuais para 12%. Resultados provisórios: 
definir metas de melhoria durante a implementação do plano de 90 dias. 

Iniciativas estratégicas (ação da 
Liderança) 

Os projetos e programas que apoiam e atingirão os objetivos estratégicos (“como”). As ações de liderança para atingir 
o objetivo desejado. As Iniciativas estratégicas incluem mudanças técnicas e adaptativas 

Metas e parâmetros de referência Metas e parâmetros de referência de 90 dias; as metas e parâmetros de referência que devem ser cumpridas durante 
o período de 90 dias para estar no caminho certo para atingir as metas do Ano letivo de 2022-2023. 

Monitoramento de progresso 
Evidência de crescimento 

Evidência de crescimento em direção as metas e parâmetros de referência de 90 dias e/ou evidência de cumprimento 
da meta. O monitoramento do progresso deve ocorrer em intervalos regulares durante os 90 dias, deve ser alinhado 
ao resultado desejado e pode estar relacionado a mudanças sistêmicas e/ou comportamento adulto.  

 
 
 
 
 


