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Hoje

2 Inovação da Muñiz Academy: 
Ciclo 3 da proposta

Estamos solicitando a aprovação do Ciclo 3 da Proposta de 
inovação para os Anos letivos de 2023 a 2027.

Obra de Chelsea David, 
aluno formando da Muñiz

Ciclo 1: 2012

A única escola pública de linguagem dupla em Boston e New England

Ciclo 2: 2018

Assunto pendente - Expansão do 7º ao 12º ano

Ciclo 3: 2021

O Retrato do(a) estudante da Muñiz
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Construção do futuro:
Inovação e 

liderança

Nosso plano...

Garante que a Academia Muñiz continue a inovar e compartilhar o 
trabalho

Garante que a Muñiz Academy continue a liderar na área de ensino 
de dupla linguagem no Ensino Médio  

Garante que a Academia Muñiz tenha as condições principais que 
viabilizam nossa visão com nossa autonomia:

1. Calendário escolar
2. Funcionários e orçamento
3. Avaliação do currículo/ensino, administração e políticas
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Contexto:
Nossa missão e 
quem servimos

Missão da Academia Margarita Muñiz: 

A Academia Margarita Muñiz é dedicada a fluência cultural e 
linguística plena em espanhol e inglês para todos os seus alunos. Por 

meio de parcerias sólidas com as famílias e comunidade, a escola 
prepara os alunos para o Ensino Superior, carreiras e liderança cívica.

Diversidade dos alunos

7.7%

89,7%

Mista; Outra

Branca

Afro-americana

Latina*

Outro idioma nativo além 
do inglês

80,5

Aprendiz de Inglês 74%

Alunos com deficiências 15,5%

Acima de 1 ano ou mais 21%

Baixa renda 88,5%

Altas necessidades gerais 95,7%

*Os alunos 
latinos 

representam 
13 países 

Demografia dos alunos
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Sobre nós:
Dados principais

O índice de graduação de 5 anos da Academia Muñiz superou 

90% no Ano letivo de 2021, enquanto o índice de evasão escolar 

caiu e ficou abaixo de 2%

74.1% 80.4% 72.9% 80.4% 88.9% 91.8%

202120202019 2020 2020 2021

Graduação de 5 

anos

Graduação de 4 

anos

Graduação de 4 

anos no total

Índices de graduação

Índice de evasão escolar, índice de envolvimento e persistência 

na carreira 

4.9%

1.6%

2020 2021

89.6% 93.4%

2020 2021

61.0% 79.0%

2019 2020

Índice de 

evasão escolar
Índice de 

envolvimento

Persistência na 

carreira
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Nosso terceiro ciclo 
de inovação 

Retrato do(a) estudante da Muñiz:

Reconfigurar o aprendizado por meio de uma cidade como um modelo de campus

Impulsionadores gerais…

• Educação antirracista para práticas de equidade

• Práticas de linguagem dupla

• Bem-estar integrado em experiências de aprendizagem

• Aprendizado expedicionário

• Aprendizado e envolvimento baseados na comunidade/local

• Preparação para faculdade e carreira para todos

• Programa de sucesso de ex-alunos

…Levar a resultados positivos para os alunos

• Exposições de séries e portfólio sênior 

• Dados de faculdade e carreira



Suas dúvidas
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