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A Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial das BPS foi usada?  X❑  Sim  ❑  Não 
 
Se sim, insira a(s) data(s) das reuniões do REPT e link para REPT concluído aqui: MassCore REPT (30/01, 05/03, 21/03, 
09/04 e 05/05/20)  
Além do MassCore REPT de 2020, planejamos nos reunir periodicamente para atualizar e analisar os dados do REPT. 
Um membro da Divisão de Equidade, Estratégia e Lacunas de Oportunidade revisou esta declaração? X Sim ❑  Não 
 

Seções da Ferramenta de 
planejamento de igualdade racial da 
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 da BPS 
(grupos-chave incluem indivíduos 
negros, latinos, asiáticos, 
indígenas, imigrantes, 
multilíngues e que têm 
experiência em educação 
especial)? 

A Política do MassCore foi adotada pelo Comitê Escolar em maio de 2021 para se 
tornar um requisito de graduação para as turmas das Escolas Públicas de Boston em 
2026. Ao adotar essa expectativa, as Escolas Públicas de Boston irão: 
- Alinhar os requisitos de graduação em todo o distrito para todos os alunos  
- Oferecer clareza para todos os alunos e famílias sobre quais cursos devem ser 

concluídos para a graduação 
- Aumentar as taxas de conclusão do MassCore para alunos de populações 

historicamente marginalizadas 
- Aumentar o rigor em todas as escolas 
- Definir as expectativas de que todos os estudantes graduados em relação a sua 

preparação para a faculdade, carreira e vida 
 

A implementação da política apresentará requisitos consistentes de cursos e 
formatura em todo o distrito rigorosos e culturalmente sustentáveis. Uma equipe 
interdepartamental e diversa racial e etnicamente desenvolveu esta proposta de 
política (50% de pessoas de cor) liderada principalmente pela Superintendente 
Assistente de Acadêmicos e Aprendizagem Profissional, Christine Landry. A equipe 
engajou todos os líderes do ensino médio em todo o distrito, o Conselho Consultivo 
Estudantil de Boston (BSAC) e grupos comunitários.  

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

- (C1,C2) 

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?  

As análises de escolas individuais que serão conduzidas em dezembro de 2021 
resultarão em uma alocação específica de recursos e suportes para que a oferta atual 
de cursos alinhados ao MassCore de cada escola seja acessível para todos. 
 
Os dados analisados na formulação da proposta de política incluíram: 
- Escolas Públicas de Boston e taxa de conclusão do MassCore em todo o estado 

ordenada por raça, escola, status de aluno em inglês (EL), status de educação 
especial e status socioeconômico 

- Ofertas de cursos atuais em todas as escolas do ensino médio 
- Escolas Públicas de Boston individualmente e taxas de graduação em todo o 

estado  
- Auditoria das ofertas de cursos atuais  
- Feedback das famílias durante as visitas de engajamento com a comunidade do 

superintendente 
 

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1zmFUd2VKKd3eCHmHZ0sclbrV5L1Dr4G6q2HvL7Z2_sk/edit?usp=sharing
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Ao revisar esses dados, tanto em nível distrital quanto estadual, os jovens de 
populações historicamente marginalizadas são desproporcionalmente menos 
propensos a cumprir os requisitos do MassCore antes da formatura. Existem 
inconsistências em nível distrital sobre como rotulamos os cursos como o MassCore. 
Isso gerava dificuldades para nossas famílias e alunos se orientarem. Concluir o 
MassCore melhorou a capacidade dos alunos de se formarem em um programa de 
faculdade. Isso impactou diretamente o potencial de sucesso ao longo da vida. 
 

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?  

O envolvimento adicional do aluno e da família se concentrará nos alunos atuais da 8ª 
série e em suas famílias enquanto se preparam para essa transição.  
 
Para formular a proposta e atualização da política, consultamos os seguintes grupos 
de partes interessadas de chefes das escola e diretores: 
- 8 sessões do grupo de trabalho do MassCore (2018-2019) 
- Sessão do Instituto de Liderança em 1º de agosto (2019) com todos os líderes do 

ensino médio 
- 2 reuniões voluntárias abertas a todos os diretores (2019) 
- 4 reuniões da comunidade de aprendizagem profissional para líderes do ensino 

médio (2019-2020) 
- Reunião da equipe regional do líder da escola secundária (março de 2021) 
- Reuniões quinzenais de liderança para a reformulação do ensino médio (2020-

2021)  
- Sessões de ideia do Mass Core co-facilitadas pelo Mass Insight com líderes de 

escolas e distritos (outono de 2021) 
 

Essas discussões se concentraram nos requisitos do MassCore em comparação com as 
ofertas de aulas atuais das escolas, o que precisaria acontecer para ajustar os cursos 
para atender aos requisitos do MassCore, como o MassCore poderia apoiar a visão 
educacional atual das escolas e as preocupações em relação à implementação. Os 
principais temas que surgiram foram: se as escolas receberão um mandato sem 
financiamento, a necessidade de um plano para oferecer suporte aos alunos que 
estão acima da idade e com crédito insuficiente para evitar que a nova exigência de 
graduação seja um obstáculo em vez de um benefício, como as Escolas Públicas de 
Boston apoiarão individualmente os alunos com deficiência, como aproveitar as 
habilidades linguísticas dos ELs para os requisitos de graduação e como cada escola 
deverá manter sua identidade ao atender aos requisitos do MassCore.  
 
Durante as visitas de engajamento com a comunidade no outono de 2019, surgiram 
temas relacionados à preparação insuficiente dos alunos formados para a faculdade, 
carreira e vida. As famílias queriam uma ótima experiência de aprendizado em todas 
as escolas do ensino médio. 
 

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? 

O objetivo central desse trabalho é diminuir a disparidade entre as escolas em relação 
aos requisitos de graduação.  
 
As principais estratégias de implementação incluirão:  
- Aumento do rigor do curso e soluções inovadoras para oferecer acesso aos 

créditos, principalmente para alunos que atualmente enfrentam barreiras para a 
graduação porque estão aprendendo inglês e/ou são portadores de deficiência. O 
escritório central e aos funcionários da escola deverão elaborar a melhor 
estrutura possível para o acesso e o gerenciamento dos alunos. Os alunos que 
precisam fazer cursos adicionais devido a uma deficiência ou status de aluno no 
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inglês são os mais beneficiados com essa proposta. À medida que o distrito 
implementa novas expectativas para a formatura, o atual aumento anual nas 
taxas de graduação pode diminuir ou estabilizar conforme o distrito redefine as 
normas.  

- O desenvolvimento profissional e a análise de dados continuam disponíveis 
durante a implementação, com o monitoramento anual dos dados discriminados 
de graduação e dados de preparação para a faculdade e carreira. 

- A extensão do acesso a oportunidades de crédito na aprendizagem baseada no 
trabalho e projetada por parceiros profundamente engajados.  

- O engajamento de toda a comunidade das Escolas Públicas de Boston com foco 
em experiências de aprendizagem relevantes e rigorosas, linguagem comum e 
experiências entre escolas e faculdade, carreira e prontidão para a vida. Os dados 
relativos às taxas de conclusão e qualidade da instrução serão os principais 
indicadores para melhoria no nível distrital e escolar. A responsabilidade será 
compartilhada entre o comitê escolar, acadêmicos, contabilidade, conselhos 
locais da escola e conselhos administrativos.  

- Criar oportunidades para que alunos multilíngues e alunos de inglês recebam 
créditos de ativos linguísticos previamente adquiridos em um processo comum e 
equitativo. 

- Garantir que os estudantes possam receber crédito pelo domínio demonstrado do 
conteúdo, apesar de não terem adquirido “tempo em aula” em um curso 
obrigatório 

- Melhorar as oportunidades de ensino fora do horário escolar para impulsionar o 
acesso ao rigor. 

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 lente de 
equidade? 

O distrito alocou US$ 10 milhões anualmente para ajudar na implementação inicial do 
MassCore com funcionários, espaço e materiais associados a essa política. O impacto 
em cada escola será determinado pela avaliação das necessidades individuais e 
revisão do orçamento. A equipe de implementação se espelhará na equipe de 
planejamento.   

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

A equipe de implementação reportará regularmente ao Comitê Escolar usando dados 
discriminados, como métricas estaduais (MCAS), índices de graduação, taxas de 
frequência e metas de pós-graduação. 

 

 

 

 

 


