
 

 

MEMORANDO 

 

PARA:  Comitê Escolar  

 

DE:  Dra. Linda Chen, Vice-Superintendente Sênior de Assuntos Acadêmicos 

 

CC:  Mary Skipper, Superintendente 

Monica Hogan, Superintendente Adjunta de Estratégia e Implementação de Dados 

 

DATA:  16 de novembro de 2022 

 

RE:   Relatório do Conselho de Escolas da Grande Cidade sobre educação especial 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hoje à noite, Ray Hart, Diretor Executivo do Conselho de Escolas da Grande Cidade 

(CGCS), resumirá as descobertas e recomendações do relatório do CGCS sobre 

educação especial: “Construindo um sistema unificado de prestação de serviços: 

Educação inclusiva que melhora os resultados para alunos com e sem deficiência.” 

Este relatório é exigido como parte do plano de melhoria sistêmica.  

 

A apresentação cobrirá alguns pontos-chave de dados e as 10 áreas de 

recomendações do CGCS. As recomendações incluem:  

 

1. Melhorar a consistência e adequação de encaminhamentos, avaliações e 

decisões de elegibilidade para educação especial. 

2. Estabelecer e implementar uma estrutura de MTSS consistente com 

informações do DESE e do Centro de MTSS financiado pelo governo federal.  

3. Ter conversas focadas nos níveis central, regional e escolar sobre o 

desempenho de alunos com deficiência e ELSwD e desenvolver indicadores-

chave de desempenho com metas para medir o crescimento anualmente. 

4. Usar KPIs alinhados com categorias de relatórios federais e metas estaduais 

para avaliar o crescimento das BPS no cumprimento das metas e adicionar 

subconjuntos de KPIs para identificar/tratar dados atípicos que requerem 

atenção. 

5. Melhorar significativamente a identificação de EL para educação especial e 

melhorar a instrução para ELSwD, incluindo o acesso ao ensino da língua 

nativa. 

6. Configuração e apoio à educação especial 



i. Estabelecer uma visão ampla de práticas inclusivas e um sistema 

unificado de prestação de serviços que seja culturalmente 

responsivo/linguisticamente apropriado, robusto e suficientemente flexível 

para que um grupo maior de SwDs aprenda junto com colegas sem 

deficiência em aulas de educação geral para diferentes quantidades de 

tempo.  

ii. Planejamento e implementação de inclusão faseada: Para abordar a 

complexidade da transição para práticas inclusivas e um sistema 

unificado de prestação de serviços sobre o qual a educação inclusiva se 

baseia, são necessários um planejamento e uma abordagem de 

implementação baseados em fases na escola. 

iii. Atenção a McKinley Schools e ODU School: Garantir que os alunos com 

deficiências emocionais educados em escolas separadas dentro/fora das 

BPS sejam justificados educacionalmente e livres de preconceito 

racial/étnico, e apoiar as atividades aceleradas do grupo de trabalho da 

McKinley. 

7. Fazer com que o Comitê Escolar e o Superintendente se comprometam e ajam 

para reduzir a alta proporção de SwDs em um pequeno número de escolas e 

fazer a transição para proporções de matrículas igualitárias de SwDs que 

recebam a educação/apoios necessários para atender às suas necessidades.  

8. Estabelecer expectativas de colaboração interdepartamental e interações 

colaborativas com superintendentes escolares e escolas, considerar 

recomendações para a organização do OSE e fortalecer o apoio do OSE às 

escolas e COSEs. 

9. Estabelecer expectativas de autonomia conquistada, monitorar essas e outras 

expectativas e responsabilizar as pessoas quando as expectativas não forem 

atendidas na escola e no gabinete central. Aplicar medidas de responsabilização 

por desempenho quando houver aviso de expectativas e treinamento juntamente 

com recursos físicos/materiais para implementação foram fornecidos. 

10. Contratar uma equipe de parceiros especializados para dar suporte à 

implementação. 

 

O distrito já começou parte desse trabalho. No início deste ano letivo, investimos em 

diretores adjuntos (AD) adicionais com experiência específica em deficiências.  Esses 

indivíduos estão fornecendo apoio e conhecimento aos funcionários das escolas para 

melhorar o suporte a alunos com dificuldades de aprendizagem específicas, 

deficiências emocionais e deficiências intelectuais. Além disso, os ADs apoiarão 

práticas de encaminhamento apropriadas que, como prevemos, abordarão a 

superidentificação de alunos multilíngues e a representação desproporcional de 

meninos negros e latinos em colocações substancialmente separadas.   



 

As equipes do OSE e de assuntos acadêmicos estão revisando as altas taxas de 

encaminhamento de educação especial, especialmente para nossos alunos da primeira 

infância e projetando suportes inclusivos para educadores e líderes escolares para 

permitir que mais dos nossos jovens alunos sejam educados no ambiente menos 

restritivo. Além desse trabalho, o OSE está oferecendo aprendizagem profissional com 

foco no aumento da continuidade das opções de serviço, fortalecendo os resultados 

para alunos com deficiência (especialmente nossos alunos multilíngues com 

deficiência) e diminuindo o descumprimento dos regulamentos de educação especial. 

 

Também fomos detalhistas sobre como esse trabalho é apoiado por meio de nosso 

modelo de rede escolar regional. Nossos diretores adjuntos de educação especial 

estão realizando “caminhadas de aprendizagem” com líderes escolares e regionais, 

como nossos superintendentes escolares, para fornecer instruções diretas e feedback 

de conformidade e aprender como uma equipe. Além disso, nossos Gabinetes de 

Educação Multilíngue e Multicultural (OMME) e Educação Especial (OSE) estão 

criando sistemas e estruturas contínuas para apoiar a colaboração entre os gabinetes, 

incluindo cargos compartilhados com experiência em educação especial e multilíngue.   

 

Além disso, o distrito tomou várias medidas para abordar as preocupações sobre a 

inclusão. Durante a última rodada de negociações contratuais, fizemos uma parceria 

com o Sindicato dos Professores de Boston (BTU) para estabelecer o seguinte em 

relação às práticas inclusivas: 

● Uma visão comum para a inclusão  

● Um grupo de trabalho de inclusão, que fornecerá monitoramento e supervisão  

● Equipes de planejamento de inclusão (IPT) baseadas na escola para apoiar o 

planejamento de educação inclusiva específico da escola  

● Criação do contato de inclusão, um cargo conjunto do BTU/BPS, que apoiará as 

IPT baseadas na escola e a coordenação distrital.  

 

O distrito se comprometeu a financiar o investimento ESSER de US$ 6,2 milhões para 

inclusão, assim como US$ 11,5 milhões em fundos adicionais do ESSER que irão 

diretamente para as escolas para apoiar a inclusão.   

 

Finalmente, nossa equipe acadêmica liderou o trabalho de planejamento de MTSS no 

ano passado.  Todos os membros da equipe regional são treinados sobre como usar o 

DCAP e todos os funcionários estão usando a fluência do MAP especificamente para 

planejar intervenções.  Fizemos investimentos significativos em assistentes sociais e 

psicólogos, à medida que procuramos aumentar a saúde comportamental e o apoio 



socioemocional.  Estamos no processo de nomeação de um cargo de MTSS de nível 

sênior que coordenará e liderará este trabalho em todo o distrito.  

 

A apresentação do CGCS desta noite fornecerá ao Comitê Escolar uma compreensão 

dessas recomendações para um parceiro externo. A equipe distrital apresentará em 

uma reunião posterior do Comitê Escolar o trabalho atualmente em andamento e o 

plano de implementação do distrito para as recomendações contidas no relatório. 

 

O relatório e os slides serão enviados ao DESE e disponibilizados no site das BPS em 

www.bostonpublicschools.org/strategicprogress.  


