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MEMORANDO 

 

PARA: Comitê Escolar 

DE: Jill Carter, Diretora Executiva Sênior, Gabinete de Saúde e Bem-Estar, Copresidente do 

Conselho Distrital de Bem-Estar 

CC: Mary Skipper, Superintendente  

Rochelle Nwosu, Chefe de Gabinete  

Linda Chen, Vice-Superintendente Sênior  

PJ McCann, Vice-Comissário de Política e Planejamento, Comissão de Saúde Pública de 

Boston 

DATA: quarta-feira, 26 de outubro de 2022 

RE:  Relatório anual da política de bem-estar do distrito de SY20-21 

 

 
 

Não há nenhuma ação exigida pelo Comitê Escolar como resultado da revisão deste memorando. Este 

memorando tem o propósito de informar o Comitê Escolar sobre as atividades e recomendações do Conselho 

Distrital de Bem-Estar, assim como informar sobre a implementação da política distrital de bem-estar das BPS 

(HWD-01). É exigido pelo estado que o Conselho Distrital de Bem-Estar (DWC) faça avaliações anualmente 

em conformidade com a política distrital de bem-estar das BPS. Alternamos entre avaliações anuais 

qualitativas e quantitativas. O relatório anexo é um relatório qualitativo e contém: 

 

- Um relatório sobre as metas e atividades do Conselho Distrital de Bem-Estar durante o SY20-21; 

- Recomendações feitas pelo conselho para melhorar a implementação da política de bem-estar; e 

- Exemplos narrativos de implementação de políticas de bem-estar em 15 escolas em todo o distrito, 

com base em entrevistas com funcionários da escola, representando um excelente trabalho em todas as 

áreas da política de bem-estar. 

 

De acordo com a lei federal e estadual, este relatório anual deve ser apresentado ao Superintendente e ao 

Comitê Escolar das BPS, submetido ao Departamento de Ensino Fundamental e Médio de Massachusetts 

(DESE), e disponibilizado ao público.  

 

Durante o ano letivo atual, o Conselho Distrital de Bem-Estar compilará o relatório quantitativo para o 

SY2021-2022. Esse relatório será apresentado ao Comitê Escolar no final do ano letivo. 


