
       
 

munizacademy.org              20 Child Street, Jamaica Plain, 0123                   617-635-8198 

                                                               
 
 
 

Memorando 

 

Para:  Jeri Robinson, Presidente do Comitê Escolar das Escolas Públicas de 

Boston 

De:  Dania Vázquez, Diretora Escolar da Margarita Muñiz Academy 

Re:  Plano de inovação para os anos escolares de 2023-2027 

Data:  15 de março de 2022 

   

A Muñiz Academy está solicitando a aprovação do nosso plano de inovação para o 

SY de 2023 a 2027. Este plano representa o terceiro ciclo de inovação da Muñiz 

Academy: 

● Ciclo 1, 2012 – Criação da primeira escola de ensino médio bilíngue em 

Boston e New England 

● Ciclo 2, 2018 – Expansão do 7º ao 12º ano  

● Ciclo 3, 2023 – Implementação do Retrato do Acadêmico e da Cidade da 

Muñiz como modelo do campus 

 

Este plano de inovação foi construído em conjunto com funcionários, alunos, 

famílias e parceiros da comunidade. A igualdade é uma pedra angular refletida no 

plano que garante que todos os alunos na nossa comunidade tenham acesso a 

faculdades e oportunidades de carreira, graduem-se com um plano e sejam 

apoiados após a graduação. O resultado esperado deste plano de inovação é 

projetarmos e implementarmos nosso Retrato do Acadêmico e da Cidade como 

modelo de campus, que reimagina a aprendizagem e o ensino com um modelo de 

comunidade baseado no local. 

 

A aprovação da proposta de inovação da Muñiz Academy garante a atualização 

contínua da visão e missão da escola e cria oportunidades em todo o distrito para 

mais alunos e famílias de Boston interessados em um programa de ensino médio 

bilíngue. A proposta avança em direção aos principais objetivos do distrito em 

relação ao preenchimento de lacunas de oportunidades e conquistas, e a aplicação 

de práticas culturais e linguísticas sustentáveis. 
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