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Toda criança, em toda sala de aula, em toda 

escola do sistema Escolas Públicas de 

Bostontem a mesma oportunidade de 

alcançar a grandeza em si mesma como 

qualquer outra pessoa.

Política contra desigualdade de oportunidades e realizações da Boston 

Public Schools



Engajamento no plano 

estratégico 

COMPROMISSO 1:

Eliminar lacunas de 

oportunidades e de 

realizações

COMPROMISSO 2:

Acelerar a 

aprendizagem

COMPROMISSO 3:

Amplificar todas as 

vozes

COMPROMISSO 4:

Expandir 

oportunidades

COMPROMISSO 5:

Cultivar confiança
COMPROMISSO 6:

Fazer Parcerias



6 compromissos em 5 anos 

de plano estratégico das BPS

(ano estudantil 2020-2025)

A Ferramenta de 

Planejamento de 

Equidade Racial

(REPT) é utilizada em 

todo o planejamento

Retorno, 

recuperação, 

reinvenção do plano 

operacional das BPS

Os planos de 

trabalho do 

escritório central
detalham como 

alcançaremos nossos 

6 compromissos com 

a comunidade

Os planos de escolas 

de qualidade

contêm metas 

alinhadas ao plano 

estratégico, da como 

aos objetivos da 

Política de OAG
Planos 

individualizados de 

sucesso para o 

aluno desenvolvidos 

para alunos com 

necessidades 

O REPT é 

implementado para 

aumentar a 

equidade, a 

diversidade e a 

oportunidade nas 

BPS

Cumprindo nossos 

compromissos

no contexto da COVID

Alinhamento em todo o distrito



Cronograma de implementação do plano estratégico

Outo

no 

2019

Envolvimento da 

comunidade

Tour de 100 dias da 

Superintendente para 

comentários das partes 

interessadas para conduzir a 

visão estratégica. Retiro de 30 

dias do Comitê Escolar e 

comentários do público sobre o 

plano preliminar. 

Visão estratégica

Adotada pelas BSC

O Comitê Escolar adotou um 

plano com metas claras que 

atendem aos desejos da 

comunidade e das áreas 

prioritárias para melhorias 

identificadas na Revisão do 

DESE. 

Abril 

de 

2020

Pausa estratégica

para reabertura

Os líderes distritais e escolares 

pausaram a implementação do 

plano estratégico para focar no 

planejamento de reabertura e na 

segurança e bem-estar dos 

alunos.

Agosto 

de 2020

Definição das metas 

estratégicas em todo o 

distrito

Após a reabertura das escolas, 

os líderes distritais e escolares 

priorizaram o planejamento e o 

estabelecimento de metas para 

as prioridades estratégicas em 

um contexto de pandemia. 

Outo

no 

2020

2020 -

2021

Implementação e metas 

do Comitê Escolar no ano 

escolar de 2020 e 2021 
Ponto principal: Concentrar-se na 

recuperação acadêmica e nas 

realidades operacionais da 

aprendizagem presencial e híbrida. O 

Comitê Escolar definiu Metas e Valores 

em direção ao enfoque no 

estreitamento do foco das prioridades 

estratégicas. 

Reflexão sobre os 

objetivos do ano escolar 

de 2020 e 2021

Os líderes refletem sobre o 

progresso feito nas metas do 

ano escolar de 2021 e 2021 para 

informar o planejamento do ano 

escolar de 2021 e 2021. 

Agosto 

de 

2021 Definição de metas 

estratégicas em todo o 

distrito do ano escolar de 

2020 e 2021

Os líderes da escola e do distrito 

finalizam o enfoque das metas e 

os indicadores de desempenho 

para o ano escolar de 2021 e 

2021.

Outubro 

de 2021

Relatório Trimestral do 

ano escolar de 2020 e 

2021

Novembro | Fevereiro | Maio | Agosto 

2021 -

2022





MUDANÇAS OPERACIONAIS

Primavera de 2020 com foco em:

● Distribuição equitativa de refeições e de tecnologia

● Reabertura e segurança de alunos e funcionários como 

prioridade

● Introdução de Planos de sucesso para alunos no 

panorama para monitorar o suporte para alunos com mais 

necessidades

MUDANÇAS ACADÊMICAS

● A Aprendizagem de verão se expandiu para programas 

adicionais baseados em escolas, atendendo a mais de 

11.580 alunos 

● Planejamento de reabertura e Análise de equidade racial 

de reabertura 

● Colaboração da força-tarefa de alta prioridade pessoal 

(HIPP) com as partes interessadas e parceiros da 

comunidade

● Primavera de 2021 híbrida escalonada reabrindo  o K-12

● Estratégia de recuperação acadêmica - Literacia 

Mudanças de 

implementação



Adições ao nosso plano estratégico

● Eliminar lacunas de oportunidades e de realizações: 1.11 Oferecer 

tecnologia 1: 1 para oferecer oportunidade de aprendizado remoto para 

todos os alunos das BPS da 3ª a 12ª série

● Aprendizagem acelerada: 2.9 Fornecer oportunidades de 

aprendizagem remota durante todo o ano para acelerar a aprendizagem 

durante as férias escolares para evitar a perda de aprendizagem e 

oferecer aos alunos oportunidades para acelerar o aprendizado

● Amplificar  as vozes: 3,7 Engajar famílias e a comunidade para 

entender as necessidades e participar na tomada de decisão 

compartilhada por meio de textos, online, pesquisas e ligações

● Expandir oportunidades: 4.6 Fornecer serviços Wi-Fi para as famílias 

das BPS que mais precisam, para que todos estejam conectados

● Cultivar confiança: 5.6 Aumentar a transparência e a responsabilidade 

fornecendo novas ferramentas de dados, painéis e relatórios públicos

● Fazer Parcerias: 6.6 Projetar e implementar oportunidades durante todo 

o ano com parceiros para promover oportunidades experienciais, 

baseadas em projetos e locais

Novo contexto, mesma 

direção 

Mudanças de implementação do COVID-19



1.1 Políticas, planos e 

orçamentos alinhados à 

política OAG

Política de admissões 

de escolas de exame

Expansão de oportunidades 

e acesso à admissão, 

resultando em maior 

diversidade socioeconômica, 

geográfica, racial e 

programática nas admissões 

em escolas de exame.

01 | Eliminar lacunas de oportunidades e de realizações

1.5 CLSP e estudos 

étnicos

Coaches instrucionais

Coaches de transformação 

treinados para entregar um 

modelo de coaching de EFA 

centrado no aluno.

1.4 Suporte EL e 

lei LOOK

Alunos multilíngues

A Programação de Língua 

de Origem Vietnamita foi 

lançada na escola Mather 

Elementary no início do ano 

escolar de 2021.

1.5 CLSP e estudos 

étnicos

Estudos Étnicos

Criação de unidades 

curriculares de estudos 

étnicos no currículo de 

Estudos Sociais e 

contratação de coach 

instrucional de Estudos 

Étnicos em período integral.



A Escola Winship:
National Blue Ribbon School, setembro de 2021

Nos últimos quatro anos, toda a comunidade da Winship 

se uniu em torno de uma visão de cultivar ambientes de 

aprendizagem centrados no aluno que exigem rigor, 

atendem às necessidades dos alunos e orientam eles a 

se tornarem pensadores críticos e solucionadores de 

problemas. Eles conseguem isso por meio de:

● examinar de perto o trabalho e os dados dos 

alunos para melhorar o engajamento e o 

desempenho;

● projetar aprendizagem profissional em torno de 

práticas culturalmente responsivas que refletem e 

afirmam a diversidade linguística e cultural de 

nossos alunos; e

● compartilhar as melhores práticas e alinhar as 

práticas de sala de aula que são rigorosas, 

centradas no aluno e envolventes.

01 | Eliminar 

lacunas de 

oportunidades 

e de 

realizações

Escola em 

destaque 



02 | Aprendizagem acelerada

2.1 Redesenho da 

escola secundária 

Política do MassCore

A política do MassCore foi 

adotada em junho de 2021 

para garantir rigor e 

excelência em nossas 

escolas, resultando na 

eliminação de lacunas de 

oportunidades e de 

realizações. O MassCore 

apresenta requisitos de 

graduação claros e 

consistentes para os 

alunos e suas famílias.

2.1: 

Redesenho 

da escola 

secundária

New Skills 

Boston

Com a iniciativa New 

Skills Boston, uma 

parceria com a 

EdVestors, parceiros de 

ensino superior e o 

Boston Private Industry 

Council, as Boston 

Public Schools estão 

criando um sistema de 

apoio para desenvolver 

ou aprofundar 

programas já existentes 

de início antecipado da 

faculdade, caminhos de 

inovação ou escolas de 

segundo grau.

2.9: Oportunidades inclusivas 

de aprendizagem

Aprendizagem remota

Durante o ano escolar de 2021 e 2021, 

as escolas implementaram diversas 

estratégias para melhorar a 

experiência de aprendizagem remota 

para alunos e professores, incluindo 

treinamento aprimorado em sistemas 

de gerenciamento de aprendizagem, 

melhor acompanhamento acadêmico, 

atendimento, intervenções 

socioemocionais e desenvolvimento 

profissional de aprendizagem remota 

adicional para educadores. Foram 

realizadas 9.480 sessões de 

treinamento com mais de 15.593 

participantes em agosto e setembro de 

2020.

2.3 Educação em artes 

liberais completa 

Afirmando 

culturalmente e 

linguisticamente o 

currículo da pré-escola

Durante o ano escolar de 

2021 e 2021, o Departamento 

de pré-escola aumentou o 

número de salas de aula 

usando o "Foco no P-2", que 

apresenta currículos baseados 

em pesquisas de alta 

qualidade, culturalmente 

responsivos e adequados ao 

desenvolvimento para 

crianças do jardim de infância 

à 2ª série em 10%. Setenta 

salas de aula usando esse 

currículo atualmente. 



02 |

Aprendizag

em 

acelerada 

“Fiquei impressionado com a disposição e capacidade da equipe da SJA 

em envolver os pais e os responsáveis. Eles foram claros em suas 

expectativas para os pais, que consistia essencialmente em colocar os 

filhos nas ligações para eles cuidarem do resto. E eles o fizeram, com 

incrível paciência e perseverança. Os professores, assistentes de ensino e 

mentores adolescentes conseguiram se envolver, no nosso caso, 

principalmente crianças de 9 anos, um material sofisticado, ao mesmo 

tempo que divertido e envolvente.

O objetivo dessa sessão era explorar furacões através das lentes da justiça 

social. As crianças trabalharam em colaboração para aprender mais sobre 

o furacão Maria, o impacto que dele em Porto Rico e a falta de resposta e 

recursos fornecidos pelo governo dos EUA. Os alunos também aprenderam 

estratégias apropriadas de desenvolvimento para pesquisar, analisar e 

sincronizar dados importantes que foram incluídos em uma apresentação 

final em grupo. As apresentações foram educativas para alunos e pais.

Essa experiência proporcionou instrução e envolvimento acadêmico muito 

necessários e fundamentais para minha filha. Ela compareceu a todas as 

aulas e foi capaz de atender às ligações com maior confiança e 

independência. Estou esperançosa de que isso permitirá que ela volte a se 

envolver com a escola (em qualquer versão) com mais facilidade e feliz.”

- Sarah Henderson, mãe de uma aluna da Lyndon School

Academia de Justiça Social (SJA)
Programa de excelência para todo o verão

Destaques da 

divisão

(Acadêmicos) 



3.1: envolver a voz 

dos jovens na tomada 

de decisões

Gabinete Executivo 
Superintendente do 

Aluno & BSAC

A equipe distrital se reúne 

regularmente com o 

Gabinete Executivo 

Superintendente do Aluno e 

o BSAC para garantir que a 

voz dos jovens fale sobre os 

esforços de retorno e a 

recuperação do distrito. 

Além disso, os alunos do 

BSAC lideraram o trabalho 

em parceria com o distrito ao 

imaginar novamente o 

design e o trabalho dessa 

instituição.

03 | Ampliando todas as vozes
3.7 Envolver as 

famílias e a 

comunidade na 

tomada de decisões: 

textos, online, 

pesquisas e ligações

Hub Dialer e Family 

Helpline

Com o Hub Dialer, o Family 

Helpline e o School 

Messenger, as escolas 

foram capazes de receber 

feedback das famílias e da 

comunidade sobre a 

reabertura com uma taxa de 

resposta de 60%. Os dados 

e o feedback dos parceiros 

da comunidade aumentaram 

a necessidade de adicionar 

o uso da mídia étnica como 

uma maneira de alcançar as 

famílias e as partes 

3.2: envolver a voz dos 

pais na tomada de 

decisões em nível de 

distrito 

Envolvimento familiar

Em conformidade com a 

Política de Envolvimento 

Familiar do distrito, a 

Superintendente e a equipe 

de liderança se reuniram 

com o Conselho de Pais da 

Cidade, Conselho 

Consultivo de Aprendizes 

da Língua Inglesa do 

Distrito e Conselho 

Consultivo de Pais de 

Educação Especial 

trimestralmente e 

trabalharam para garantir a 

representação em grupos 

de trabalho distritais, como 

a força-tarefa de reabertura.

3.4: aumentar os 

sistemas de feedback 

para famílias, 

escritório central e 

outros funcionários

Envolvimento e 

feedback das partes 

interessadas 

As escolas implementaram 

uma abordagem 

multifacetada envolvendo 

mais de 4.000 

interessados para informar 

decisões, como pesquisas, 

ligações individuais, 

reuniões comunitárias e 

sessões em estações de 

rádio étnicas. 



03 |

Amplificand

o todas as 
vozes

Líder da 

comunidade

Destaques

Às vezes, é preciso uma crise para nos 

inspirar a fazer o que deveríamos ter feito o 

tempo todo. Para realizar o que sempre 

esteve ao nosso alcance.

Como comunidade, podemos comemorar 

que, depois de décadas, estamos 

encontrando o caminho, os meios e a 

vontade de fazer ou pelo menos começar a 

fazer, por nossos filhos mais vulneráveis, o 

que há muito deveríamos ter feito. Mas 

devemos também defender, em 

arrependimento comunitário, as incontáveis 

gerações de crianças cujas vidas poderiam 

ter sido muito diferentes, se tivéssemos feito 

muito antes o que uma crise está nos 

obrigando a fazer agora.

Pastor Sam Acevedo

Maior envolvimento da comunidade para 

responder melhor às famílias



4.1: financiar todas 

as escolas para 

atender às 

necessidades 

exclusivas de alunos 

de alta necessidade

Lei ESSER & CARES

Combinado com a Lei 

CARES, a primeira fase 

dos fundos ESSER foi 

usada para devolver os 

alunos com segurança à 

aprendizagem presencial 

no ano escolar de 2021 e 

2022. A segunda fase 

oferecerá suporte a 

materiais e instrução de 

alta qualidade em todas 

as salas de aula e 

suporte para alunos de 

inglês e alunos com 

04 | Expandir oportunidades
4.6 Serviços de Wi-Fi 

para as famílias das 

escolas  que mais 

precisam, para todos 

estarem conectados

Acesso de tecnologia

Durante a pandemia, as 

Escolas Públicas de 

Boston foram capazes de 

oferecer suporte a alunos 

e famílias e 

disponibilizaram 55.000 

Chromebooks e 6.000 

vouchers de internet para 

alunos que não tinham 

laptop ou acesso à 

banda larga.

4.3: eficácia e 

excelência 

organizacional e definir 

serviços acadêmicos 

fundamentais e de apoio

Superando barreiras 

para o sucesso

As Escolas Públicas de 

Boston ajudaram a 

garantir moradia para 

mais de 500 

famílias/1.000 alunos com 

uma parceria com a 

Boston Housing Authority. 

Mais de 25.000 refeições 

e 3.000 casacos de 

inverno foram fornecidos 

aos alunos que viviam 

sem teto. 

4.4: implementar a 

BuildBPS para garantir 

trajetórias e ligações 

equitativas entre escolas 

Build BPS

As Escolas Públicas de 

Boston trabalham em 

colaboração com a 

Massachusetts School 

Building Authority (MSBA) 

para alavancar verbas do 

estado para projetos de 

construção de escolas de 

qualidade.



04 |

Expandir 

oportunidad
es

Oferecer acesso e atender às necessidades

Aluno(a)

Destaques

“Ter um Chromebook durante o aprendizado 

remoto me ajudou de várias maneiras. Embora eu 

tivesse um computador desktop, ele não me 

oferecia a flexibilidade que um notebook. Por 

exemplo, quando eu estava fora do estado, ainda 

conseguia acessar minha aula em um notebook 

funcional. O Chromebook também me ajudou a 

participar da aula porque eu poderia estar em uma 

reunião do Zoom e abrir o Google Docs ao mesmo 

tempo. Isso foi útil porque, se o professor 

estivesse compartilhando a tela e eu quisesse 

fazer anotações, seria capaz de fazê-lo sem ter que 

ir e voltar entre as telas. Além da escola, usei o 

Chromebook para outras oportunidades de 

aprendizagem. Por exemplo, participei de uma aula 

de ciência da computação e isso exigia que eu 

tivesse um notebook. Eu não tinha dinheiro para 

comprar um notebook, mas como eu tinha um na 

escola, pude participar do curso sem ter dinheiro 

para comprar o aparelho.”

- Mario Fils, aluno na New Mission High 

School



5.1: contratar, apoiar e 

reter equipe diversa e 

lidar com as barreiras 

para reter funcionários 

de cor 

Diversidade de 

equipe

A equipe de 

Recrutamento, Cultivo e 

Diversidade aumentou 

significativamente o seu 

número e o tipo de 

oportunidades para 

engajar candidatos de 

cor, gerando um aumento 

de 27% no número de 

educadores de cor 

contratados pelo Grupo 

de Contratação 

Antecipada.

05 | Cultivar confiança

5.4: Fazer as Escolas 

Públicas de Boston 

um lugar onde 

educadores e 

funcionários querem 

ser empregados

Pesquisa Gallup 

As escolas administraram a Pesquisa 
Gallup para oferecer aos funcionários 
do Escritório Central uma plataforma 
para informar as decisões distritais e 

melhorar os sistemas. A pesquisa 
chegou a 75% de participação. Como 

parte dos maiores esforços de 

5.4: Fazer as 

Escolas 

Públicas de 

Boston um 

lugar onde 

educadores e 

funcionários 

querem ser 

empregados

Grupos de afinidade 

Os grupos de afinidade 

são uma ferramenta 

comprovada para 

oferecer apoio vital a 

funcionários negros e 

membros de outros 

grupos que têm sido 

historicamente sub-

representados na 

liderança do distrito. 

5.5: reformular as 

operações do 

escritório central: 

transporte, 

registro, serviços 

de nutrição 

Ser responsivo 

aos alunos

A Food and 

Nutrition treinou 

100% de sua 

equipe em 

habilidades de 

atendimento ao 

cliente como ouvir, 

entender e ser 

responsivo aos 

alunos para cultivar 

relacionamentos 

com os indivíduos 

e com toda a 

comunidade 

escolar. 



05 |

Cultivar 

confiança

Líder escolar e 

professor em 

destaque

Cortesia do Escritório de 

Programas de 

Recrutamento, Cultivo e 

Diversidade

“Sabíamos que quando ela era nossa 

professora substituta, ela era o que 

procurávamos como professora. Profissional, 

gentil, comprometida e sem medo do trabalho 

árduo que é ensinar. O Trotter tem sorte de 

contar com a Sra. James! Estamos ansiosos 

para vê-la crescer e levar o seu ensino a outro 

nível!”

Sarita Thomas, líder da William Monroe Trotter 

K-8 School

Ayeisha James era uma paraprofissional na 

Trotter School. Ela foi incentivada pela Sra. 

Thomas a participar do Programa 

Profissionalizante de Professores “Grow Your 

Own” das BPS e juntou-se ao Programa de 

Comunidade Acelerada para Professores no 

ano escolar de 2019 e 2020. A Sra. James foi 

contratada como professora em tempo 

integral no Trotter no ano escolar de 2020 e 

2021.



6.1: programação de alta 

qualidade fora da escola 

para todos os alunos

Portfólio do quinto trimestre

As Escolas Públicas de 
Boston realizaram uma 

parceria com organizações 
baseadas na comunidade 

para administrar programas 
de aprendizagem acadêmica 
e de enriquecimento de verão 

para 7.999 alunos. 

06 | Fazer parcerias 

6.4: Promover 

consciência de 

faculdade e carreira

Mentoria 
transformativa

O programa de 

Mentoria transformativa 

foi lançado na 

primavera de 2021 para 

oferecer mentoria 

culturalmente receptiva 

e centrada no aluno, na 

faculdade, na 

preparação para a 

carreira e na vida 

(CCLR) para alunos da 

6ª à 9ª série. 

6.2: parceria com 

organizações de jovens 

e desenvolvimento de 

habilidades 

Projeto e 

Desenvolvimento de 

Escolas HUB 

Comunitárias de Boston 

(BCHS)

As escolas do BCHS 

adotam uma abordagem 

baseada em ativos para 

apoiar nossos alunos.  Ela 

capacita a comunidade a 

criar oportunidades para o 

sucesso. O BCHS 

promove o CLSP, a 

alfabetização equitativa e 

a liderança, sistemas e 

apoio anti-racistas e 

inclusivos para transformar 

as escolas como centros 

de inovação e libertação.

6.2: parceria com 

organizações de jovens 

e desenvolvimento de 

habilidades 

Impacto do aluno e 
da comunidade 

A programação foi lançada 

em 15 escolas e 13 

organizações comunitárias 

em Boston, envolvendo 

aproximadamente 32 

professores das escolas 

para atender mais de 600 

alunos da 6ª à 12ª série. 



06 | Fazer 

parcerias 

Estratégia dos centros escolares da 

comunidade de Boston

Parceria

Destaques

BPS

14 BCHS 

Pilot Grove 

Hall Alliance 

e Dual 

Language

Escolas

Boston 

Public 

Schools

YMCA of 

Greater 

Boston

Boston 

Teachers 

Union

Centro 

Nacional 

para Escolas 

Comunitária

s e 

Fundação da 

Família 

Lubin

O desenvolvimento da 

Estratégia do BCHS, testado 

em no ano escolar de 2020 e 

2021, é um reflexo do 

compromisso em realizar 

uma parceria forte a serviço 

do desenvolvimento holístico 

dos alunos.

Em particular, nossa

forte parceria

com o YMCA of

Greater Boston como um 

agente principal nos ajudará 

a 

desenvolver estratégias para

permitir outras

organizações de 

desenvolvimento juvenil em 

Boston para atender com 

uma capacidade semelhante 

a sustentabilidade da 



Próximos passos

Resultados obtidos

● Priorizar as principais 

métricas de alto impacto 

para o desempenho e o 

bem-estar do aluno. 

● Métricas e resultados 

alinhados aos objetivos do 

comitê escolar e da 

superintendente. 

Painéis informativos

● O Painel de 

implementação do plano 

estratégico em 

colaboração com o 

Departamento de Dados e 

Contabilidade (ODA).  

● O Painel de análise de 

equidade racial e website 

deve garantir a 

transparência no centro da 

equidade racial em todas 

as operações distritais.

Relatórios de progresso 

trimestral 

● O Relatório anual do plano 

estratégico será divulgado 

em janeiro de 2022.  

● Relatórios trimestrais de 

progresso para o Comitê 

Escolar 

1 2 3



ANEXO 



● Mais tempo para escutar

● Reflexão sobre as necessidades

● Reconhecimento pela oportunidade de 

melhor servir a criança como um todo 

Oportunidades 

Lições  

● Respostas mais direcionadas

● Foco mais claro na equidade e nas necessidades 

emocionais sociais

● Reforçar a nossa crença nos compromissos da 

Visão Estratégica iniciados em 2019 e 2020. 

Esses são os comprometimentos corretos. 

Estamos no caminho certo.

Respostas  

● Compreensão mais profunda das 

complexidades e natureza institucionalizada 

das desigualdades

● Necessidade de reconhecer ativamente as 

necessidades sociais e emocionais dos 

alunos

● Necessidade de reengajar nossos alunos e 

imaginar novamente a experiência de 

aprendizagem



COMPROMISSO 1 
Eliminar lacunas de 
oportunidade e de 

realização

COMPROMISSO 2
Acelerar 

Aprendizado

COMPROMISSO 3 
Amplificar tudas as

Vozes 

COMPROMISSO 4
Expandir 

Oportunidade

COMPROMISSO 5
Cultivar 

Confiança

COMPROMISSO 6
Fazer Parcerias

1.1: políticas, planos e 

orçamentos alinhados à 

política OAG 

2.1: redesenho da escola 

secundária

3.1: envolver a voz dos jovens 

na tomada de decisões 

4.1: financiar todas as escolas 

para atender às necessidades 

exclusivas de alunos de alta 

necessidade

5.1: contratar, apoiar e reter 

equipe diversa e lidar com as 

barreiras para reter 

funcionários de cor 

6.1: programação de alta 

qualidade fora da escola para 

todos os alunos 

1.2: diversidade da força de 

trabalho

2.2: oportunidades inclusivas 

de aprendizagem

3.2: envolver a voz dos pais na 

tomada de decisões em nível 

de distrito 

4.2: melhorar as fórmulas de 

financiamento para 

distribuição equitativa de 

recursos

5.2: reestruturar o escritório 

central para garantir serviços 

adequados para crianças e 

famílias

6.2: parceria com organizações 

de jovens e desenvolvimento 

de habilidades 
1.3: revisão de viés do 

currículo  

1.4: Suporte EL e lei LOOK 2.3: educação completa em 

artes (artes, ciências, 

alfabetização, linguagem 

mundial, educação física, 

educação em saúde, educação 

cívica, atletismo e tecnologia) 

3.3: fazer parceria com as 

famílias na melhoria da escola 

e no aprendizado dos alunos 

4.3: eficácia e excelência 

organizacional e definir 

serviços acadêmicos 

fundamentais e de apoio

5.3: apoiar e responsabilizar os 

líderes escolares, inclusive, 

CLSP, escolas de alto 

desempenho e liderança de 

professores

6.3: parceria com organizações 

para apoio ao aluno, 

preparação para a faculdade, 

matrícula dupla e início 

antecipado de faculdade 

durante o dia letivo

1.5: CLSP e estudos étnicos 

1.6: monitorar o progresso e a 

implementação da política OAG 

- escolas e central

2.4: implementar o pré-jardim 

de infância universal 

3.4: aumentar os sistemas de 

feedback para famílias no 

escritório central 

4.4.: implementar a BuildBPS 

para garantir trajetórias e 

ligações equitativas entre 

escolas 

5.4: BPS um lugar onde 

educadores e funcionários 

querem ser empregados 

6.4: faculdade de ponta e 

consciência de carreira 

1.7: desproporcionalidade na 

implementação do código de 

conduta 

2.5: experiências rigorosas e 

consistentes na aprendizagem 

elementar

3.5: envolver professores, 

funcionários, famílias e alunos 

no conselho local da escola 

4.5: colaboração do escritório 

central com parceiros 

5.5: reformular as operações 

do escritório central: 

transporte, registro, serviços 

de nutrição 

6.5: envolver os principais 

parceiros na tomada de 

decisões para promover 

serviços completos durante 

todo o ano 

1.8: contribuidores de saúde e 

sociais para as lacunas de 

oportunidade 

2.6: reduzir o absenteísmo 

crônico - salas de aula alegres 

e envolventes

3.6: compartilhar publicamente 

a implementação dos padrões 

de envolvimento do distrito

4.6 serviços de Wi-Fi para as 

famílias das BPS que mais 

precisam, para todo todos 

ficarem conectados.

5.6 aumentar a transparência e a 

responsabilidade fornecendo 

novas ferramentas de dados, 

painéis e relatórios.

6.6 projetar e implementar 

oportunidades durante todo o ano 

com parceiros para gerar 

oportunidades.

1.9: suporte para escolas de 

baixo desempenho

2.7: espaços seguros de 

aprendizagem e de apoio
3.7 envolver as famílias e a 

comunidade na tomada de 

decisões: textos, online, 

Compromissos e prioridades do Plano Estratégico 
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06 | Fazer 

Parcerias

Centro de Educação Infantil Haynes: Programa 

do 5º trimestre das Escolas Públicas de Boston

Parceria

Destaques

Cortesia do Boston After 

School And Beyond

“Ao entrar no Centro de Educação Infantil Haynes, localizado no bairro de 

Roxbury, em Boston, neste verão, fui imediatamente recebido com a arte 

do aluno e trabalhos de classe exibidos lindamente nas paredes.[O grupo 

crescente de alunos do jardim de infância 2 que aprendeu sobre assuntos 

com temas do oceano] decorou a parede com a vida marinha: águas-vivas 

coloridas, peixes e até tartarugas...Da mesma forma, havia desenhos na 

parede e currículo personalizado para o grupo de abelhas e borboletas em 

ascensão da primeira série de Haynes.”

O Haynes fez parceria com o Departamento de Polícia de 

Boston (para servir sorvete grátis), HERO Kids Sports, 

Boston Nature Center, e Playworks



ESSER 

ESSER I e fundos assistenciais - Gastos 

principalmente em recursos necessários 

para oferecer suporte aos alunos durante a 

pandemia e retorná-los com segurança para 

o aprendizado presencial

ESSER II - 50% dos investimentos em planos 

escolares e 50% dos investimentos em escolas de 

todo o distrito (01/09/2021)

ESSER III - Investimentos distritais em análise: 

fortalecer o núcleo instrucional, alunos aprendizes 

da língua inglesa, alunos com deficiência, caminhos 

de alta qualidade, acesso equitativo, ambientes 

escolares e comunidade



Lançamento de estratégias 

para o sucesso (S4S) para 

aprimorar as habilidades 

de novos alunos da escola 

de exame

As Estratégias para o 

sucesso (S4S) foram 

lançadas para oferecer 

suporte a alunos entrando 

na 7ª ou 9ª série em 

qualquer uma das três 

escolas de exame. O 

currículo escolar oferece 

habilidades adicionais em 

pensamento de alto nível, 

matemática, redação, leitura 

e latim. O conteúdo também 

aborda a cultura e o 

envolvimento na escola.

Política do OAG | Atualização

Orientação para mesas 

redondas de ações para 

o aumento da qualidade 

e da sustentabilidade

Mesas redondas de 

equidade são conversas 

entre grupos de partes 

interessadas, como 

funcionários, famílias e 

parceiros da comunidade.

As discussões 

impulsionam o 

pensamento sobre como 

as políticas e as práticas 

das escolas promovem 

experiências equitativas e 

de alta qualidade para os 

alunos. No ano escolar de 

2020 e 2021, treinamentos 

e recursos foram criados 

para apoiar de uma 

maneira mais eficar o 

planejamento e a 

execução da mesa 

redonda.

Expansão da Iniciativa 

Escolar de Exame 

(ESI) para alunos da 4ª 

série

No ano escolar de 2020 e 

2021, o programa ESI foi 

expandido para incluir 

alunos da 4ª série. Esses 

alunos receberão dois 

anos de suporte para 

aumentar as habilidades 

acadêmicas e confiança 

para atender aos 

requisitos de admissão 

para as escolas de exame. 

Oferta de todo o 

distrito de CLSP⥠ e 

CRIOP2, 

Desenvolvimento 

Profissional e 

Coaching

O desenvolvimento 

profissional em CLSP e 

CRIOP foi oferecido a 

professores, líderes 

escolares, 

paraprofissionais, 

treinadores, líderes de 

professores, professores 

novos no distrito, 

coordenadores de campo 

da comunidade e 

funcionários do Escritório 

Central. Esses educadores 

tornam-se mais bem 

fundamentados na reflexão 

CLSP e nas práticas 

profissionais.

⥠ Práticas de sustentação cultural e lingüística
2 Protocolo de observação de instrução culturalmente responsiva



Implementação de Política de Lacunas de Oportunidades e 

de Realização

Nossa 

abordagem

Nossas 

metas



Acredito que muitas vezes há "um presente na ferida".As feridas da 

crise da COVID-19 são muitas e profundas,. Devemos continuar a 

reconhecer o sofrimento de tantos em nossa comunidade, que ocorreu 

de maneira desproporcional  em comunidades historicamente 

marginalizadas e pobres.No entanto, a pandemia não nos deu escolha a 

não ser enfrentar as barreiras de longa data.Dessa forma, este momento 

de não de não desviar o olhar foi um presente. Fiquei profundamente 

comovido quando a equipe das BPS, parceiros da comunidade, famílias 

e jovens se levantaram para enfrentar o momento, muitas e muitas 

vezes.

Brenda Cassellius, Relatório de Atualização do Plano Estratégico das Escolas Públicas de 

Boston, outubro de 2021

Transformando-se em uma crise para se tornar um 

grupo mais forte


