
 
 

Declaração de impacto de igualdade: 
Escolas de transformação 

 

Título:  Apresentação do 1º trimestre das escolas de transformação  Data:  2 de novembro de 2022 
 

A Racial Equity Planning Tool foi usada?   ❑  Sim   X  Não  
Se sim, insira a(s) data(s) das reuniões do REPT e link para REPT concluído aqui: ______________________________ 
Um membro da Divisão de Igualdade, Estratégia e Lacunas de Oportunidade revisou esta declaração?   X  Sim  ❑ Não 
 

Seções da Ferramenta de 
Planejamento de Igualdade Racial 
das BPS 

Resumo/justificativa 

1. Apresentação e impacto 
Quais são os resultados 
desejados da iniciativa, 
incluindo a mitigação de 
disparidades? Quem liderou 
este trabalho/planejamento, e 
eles refletem as identidades de 
grupo de alunos e famílias das 
BPS (grupos-chave incluem 
indivíduos negros, latinos, 
asiáticos, indígenas, 
imigrantes, multilíngues e que 
têm experiência em educação 
especial)? 

A apresentação desta noite é a primeira atualização trimestral das escolas de 
transformação do distrito, focada no desenvolvimento, implementação e monitorização 
de planos de qualidade escolar (QSPs). O objetivo do nosso trabalho com as escolas de 
transformação é promover a igualdade e eliminar as disparidades, fornecendo apoio 
adicional às escolas de menor desempenho do distrito.  
 
Este trabalho é liderado por Mike Sabin (Branco), Diretor Executivo de Transformação 
Escolar e Distrital, em parceria com JJ Munoz (Latino), Superintendente Residente, e 
Karen White (Negra), juntamente com a equipe de superintendentes escolares.  

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

Este trabalho está alinhado com a prioridade 1.9 do plano estratégico: Intervenção 
focada nas trinta e quatro (34) escolas públicas de Boston com desempenho mais baixo. 
 

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?  

Os dados analisados para esta apresentação incluem medidas de progresso acadêmico 
em leitura e pontuação em matemática, desempenho e crescimento no MCAS, 
tendências de frequência e informações quantitativas e qualitativas coletadas por meio 
de pesquisas Panorama de pais, alunos e funcionários em cada uma das 28 escolas de 
transformação.  
 
As escolas de transformação matriculam uma porcentagem desproporcional de alunos 
com necessidades altas, incluindo alunos multilíngues, alunos com planos de educação 
individualizados e alunos negros e latinos. Os dados mostram uma disparidade 
preocupante entre os resultados nas escolas de transformação e outras escolas distritais 
que alimentam a urgência dos nossos esforços de melhoria.  
 
Uma análise mais detalhada desses dados é vital para aprimorar nossos objetivos para o 
SY23 para este trabalho e será compartilhada durante as apresentações das escolas de 
transformação no 2º e 3º trimestre. 

4. Compromisso das partes 
interessadas 
Quem se engajou (quantidade, 
grupos-chave e funções), como 
e no que isso resultou? O que 

As partes interessadas estão principalmente engajadas a nível da escola. As escolas de 
transformação, nos seus QSPs e na sua prática quotidiana, estão trabalhando para 
manter e ampliar o engajamento de todos as partes interessadas, nomeadamente 
alunos e famílias. As métricas-alvo do QSP incluem melhorias em questões específicas 
de alunos e familiares nas pesquisas do Panorama, uma forma importante de incluir a 
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os alunos/famílias mais 
impactados pela 
proposta/iniciativa disseram?  

voz dos alunos e das famílias na avaliação dos impactos dos planos de melhoria escolar.  
 
Embora o feedback atual das famílias das escolas de transformação de forma geral 
indique um alto nível de apreciação pela comunicação casa-escola e pela experiência de 
aprendizagem dos alunos, a taxa de resposta é muito menor do que o número de alunos 
e funcionários. Melhorar o engajamento familiar e aumentar a taxa de resposta para 
garantir mais representação é um objetivo fundamental este ano.  

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? 

Como as escolas de transformação matriculam uma porcentagem desproporcional de 
alunos com altas necessidades, o apoio bem-sucedido a essas escolas terá um impacto 
positivo significativo na eliminação de lacunas de oportunidades. 
 
O Gabinete de Lacunas de Oportunidades e o Gabinete de Transformação têm 
colaborado para apoiar os esforços de melhoria igualitária das escolas em toda essa 
rede de escolas. A colaboração atual se concentra no fortalecimento da voz das partes 
interessadas por meio de mesas redondas regulares e eficazes sobre a igualdade nas 
escolas. Continuaremos a identificar estratégias complementares para promover a 
igualdade racial e alcançar melhores resultados acadêmicos. 

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 visão de 
igualdade? 

As BPS fizeram um investimento significativo nas escolas de transformação. Os 
investimentos incluem recursos de subsídio (subsídio de assistência direcionada, fundos 
de auxílio de emergência para escolas de ensino fundamental e médio) e compromissos 
orçamentários das BPS (treinadores de transformação, gabinete de transformação e 
intervencionistas de leitura).  
 
A equipe de implementação líder é composta por Mike Sabin, JJ Munoz e Karen White, 
juntamente com a equipe do superintendente escolar. Esta é uma equipe diversificada 
de líderes com um profundo compromisso com a igualdade. 

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

O progresso das escolas de transformação é monitorado por meio de análises de dados 
conforme descrito acima e explicado com mais detalhes na apresentação do Comitê 
Escolar, assim como por meio de rodadas instrucionais regulares e visitas escolares 
realizadas por equipes colaborativas do distrito e funcionários da escola. 
 
O Departamento de Ensino Fundamental e Médio exige uma apresentação trimestral do 
nosso trabalho ao Comitê Escolar. O Gabinete de Transformação garantirá que o Comitê 
Escolar receba essas atualizações sobre o progresso e as iniciativas nas escolas de 
transformação das BPS. 

 


