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Sobre a UP
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A UP é parceira das BPS há 10 anos
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VISÃO

Transformamos escolas em ambientes de 
aprendizagem excepcionais em parceria com 
nossas famílias e comunidades. Os alunos em 
nossas escolas cultivam suas mentes afiadas, 
compartilham seus corações bondosos e exploram 
seu caminho e potencial. Os formandos da UP 
prosperam no caminho para a faculdade e 
perseguem suas paixões.

Fundada em 2010, fazemos parcerias com distritos e o estado para melhorar as escolas.

Em Boston, atendemos cerca de 2.000 alunos em três escolas.

● UP Academy Boston - South Boston (Edifício Gavin) - 6ª a 8ª séries - Horace Mann Charter
● UP Academy Dorchester - Dorchester (Edifício Marshall) - Pré 1 a 8ª série - Horace Mann Charter

● UP Academy Holland - Dorchester (Edifício John P. Holland) - Pré 1 a 5ª série - Recuperação judicial



Aprovações de alteração ao estatuto 

solicitadas

4



As Horace Mann devem ter as alterações 

aprovadas pelo Comitê Escolar das BPS

Além do estatuto que precisa ser aprovado, há uma série de documentos que 

necessitam de aprovação do Comitê Escolar das BPS, da BTU e do Conselho da escola 

Horace Mann. Alguns exemplos incluem:

• Política de matrícula

• Programação

• Plano de responsabilidade

• Máximo de matrículas

• Séries atendidas

• Contratos de gestão

• Memorando de entendimento

Hoje, estamos pedindo a aprovação do contrato de gestão para a UP Academy Boston 

e UP Academy Dorchester e o MDE para a UP Academy Boston

Recebemos a aprovação de alteração tanto do Conselho da UAB/UAD quanto da DESE 
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Aprovações de alteração ao estatuto solicitadas

● A última versão foi aprovada em agosto de 2020
● Em termos gerais, o MDE:

○ Descreve a parceria com as BPS
○ Detalha as responsabilidades da UP e das 

BPS
○ Determina financiamento para a UP Boston 
○ Inclui alinhamento com as BPS sobre o 

código de conduta e políticas de equidade
● A versão para aprovação contém datas 

atualizadas para o novo período do estatuto.  
Também adiciona o termo “Políticas de equidade” 
à seção 7a. Essa mudança reflete o que já está em 
prática em nossa parceria com as BPS. 

● Recebeu aprovação provisória da DESE e 
aprovação do Conselho da UAB UAD.
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MDE DA UAB Contrato de gestão da UAB UAD

● A última versão foi assinada em julho de 2019 e 
deve ser atualizada 

● Em termos gerais, o Contrato de gestão:
○ Descreve a relação entre a UP Education 

Network e o Conselho da UAB UAD
○ Detalha os serviços que a UPEN fornecerá às 

escolas
● A versão para aprovação contém datas/períodos 

atualizados, nomes de funcionários e definições de 
acordo com as orientações da DESE.

● A taxa de gestão é calculada como uma % da 
receita das BPS e atualmente está limitada a US$ 
725 mil. A % não está mudando, mas estamos 
propondo um aumento do limite para US$ 765 mil 
para ajustar a inflação - ou seja, aumentar na 
mesma porcentagem que o financiamento 
estudantil ponderado das BPS aumentou desde a 
última atualização do contrato.    

● Recebeu aprovação provisória da DESE e 
aprovação do Conselho da UAB UAD.


