Equipe Acadêmica
das Escolas Públicas de Boston
Visão Acadêmica

Comitê Escolar
3 de novembro de 2021
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Programação

●
●
●
●

Apresentação dos departamentos acadêmicos
Desafios e oportunidades
Potencializadores de mudanças
Introdução aos principais temas da visão
acadêmica das BPS (VERSÃO PRELIMINAR)
● Infraestrutura para implementar a visão
● Garantias de qualidade (VERSÃO PRELIMINAR)
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Componentes da REPT

Apresentando os departamentos acadêmicos
Departamento de Aprendizes de Inglês
●
●
●
●
●
●
●

Alfabetização equitativa
Selo de bilinguismo
Aumentar o ensino na língua
materna
Ensino de qualidade para
alunos multilíngues
Implementar os padrões
WIDA 2020 para ELD em
todo o conteúdo e ESL
Melhorar os resultados para
ELs com deficiência
Atender aos requisitos de
conformidade estaduais e
federais

Secretaria de Educação Especial

OEL

OTL

●
●
●

OSE

Equidade
e acesso

●
●

Treinamento profissional e
acadêmico
●
●
●
●
●
●

APL

Departamento de Liderança de Professores
●
●

●
●
●
●

Alfabetização equitativa
Treinamento profissional
liderado por educadores
Inovação orientada por
educadores
Apoio a novos professores
Caminhos de
carreira/liderança
Treinamento paraprofissional

OHW

Oportunidades inclusivas
Alfabetização equitativa
Ambientes adequados e sistema
baseado em necessidades
Experiência do professor
Melhorar os resultados para ELs com
deficiência

Selo de bilinguismo
Alfabetização equitativa
Expansão da primeira infância
Estudos étnicos
STEM
Excelência para Todos
(Excellence for All - EFA)

Departamento de Saúde e Bem-Estar
●
●
●
●
●

Ambientes de aprendizagem
seguros, saudáveis e sustentáveis
Alfabetização equitativa
Saúde e literacia física
Aprendizagem Socioemocional
Acesso equitativo a apoios escolares

Nas Escolas Públicas de Boston, toda criança em
toda sala de aula tem direito a uma educação de
alta qualidade, equitativa e de excelência. Toda
criança deve ter o mesmo acesso irrestrito a todas
os recursos concebíveis para libertar a grandeza
dentro delas

Visão estratégica das BPS,
Preâmbulo da Política de Desigualdades
de Oportunidades das BPS
Política de Desigualdade de Oportunidades e Realizações das Escolas Públicas de Boston

3ª a 8ª séries Pontuação Escalonada Média do MCAS em ELA

500 = Atendendo/Excedendo
as expectativas

3ª a 8ª séries Pontuação Escalonada Média do MCAS em
Matemática

500 = Atendendo/Excedendo
as expectativas

Progresso em leitura no MAP Growth no outono de 2021:
3ª a 11ª séries
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Progresso em Matemática no MAP Growth no outono de
2021: 3ª a 11ª séries
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Temos desafios com o ensino essencial em sala de aula.
Devemos agir com urgência.
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1. Estratégias de recuperação
Como vamos
mudar essa
narrativa
para garantir
que todos os
alunos
recebam o
que
precisam?

2.
3.

4.
5.
6.

robusta
Inclusão em todas as salas de
aula
Aumentar o acesso ao ensino na
língua materna
Ensino e aprendizagem
ambiciosos das BPS
Alfabetização equitativa em todas
as disciplinas
Garantias de qualidade para
todas as salas de aula/escolas

Trabalho de recuperação acadêmica
Verão de 2021

●
●
●

Setembro de
2021

●
●
●

Outono de 2021

●
●

Oportunidades de aprendizagem de verão ampliadas para mais de 11.500 alunos
Mais de 1.500 alunos com deficiência atendidos através do ESY e Catapult
Learning
Mais de 4.450 aprendizes de inglês atendidos através de Programas Acadêmicos e
de Enriquecimento
Lançado o Trabalho de Alfabetização Equitativa em todo o distrito
Opção de ensino on-line disponível para todos os alunos das BPS para garantir
que todo aluno tenha acesso a ensino on-line imediato
Investimento do ESSER a nível escolar para serviços de recuperação em escolas
○ Recuperação de crédito na Brighton High School
○ Construção de bibliotecas em salas de aula do ensino fundamental com
textos estimuladores
○ Aulas de reforço nas escolas
○ Aproveitar as parcerias nas escolas para obter tempo de aprendizagem
adicional e enriquecimento.
Recuperação de conformidade, incluindo aulas de OST
Iniciar processo de inscrição para Academias de Aceleração com foco explícito na
participação de alunos com deficiência, alunos multilíngues e alunos multilíngues
com deficiência
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Trabalho de recuperação acadêmica
Fevereiro de
2022

●
●

Academias de Aceleração com foco em ELA em todo o distrito
Oportunidades acadêmicas e de enriquecimento de OST virtuais

Abril de 2022

●

Academias de Aceleração com foco em matemática em todo o
distrito
Oportunidades acadêmicas e de enriquecimento de OST virtuais

●
Verão de 2022

●
●

Planos de aprendizagem de verão individuais para cada aluno
Oportunidades acadêmicas e de enriquecimento de verão
ampliadas
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O que significa ensinar ambiciosamente nas BPS?
Principais potencializadores para fortalecer o ensino de nível 1

Oportunidades de
aprendizagem
enriquecedoras - dentro e
fora da sala de aula

Ensino
exemplar

Conheça você
mesmo e seus
alunos

Os alunos
das BPS são
brilhantes.

Ambientes seguros,
saudáveis e
culturalmente
afirmativos

Práticas
inclusivas

Os principais potencializadores devem
ser apoiados por:

Recuperação robusta

Práticas de sustentação
cultural e linguística

Sistemas de apoios
multiescalonados

Aprendizagem e
treinamento profissional
inovadores

Acesso ao ensino
na língua materna
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O que precisa ser verdade em todas as salas de
aula das BPS:
❖ Ensinar conteúdo que seja apropriado para o nível escolar
❖ Ler e escrever textos complexos em todas as aulas, todos
os dias
❖ Concluir lições e tarefas desafiadoras em todas as aulas,
todos os dias
❖ Envolver-se no ensino baseado em problemas e projetos
que permita aos alunos aplicar o aprendizado aos problemas
do mundo real
❖ Fazer perguntas para aprofundar a aprendizagem e incluir
os alunos na conversa acadêmica
❖ Oferecer práticas de ensino de alfabetização equitativa em
todas as disciplinas
❖ Avaliar e monitorar a aprendizagem do aluno e fornecer
feedback

Teoria de ação acadêmica: Fortalecer o ensino de nível 1
Se a sede central
(1)

(2)

(3)

projeta e oferece treinamento
profissional focado e de alta
qualidade para líderes escolares e
professores líderes,
desenvolve materiais de alta
qualidade, recursos e ferramentas
para uso, alinha materiais para
enriquecimento de alta qualidade e
oportunidades de aplicação e
investe em uma infraestrutura que
prioriza o apoio a escolas e líderes
escolares através de treinamento
individual, treinamento profissional
regional e apoio para aprendizagem
integrada (job-embedded)...

os diretores serão capazes de
(1)

(2)

potencializar ILTs nas escolas
e a especialização de
professores líderes para
oferecer oportunidades de
treinamento profissional de
alta qualidade no nível escolar
estarão mais preparados para
dar um feedback direcionado
e focado aos educadores e
monitorar e apoiar um ensino
ambicioso...

o que ajudará os professores a
(1)

focar e implementar um
conjunto de estratégias
poderosas conhecidas por
impactar positivamente o
desempenho do aluno, o que
levará a um ensino de nível 1
aprimorado e fortalecido e ao
conhecimento, habilidades e
recursos para implementar
totalmente um ensino de nível
2 e 3 de alta qualidade.

assim, nossos alunos brilhantes das Escolas Públicas de Boston terão acesso equitativo a oportunidades de
aprendizagem ambiciosas e os resultados da aprendizagem dos alunos irão melhorar drasticamente e
superar as médias de crescimento e desempenho em todo o estado..
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Todo aluno das BPS (pré 0 à 12ª série) deve ter acesso a...
O que ouvimos de alunos, pais e educadores
Currículo e ensino
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ensino na língua materna
Inclusão com apoio
Uma biblioteca e bibliotecário licenciado
Todas as principais matérias ensinadas
Educação Artística
Educação Física
Catálogo de cursos comuns em todo o
distrito
Computador e Wi-Fi
Materiais didáticos para a aprendizagem
baseada em projetos e centros

Instalações
●
●
●
●
●
●

●
●

Instalações e móveis do século 21
Instalações, banheiros e água
melhorados
Sistemas de refrigeração e aquecimento
Qualidade do ar e monitoramento
Parquinhos e jardins
Ginásios, bibliotecas, laboratórios de
ciências e espaços polivalentes
Reformas de auditório
Reformas de cozinha e de refeições

Atividades de complementação
●
●
●
●
●
●

Atividades esportivas do pré 0 à 12ª
série
Excursões e aprendizagem
expedicionária
Parceria e capital de arrecadação de
fundos em todas as escolas
Programas de pré e pós escola
Debate estudantil
Grêmio estudantil e BSAC

Apoio aos alunos e às famílias
●
●
●
●
●
●
●

Assistentes sociais
Intermediários familiares
Enfermeiros
Funcionários diversificados de forma
racial, étnica e linguística
Refeições nutritivas e frescas
Apoio habitacional
Escolas Comunitárias Centrais
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Todo aluno das BPS deve ter acesso a...
O que ouvimos de alunos, famílias e educadores
Ensino fundamental
▫ Preparação acadêmica rigorosa
▫ Educação STEM
▫ Ensino bilíngue e global
▫ Aulas de natação
▫ Aprendizagem e espaços de lazer ao ar livre
Ensino secundário
▫ AP, IB, Programa de faculdade antecipada (Early
▫

▫
▫
▫
▫
▫

College)/Matrícula dupla e CTE
Estágios, observação de trabalho e cursos
profissionalizantes
MassCore
Eletivas enriquecedoras e revisadas por colegas
Planejamento de faculdade e carreira
Orientadores escolares
Língua mundial e selo de bilinguismo
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Reflexões e feedback sobre a
garantia de qualidade das BPS
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Próximos passos
Novembro de
2021

●
●
●

Dezembro de
2021 Janeiro de
2021

●

●
●

Obter o feedback do Comitê Escolar, diretores,
professores líderes, BTU, liderança estudantil e
grupos familiares
Responder ao feedback e repetir a visão para se
alinhar aos padrões e tendências de todos os grupos
de partes interessadas
Elaborar planos de infraestrutura para apoiar a
implementação

Programar e realizar um retiro com o Comitê Escolar
para analisar as revisões da visão com base no
feedback da comunidade e para discutir o plano de
infraestrutura proposto para apoiar a implementação
A superintendente discutirá a visão, plano de
infraestrutura, investimentos necessários e plano de
financiamento com o novo prefeito
Apresentação da visão revisada, da implementação
e do planejamento financeiro plurianual para
financiar e manter o trabalho principal
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Próximos passos
Fevereiro
de
2022

●
●
●

Propor a organização da divisão acadêmica para
fornecer apoio acadêmico em tempo real às escolas
Divisão acadêmica com todo o pessoal necessário
para garantir o nível de apoio necessário para as
escolas
Publicar módulos de treinamento profissional para
2022-2023 para líderes escolares, instrutores e
educadores

