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Histórico

• Fundada em 2011 pela Iniciativa Dudley Street Neighborhood (DSNI) 

e pelo Boston Plan for Excellence (BPE)

• Criada para implementar um programa PreK-12 Pathway em nível 

local com a Academia STEM Dearborn (6-12)

• BPS, BPE e DSNI: parceria exclusiva para criar uma charter Horace 

Mann 

• Missão em três etapas:

1. Oferecer uma educação 

de alta qualidade a todos os estudantes

2. Servir como impulsionadora 

de desenvolvimento do capital humano

3. Servir como parceira 

no aprimoramento das escolas 

na área de Dudley



Cumprindo nossa missão: Educação de 

qualidade para todos os estudantes

1º fator da missão - Sucesso acadêmico: 

% de estudantes realizando evolução acadêmica de pelo menos 

um ano) (em avaliações formativas internas)

Alfabetizaçã
o

Matemática

AL17-18 76% 59%

AL18-19 79% 54%

AL19-20* 68% 63%

AL20-21 70% 51%



Cumprindo nossa missão: Educação de 

qualidade para todos os estudantes

1º fator da missão - Sucesso acadêmico: 

Comparações distrital e estadual: desagregado por subgrupo

• A população estudantil atual da DSNCS é 59% afroamericana e 35% 

latina

Língua e Literatura Inglesa (S 3-5)

DSNCS

2018

BOS

2018

Classificaç

ão 

estadual 

(3-8)

DSNCS

2019

BOS

2019

Classificaç

ão 

estadual 

(3-8)

Afroamericano 491,6 488,1 49 %il 491,6 488,4 40 %il

hispânico ou latino 491,7 488,8 40 %il 491,1 489,4 34 %il

Matemática (S 3-5)

DSNCS

2018

BOS

2018

Classificaç

ão 

estadual 

(3-8)

DSNCS

2019

BOS

2019

Classificaç

ão 

estadual 

(3-8)

Afroamericano 486 483,5 41 %il 490,8 483,3 57 %il

hispânico ou latino 488 485,3 39 %il 486,5 485,6 30 %il



Cumprindo nossa missão: 

Impulsionadora de desenvolvimento do 

capital humano
2º fator da missão - Preparar e dar suporte aos professores de 

Boston
• Cofundadora da Boston Teacher Residency (BTR) com a BPS em 2002

• A BTR preparou mais de 700 professores para a BPS

• Mais da metade é negra

• Mais da metade de professores de ensino secundário na STEM

• Aproximadamente 1/3 dos graduados em Educação Especial de Aprendizes de 

Inglês

• A DSNCS preparou 40 novos professores da BPS nos últimos quatro anos:

• Apenas um não lecionou na BPS; apenas três não permaneceram em seu segundo 

ano docente.

• Os membros da Dudley Promise Corps e residentes da BTR desempenham um papel 

crucial na escola:

• Suporte a famílias (Zoom, segurança alimentar, testagem de COVID etc.) 

• Instrução personalizada e diferenciada

• Suportes socioemocionais complementares.



Cumprindo nossa missão: Parceria para 

aprimorar oportunidades educacionais 

em Dudley

3ª fator da missão - Servir a Comunidade Dudley
• Cofundadora da Nubian Neighborhood Network (N3) com a DSNI, Project Hope, para 

organizar esforços de resposta à COVID

• Iniciativas:

• Fortalecer o ecossistema STEM na área (ex.: parceria com a MathTalk para 

instalações de matemática por toda a área)

• Implementação de infraestrutura: Elaborar e mapear em modelo reverso um 

conjunto de habilidades essenciais e experiências necessárias para o sucesso no 

ambiente de trabalho moderno

• Sistema "porta certa" para assegurar a entrega de serviços entre setores 

• Campanha de engajamento no STEM

• Acampamento STEM de férias em abril para alunos de 4ª e 5ª séries (em Dearbon)

• Programa PreK-12 Neighborhood Pathway

• Quatro escolas alimentadoras de bairro agora enviam ~75% de graduandos de 5ª 

série à Dearborn



Gerenciada pelo 

Boston Plan for 

Excellence

UMA ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL

Nossa abordagem do aprendizado

O BPE acredita que todos os estudantes 
merecem acesso a oportunidades 

educacionais que maximizem seu potencial. 
Também reconhecemos que os principais 
trabalhos em Boston estão cada vez mais em 
áreas relacionadas ao modelo STEM e exigem 

um treinamento não oferecido pelo ensino 
tradicional.

Conectando nossos estudantes a 
oportunidades em Boston

O BPE faz parcerias com empregadores 

e universidades para oferecer aos 
estudantes a preparação e conexões 
necessárias para prosperarem na 
economia de Boston.

Atendendo às necessidades e aspirações de 
estudantes e famílias

O BPE trabalha com programas locais e 

parceiros comunitários para atender às 
necessidades dos estudantes e dar suporte a 
seus interesses.

A Escola Charter Dudley Street Neighborhood e 

estas outras escolas de ensino fundamental têm 

vaga garantida na Dearborn STEM Academy:

Ellis Elementary School 

(Pré K-5)

Mason Elementary School 

(Pré K-5)

Winthrop Elementary School (Pré 

K-5)

Escola Charter Dudley Street Neighborhood (K 1-5)

Uma escola pequena com 

ensino individualizado e 

tecnologia para todas as 

turmas

Foco em literacia e 

matemática, atividades 

STEM, programas de 

aprimoramento e uma 

ampla variedade 

extracurricular

Nossos parceiros comunitários 

oferecem oportunidades de 

aprimoramento e serviços sociais

Acesso à tecnologia e cultura 

focada na preparação dos 

estudantes para o êxito 

universitário e profissional

Nós resolutamente apoiamos 
estudantes em transição para a 
6ª série:

• Acampamentos e eventos STEM

• Visitas de escola alimentadora a 
Dearborn

• Eventos familiares

Dearborn STEM Academy (6-12)

As faculdades locais e empresas 

de Boston oferecem 

experiências de aprendizado 

desafiadoras e pré-profissionais

Os programas parceiros engajam os 

estudantes enquanto desenvolvem as 

habilidades profissionais de que 

necessitarão para prosperar no trabalho 

do século 21.

Todo ano, os alunos exploram as 
áreas do sistema STEM e se 
especializam na 10ª série. A equipe 
da iniciativa Career Pathways 
(Caminhos Profissionais) trabalho 
junto aos estudantes para elaborar e 
cumprir planos profissionais e 
universitários de pós-graduação.

Os estudantes da Dearborn se 
formam com experiências de 
trabalho reais e créditos 
significativos para os cursos 
superiores.

Os formandos da Dearborn 
desenvolvem a capacidade de ação e 
visão necessárias para se tornarem 
líderes em nossa comunidade.

A Dearborn oferece aos 
estudantes uma base sólida 

em sua jornada para uma 
carreira promissora.

Pós-Graduação



Gestão da pandemia

• Instruções diárias amplas e consistentes durante as fases 

da pandemia

• Amplo contato com os pais

• Índice de comparecimento deste ano 93,7%

• 96% de permanência de funcionários


