
MEMORANDO 

 

PARA:  Comitê Escolar  

 

DE:           Eva Mitchell, Diretora de responsabilidade 

 

CC:  Superintendente, Brenda Cassellius 

  Vice-superintendente, Drew Echelson 

Diretora de gestão de pessoas, Mary Dillman 

Consultora sênior, Megan Costello 

 

DATA:  27 de agosto de 2021 

 

RE:  Plano dos fundos de emergência para escolas de Ensino Fundamental e Médio 

 

Conforme abordado na apresentação de 30 de junho ao Comitê Escolar, as Escolas 

Públicas de Boston (BPS) receberão $400 milhões de dólares dos Fundos Federais de 

Emergência para Escolas de Ensino Fundamental e Médio (ESSER) nos próximos 3 

anos.  

 

Atualmente, estamos nas últimas fases de finalização do nosso Plano de ESSER II que 

foi lançado em 8 de julho de 2021 para comentários públicos. Esse plano foi elaborado 

para servir como um modelo para acelerar os esforços para o retorno dos alunos com 

segurança, para se recuperar do impacto da pandemia e, simultaneamente, para 

reconfigurar como servimos os alunos e a comunidade no processo. O nosso Plano de 

ESSER II foi baseado no Plano Estratégico das BPS de 5 anos. Aproveitamos o 

feedback adicional recebido de reuniões com mais de 1500 partes interessadas, 

incluindo 35 sessões com as famílias e a comunidade mais ampla das BPS, 6 reuniões 

da Comissão de ESSER e 4 reuniões da Comissão Estudantil. Continuamos a moldar a 

estratégia do ESSER com base nesta série de envolvimentos.  

 

Nós enviamos o requerimento para os Fundos de ESSER II ao Departamento de 

Escolas de Ensino Fundamental e Médio (DESE) no dia 30 de julho de 2021 e temos a 

opção de alterar o orçamento até a finalização do Plano. Esperamos receber a quantia 

de $123 milhões de dólares dos Fundos de ESSER II em setembro de 2021.  

 

Em preparação para a votação do Comitê Escolar de 22 de setembro para receber os 

fundos do DESE para implementar o Plano de ESSER, forneceremos uma atualização 

para vocês na reunião do Comitê Escolar de 1º de setembro.  

 



A atualização em 1º de setembro incluirá informações sobre a evolução do Plano de 

ESSER II, o próximo processo de participação para o ESSER III e como estamos 

trabalhando para assegurar transparência, responsabilidade e eficácia para retornar, 

recuperar e reconfigurar as BPS. Esperamos receber quaisquer comentários antes de 

prosseguirmos sobre o seguinte: (1) Plano de retorno e recuperação de ESSER II final, 

(2) possíveis alterações orçamentárias para o requerimento enviado ao DESE em 30 

de julho, (3) nosso requerimento para a liberação dos Fundos de ESSER III que 

enviaremos ao DESE até 4 de outubro de 2021 e (4) nosso Plano de recuperação e 

reconfiguração de ESSER III.  

 


