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Renovações para Escolas
Charter Horace Mann
21 de junho de 2022
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Escolas Charter Horace Mann
As Escolas Públicas de Boston incluem seis Escolas
Charter Horace Mann:

O que é uma
Escola
Charter
Horace Mann?

●
●
●
●
●
●

Dudley Street Neighborhood Charter House
Boston Day and Evening Academy
Boston Green Academy
Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
UP Academy Boston
UP Academy Dorchester

As Escolas Charter Horace Mann são escolas
semiautônomas inovadoras aprovadas pelo
Comitê Escolar de Boston e pelo Departamento
de Educação Elementar e Secundária de
Massachusetts (DESE), e financiadas pelas Escolas
Públicas de Boston. São também chamadas
escolas charter distritais.
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Renovações necessárias
-

Alterações e
renovações da
Charter Horace
Mann - 2022

EMK
BDEA
UP Academy Dorchester

Alterações
-

BGA

De acordo com a Lei Geral, 71, § 89(dd), “um
estatuto para uma escola charter Horace
Mann não será renovado pelo conselho sem
o voto majoritário do comitê escolar e da
unidade de negociação coletiva local no
distrito em que se localiza a escola
charter. . . .”
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Renovação de estatuto
De acordo com a Solicitação de renovação
do DESE 2022, este processo é uma
oportunidade para que as escolas:
● Apresentem evidências de
performance
● Avaliem práticas e decisões
● Apresentem explicações para
questões operacionais
● Identifiquem ações para corrigir
problemas do passado
● Forneçam informações sobre os
planos de melhoria da escola
As escolas devem apresentar evidências
de seu êxito fora dos dados de
performance já compartilhados com o
DESE

Alterações de estatuto
A Aprovação do DESE é obrigatória para
alterações, incluindo

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nome da escola
Missão
Estrutura de liderança ou governança
Programas educacionais
Regulamentos
Memorando de Entendimento (MOU)
Alteração da programação
Aplicação e política de matrículas
Política de expulsões
Alteração de local

Edward M. Kennedy Academy for
Health Careers(EMK)

Evidência de êxito da EMK

EMK está consistentemente entre as escolas de melhor performance na BPS

MCAS ELA 2021
MCAS Matemática 2021
MCAS Ciências 2021
Taxa de evasão
Taxa de graduação
Taxa de conclusão do
MassCore
Percentil de Accountability
DESE

EMK em 4º (Top 3 em escolas de
exames)

EMK em 5º
EMK em 4º
EMK em 1º (empate) em 2020 e 21
EMK em 2º em 2020 e 21
EMK em 3º em 2021
EMK em 1º entre escolas 9-12 HS
na BPS

EMK cumpre missão dupla

Preparar todos os alunos para o ensino superior
● 98% de todos os formados na EMK nos últimos cinco anos
foram admitidos para universidades de dois e quatro anos
de sua preferência

Preparar a saúde dos futuros profissionais
● 52% dos formados nos últimos 5 anos identificam
graduação na área de saúde
● 18% dos formados nos últimos 5 anos identificam
graduação na área de enfermagem

A EMK admite alunos por sorteio aleatório e engloba
uma população que espalha a BPS (Dados de 21-22)

EMK atende alunos com necessidades
Necessidades avançadas avançadas
89% EMK / 82%
BPS
Baixa renda
BPS
Alunos com deficiência
Aprendizes de inglês
BPS
Idioma principal não sendo inglês

82% EMK / 71%

23% EMK / 22% BPS
13% EMK / 30%
51% EMK / 48% BPS

Lista de espera da EMK supera 400 alunos todo ano

Quadro/Docentes da EMK excepcionais
EMK demonstra forte comprometimento com o crescimento
profissional






5 membros do quadro possuem doutorado
6 membros docentes possuem National Board Certification
55% dos professores de matérias essenciais também possuem licenciatura dupla em SPED
39% dos professores de matérias essenciais também possuem licenciatura dupla em ESL
4 membros docentes são graduados na EMK

EMK forma a próxima geração de líderes da BPS


Líderes da EMK evoluíram para funções de liderança no distrito
○

Superintendente Substituto (Dr. Sam DePina), Diretora de Comunicações
(Gabrielle Farrell), Diretora de Idioma Mundial (Julie Caldarone), Instrutores da
Rede Telescope da BPS/BTU (Mark Lonergan & Alison Mosher), Instrutor em
Transformação (Kwame Adams), Diretora do Programa de História (Angela
Hedley-Mitchell), Diretora do Programa de Trabalho Social (Carmen Calderon
O’Hara), e Diretor (Michael Baulier).

Boston Day and
Evening Academy
(BDEA)

Fiel à missão
Atender a população-alvo (igualdade e acesso) SY19-22
-

Aumento de matrículas no SpEd de 27,3% para
39,4%
Aumento de matrículas no ESL de 12,6% para 16%
(SY21)
Acima da idade com créditos insuficientes (63%
testam abaixo do nível de série na avaliação MAPS)

-

75% ‘sob risco’ baseado na avaliação ACE
50% autoavaliam a saúde mental
78% baixa renda

Programa inovador baseado em competências - Respondendo às necessidades da população
dinâmica
Modelo BDEA (330 alunos) - baseado em traumas e
competências, focado em matemática, humanas,
ciências e planejamento pós-secundário.

BDEA 2.0 (60 alunos) - projetado em torno das
necessidades de homens negros e latinos,
aprendizagem baseada no trabalho, modelo de
aprendizagem baseado em projetos, conduzido
pelos alunos
Programa de Aprendizagem Mista (50 alunos) misto entre aprendizagem presencial e remota

Quadro diversificado, consistente e altamente qualificado, liderança (suporte para todos os
aprendizes)
-

Professores duplamente certificados - ESL (22%)
e SpEd (48%) não incluindo Coordenador SpEd e
COSE
Mandato médio LT - 10 anos
33% de aumento em pessoal dedicado às
necessidades emocionais sociais

-

Retenção de quadro de 91%
70% do quadro por pessoas de cor
65% de líderes por pessoas de cor
65% do conselho administrador por
pessoas de cor

Sucesso acadêmico
Programa rigoroso baseado em competências
-

Currículo culturalmente relevante
Ênfase em aprendizagem baseada em projetos
(especialmente 2.0)

-

No SY21 iniciou um compromisso trienal para a
alfabetização igualitária utilizando consultores
externos
MCAS - crescimento significativo - ELA (6% de
aumento) e Matemática do SY19 ao SY21.

Cultura robusta voltada a dados - Avaliação contínua da programação
-

Sistema personalizado em banco de dados
Salesforce voltado ao pessoal e alunos (Connects)
LMS escolar abrangente, integrado com o
Connects

-

-

Comunicação melhorada entre
alunos/funcionários, funcionários/funcionários
(Justiça Reparadora)
Monitoramento de intervenções/suportes
(contínuo e urgente)
Análise de dados desagregados para alterações
de pessoal ou intervenções direcionadas

-

Programa de Pós-graduação de suporte
-

Realização de workshops semanais: exploração de
carreira e faculdades - atendimento a 165 alunos
por ano
Matrícula dupla - 31 alunos
40 graduados por ano
Todos os graduados com plano de pós-graduação

-

54% para faculdades, 19% para trabalho, 27% para
programas de treinamento
Trajetória Assistente de Ensino Expandido
Parcerias - AmeriCorps, PIC, College Advising
Corps

Alto nível de accountability
Altas expectativas para a cultura reparadora em alunos e funcionários
Todo o pessoal treinado (interna ou
externamente) em práticas de
justiça reparadora
Círculos comunitários
funcionários/alunos por toda
a escola,
Círculos conflituosos
(funcionário/funcionário,
aluno/aluno,
aluno/funcionário)
Acordos família/aluno
construídos em comum

-

-

33% de aumento em pessoal
de suporte para alunos
94% de aumento em alunos
recebendo terapia formal na
BDEA
3% de índice de suspensão,
para alunos com histórico de
suspensão de 2,2 vezes em
escolas anteriores

Durante o último período de charter (SY18-32)
-

-

Duas visitas ao local do DESE - todas com feedback significativo
(embora mínimo)
Análise focada em camadas do programa SpEd no SY18-19.
Implementação de padrões 29/31. Solução de área de crescimento
SY19-20.
Análise por camadas do programa ESL no SY 19-20. Implementação
de padrões 9/12. Resolução de duas de três áreas de crescimento.
Aumento no índice de participação.

Monitores do conselho gestor - Fidelidade ao estatuto, estabilidade fiscal e avaliação do diretor escolar
Auditores e contadores externos assegurando práticas contábeis adequadas

UP Academy Dorchester (UAD)

UP Academy Dorchester

UP é parceira da BPS há mais de uma década e tem o privilégio de
atender alunos e famílias

Fundada em 2010, temos parcerias com distritos e com o
Estado para melhorar as escolas
Em Boston, atendemos ~2000 alunos em três escolas





UP Academy Boston (The Gavin) - fundada em 2011, atende
as séries 6 a 8
UP Academy Dorchester (The Marshall) - fundada em 2013,
atende as séries K1 a 8
UP Academy Holland (The Holland) - fundada em 2014,
atende as séries K1 a 5

VISÃO
Nós transformamos escolas em ambientes de
aprendizagem excepcional em parceria com as
famílias e comunidades. Os alunos em nossas
escolas desenvolvem suas mentes astutas,
compartilham seus corações puros e exploram seu
caminho e potencial. Formados na UP obtiveram
êxito rumo à universidade e à busca de suas paixões.

Dados demográficos

UAD

EPB

MA

Necessidades
avançadas

92%

82%

56%

Alunos com
deficiência

14%

22%

19%

Alunos de inglês

37%

30%

11%

Idioma principal não
sendo o Inglês

49%

48%

24%

Economicamente
desfavorecido

84%

71%

43%

Alunos de cor

99%

85%

44%

Enfatizamos um rigoroso currículo, com foco na SEL,
enquanto os alunos exploram seu caminho e potencial

“Eu recomendaria a UP Academy Dorchester porque esta escola é excelente, e os
professores se dedicam para compreender suas necessidades; você aprende muito,
mas também se se diverte e faz novas amizades” - ALUNO DA UAD
Currículo rigoroso

Foco no SEL

Currículo baseado em pesquisa
Programa e currículo atestados
●
5-8 ELA: NAVLIT (Achievement First) ●
Segunda etapa: Mentalidade de
●
K2-4 ELA: Educação EL
crescimento - com definição de
●
K2-8 Matemática: Matemática
metas por meio da empatia,
ilustrativa
gentileza e solução de problemas
●
6-8 Ciências: OpenScied
●
Reuniões comunitárias:
Conectando alunos com
Educação com melhores práticas
compreensão empática
●
Preparação: Diariamente, todos
nossos professores se preparam
Monitoramento de progresso e
profundamente para as aulas
avaliação
●
Análise de trabalhos:
●
Verificador DESSA: Avalia
Semanalmente, no mínimo, os
competências SEL, ajuda a planejar
professores se encontram com
estratégias instrucionais e
suas equipes para avaliar trabalhos
documenta pontos fortes e áreas
dos alunos.
de crescimento
●
Conclusão de lições: Todo o
●
Equipe de saúde mental: Uma
quadro é desenvolvido por meio de
equipe completa de suporte para o
treinamento em conclusão de
aluno avalia e ajuda a treinar o
lições, para que possam engajar
pessoal em implementação de
todos os aprendizes
melhores práticas

Caminho e potencial
Opções de escolha para o ensino
médio
Uma aula inteira focada em
encontrar a melhor escola BPS para
todos seus filhos
Programação adicional na escola
para expor os alunos a muito mais
Opções extracurriculares: Esportes,
clubes, mentoria, incluindo:
●

●
●

Flag football, basquete, atletismo,
futebol etc.
Animes, orquestra, piano, artes,
teatros etc.
Clube Greenhouse, Mentoria
Tiger, Clube de embelezamento
escolar, Estágio de operações etc.

Temos muito orgulho de nossos resultados... mas
ainda há muito o que ser feito!
Temos muito orgulho de todo o trabalho de nossos professores e funcionários operando a
escola para atender nossos alunos... Mas sabemos que temos muito o que fazer

Temos muitos destaques...
●

●

●

Resultados acadêmicos periódicos robustos
○ Os resultados de crescimento em
Matemática no MAP estão acima da média
nacional nas séries 2 a 4 deste ano
○ Os resultados de proficiência em ELA
aumentaram 10% para as séries 5 a 9 nos
últimos 2 anos
O número de exclusão de alunos teve redução
○ 54% de redução em nossos números de
suspensão em 2019 e 2020
○ 69% de redução em 2018 e 2019
Suporte robusto para famílias
○ Os resultados da pesquisa de satisfação das
famílias aumentam ano após ano
○ 82% das famílias avaliam nossa escola como
a melhor em nossa escola de avaliação

...mas sabemos que precisamos
evoluir
●

Os resultados do MCAS precisam
melhorar…estamos almejando melhores
resultados

●

Podemos melhorar nossos sistemas de
cultura ainda mais…e faremos, em parceria
com a BPS

●

Criar MAIS oportunidades para os alunos
explorarem suas paixões e potencial…por
meio de nosso currículo e parcerias.

Estamos ansiosos pelo futuro em parceria com as
Escolas Públicas de Boston

Quem somos
●

Uma Escola Charter “distrital” Horace Mann
situada em Brighton; atendendo 500+ alunos nas
séries 6 a 12 em cada bairro com uma
considerável lista de espera; edifício de 126 anos

●

Única escola em Boston focada na
sustentabilidade e na preparação da próxima
geração de líderes de êxito nas faculdades e
carreiras sustentáveis; Programa Cap. 74 CTE em
Ciências Ambientais; Vencedora do Prêmio U.S. &
Mass. Green Ribbon Schools; diversas parcerias
sustentáveis

●

Fundada em 2011 como um “reinício” de sucesso
de uma escola BPS em South Boston; expandida
para incluir séries do ensino secundário em 2014

●

Escola não seletiva de sucesso oferecendo uma
educação rigorosa e inovadora com um robusto
suporte aos alunos, para uma população
diversificada e de necessidades avançadas;
requisitos de graduação superam a BPS;
renovação do estatuto com sucesso em 2021

Fonte: Site de perfis do DESE, junho de 2022

Solicitação do Comitê Escolar
Alterações:
1)

Memorando de Entendimento (MOU-A, 2021-2026) - Obrigação de reaprovação a
cada novo período estatutário. Detalha o relacionamento operacional entre a BPS e a
BGA. Virtualmente idêntico ao MOU anterior (2016-21). Negociado com êxito com a
BPS nos últimos seis meses. Em conformidade com os regulamentos do DESE

1)

Plano de accountability (2021-2026) - Exigido pelo DESE para cada novo período
estatutário, identificando medidas de accountability específica da escola, além do
MCAS. A BGA é consistente quanto à missão, alinhada aos principais elementos de
design da escola e focada em fortalecer a igualdade e o desempenho do aluno,
alinhada ao seu plano estratégico de cinco anos. Em conformidade com os
regulamentos do DESE. Desenvolvido nos últimos 12 meses pela comunidade escolar.

Aprovado preliminarmente pelo DESE e aprovado pelo Conselho da BGA e BTU. Declaração
de Impacto na Equidade enviada. Com a aprovação do BSC, ambos serão enviados ao DESE
para aprovação final

