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Envio de declaração de
interesse para o MSBA –
programas principais
Nathan Kuder, Diretor financeiro
Indira Alvarez, Diretora de operações

Nossos estudantes, famílias e funcionários
merecem

Acesso
igualitário

Instalações
excelentes

Previsibilidade e
transparência

Aproveitando o financiamento do estado para projetos de capital
As BPS foram aprovadas para aproximadamente US$ 217 milhões em reembolso do MSBA
desde 2015.
●Programa principal: Projetos abrangendo reparos extensos, renovações,
acréscimos/reformas e construção de novas escolas

○

Estamos propondo a Blackstone e a Otis (para a Parcela de Rua de Paris)

●Programa de reparo acelerado (ARP): Projetos que cobrem o reparo ou substituição de
telhados, janelas/portas e caldeiras em uma instalação estruturalmente sólida
○ Burke, Curley, Haley,
○ Substituições de telhados na Henderson Upper
e Ohrenberger
○ Substituição de telhado e janela na English HS

Processo do programa principal
O programa de subsídios do MSBA
para projetos de construção e
reforma de edifícios escolares é um
programa competitivo sem direitos.
A Diretoria do MSBA aprova
subsídios com base na
necessidade e urgência, conforme
expresso pela cidade, município,
distrito escolar regional ou escolas
agrícolas e técnicas independentes
e validadas pelo MSBA.

Quando a Diretoria do MSBA convida um distrito para participar do programa de subsídios do MSBA, o
distrito e o MSBA trabalham juntos, em um processo colaborativo, conforme descrito acima.
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Instalações que são mais adequadas
para o programa principal
Blackstone
● Superlotação devido ao 6º ano
● Más condições de aprendizagem dos
interiores
● Atualizações gerais do sistema de construção
Otis (Rua de Paris)

Solicitações de
reparos
acelerados

● Superlotação devido ao 6º ano
● Falta de espaços de aprendizagem de alta
qualidade do século 21
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Próximos passos da Autoridade de
Construção Escolar de Massachusetts
● A Câmara Municipal e o Comitê Escolar votam para
aprovar o envio da declaração de interesse ao MSBA
● Os SOIs do ARP são enviados ao MSBA até o dia 25
de março de 2022
● Os principais SOIs são enviados ao MSBA até o dia 28
de abril de 2022, nós retornaremos ao Conselho
● O MSBA de Verão-Outono de 2022 revisa os SOIs
enviados de toda a comunidade

Próximos
passos

● No final do outono de 2022/início do inverno de 2023,
o MSBA tomará decisões sobre os principais envios
SOI e do ARP

