
MEMORANDO 

 

PARA: Comitê Escolar  

 

DE:            Deborah Lang Froggatt, Dra. 

 

CC:  Superintendente, Brenda Cassellius 

Diretora de gestão de pessoas, Mary Dillman 

Consultora sênior, Megan Costello 

 

DATA: 14/09/2021 

 

RE:   Plano estratégico de serviços de biblioteca das Escolas Públicas de  

  Boston de 2022-2026 

_______________________________________________________________ 

 

O Plano estratégico de serviços de biblioteca das Escolas Públicas de Boston de 

2022-2026 é um plano de 5 anos que serve como um indicador para o 

planejamento e a facilitação do acesso equitativo a programas eficazes de 

bibliotecas escolares no distrito. As metas principais se alinham diretamente com 

o Plano estratégico de 2020-2025 das Escolas Públicas de Boston. Este plano 

serve como um guia para os Serviços de biblioteca das BPS a fim de nos 

empenharmos rumo a um acesso equitativo às bibliotecas escolares e aos 

recursos das bibliotecas. Este plano também aborda como Boston usará parte 

dos fundos federais por meio do Fundo de Emergência para Escolas de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (ESSER) para apoiar as bibliotecas e os 

bibliotecários do nosso distrito.  

 

Atualmente, estamos no último ano do plano de Serviços de biblioteca 17-21, 

que foi aprovado pelo Comitê Escolar das BPS em 21 de setembro de 2016.  

 

O plano 22-26 inclui: 

● Um resumo executivo 

● Declarações de visão, de missão e teoria de ação dos Serviços de 

biblioteca das BPS 

● Equipe e história dos serviços de biblioteca da BPS 

● Narrativa do programa atual 

● Compromissos e metas principais 



 

O Conselho de Comissários de Bibliotecas de Massachusetts receberá e 

aprovará o Plano estratégico de uma biblioteca escolar ou do departamento de 

biblioteca do distrito escolar. Após aprovadas, as Bibliotecas das BPS poderão 

requerer os subsídios da Lei de Serviços de Bibliotecas e Tecnologia. Para que 

o Plano estratégico da biblioteca escolar ou do distrito permaneça em 

conformidade, um plano de ação anual deverá ser enviado. O financiamento 

para esses subsídios virá do Instituto de Serviços de Museus e Bibliotecas.  

 

 


