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Boston Public Schools

Servindo ao desenvolvimento de toda a criança
VISÃO ESTRATÉGICA de 2020-2025
... proporcionando uma educação justa e excelente, que prepara todos os alunos
para o sucesso na faculdade, na carreira e na vida.

MISSÃO DE SAÚDE E BEM-ESTAR
A Boston Public Schools visa promover ativamente a saúde social, emocional e
física e o bem-estar de todos os alunos para avançar tanto em seu desenvolvimento
saudável quanto na prontidão para aprender.
TEORIA DA AÇÃO
Se criarmos escolas mais saudáveis, mais acolhedoras e afirmativas por meio de
melhores instruções, acesso equitativo à programas, apoios escolares alinhados e
políticas, sistemas e mudanças ambientais, então iremos reduzir as iniquidades na
saúde e melhorar a aprendizagem e o bem-estar dos alunos.

Uma abordagem de toda a escola, toda a comunidade, toda a
criança
(CP)

(PE e
PA)

Modelo de modelo lógico do subcomitê
ENTRADA
S
Pessoal
estendido
Equipamento
Materiais
Financiament
o
Partes
interessadas
Informações ou
recursos
necessários para
desenvolver e
implementar uma
política

ATIVIDADES

Promoção

SAÍDAS

Alcance

Serviços

Dose

Treiname
nto

Alcance

Ações que são
realizadas a fim
de implementar
a política

Resultados diretos
das atividades de
implementação da
política

CURTO PRAZO
RESULTADOS
Mudanças na
conformidade
com a política
e
conheciment
o, habilidades
e
comportamen
to da equipe

Mudanças de curto
prazo no nível da
escola
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PRAZO
INTERMEDIÁRIO
RESULTADOS
Mudanças no
cumprimento
da política,
meio
ambiente,
clima e
práticas

Mudanças de médio
prazo na escola, aluno
e nível de equipe

IMPACTO

Comportame
ntos e
resultados de
saúde;
Acadêmica

Impacto de longo
prazo nos resultados
dos alunos

C
P

Principais Impactos na Saúde do Aluno no
Ano Letivo de 2019-2020 Área de Política
Alimentaç
ão e
nutrição

PE e PA

Educaç
ão
saudáv
el

Ambient
e
saudáv
el.

Seguro e
de suporte

Serviço
s de
saúde

Bemestar da
equipe

19,8% dos alunos da BPS têm asma *

22% dos alunos multirraciais, 21% dos alunos negros, 20% dos alunos asiáticos, 20% dos
alunos hispânicos / latinos, 15% dos alunos nativos americanos / ilhéus do Pacífico e 14% dos
alunos brancos

14,8% dos alunos do ensino médio receberam AF diária
recomendada (≥60 min / dia)
19,5% dos alunos do MS obtiveram a AF diária recomendada; 24,7% dos alunos do HS tomam
café da manhã diariamente; 45% dos alunos de MS tomam café da manhã diariamente; 26,8%
dos alunos do HS comeram frutas mais de 2 vezes ao dia; 20,4% dos alunos do HS comeram
vegetais 2+ vezes ao dia; 23,7% Alunos com IMC * no percentil obeso (≥95%)

37,6% dos alunos do ensino médio já fizeram sexo
26,4% atualmente sexualmente ativos; 52% usaram preservativo na última relação sexual;
23,5% já fizeram o teste de HIV; 20,1% foram testados para DSTs no ano passado

35% dos alunos do ensino médio sentiram-se persistentemente
tristes
ou sem
esperança
* Dados de asma
e IMC de
exames de saúde nas séries 1, 4, 7 e 10 (SNAPNurse); todos os outros dados da Pesquisa de Comportamento de Risco
26,5%de
dos
alunos
de
Juvenil
2019
(YRBS)

MS experimentam tristeza persistente; 58,2% dos alunos do HS

6

Relatório Anual da Política de Bem-Estar da BPS no Ano Letivo de
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Proficiência cultural:

Bem-estar da equipe:

● Treinamentos e expectativas para
● Quase todos os líderes escolares
CLSP e práticas de equidade racial
concordaram que sua escola
estavam começando a ser
apoia ativamente o bem-estar
implementados
social e emocional dos
● Cerca de metade dos alunos acha
funcionários, mas apenas um
que os recursos de aprendizagem
pouco mais da metade das
não são suficientemente
escolas relatou oferecer
relevantes culturalmente e seus
programas para promover o bemprofessores não os incentivam a
estar físico, social e emocional
falar livremente sobre as
dos funcionários da escola.
diferenças e desigualdades *
● O apoio distrital e a coordenação
● Apenas 16 escolas tiveram a
da saúde e bem-estar do pessoal
participação da família nos
estavam em fase de formação
conselhos de bem-estar escolar; 4
Ambiente
sociais e emocionais:
escolas com alunos
● 88% dos líderes escolares relataram que os professores estavam usando estratégias
SEL em sala de aula
● Diminuição de escolas com contatos de prevenção de bullying (28%) e equipe
treinada na prevenção e intervenção de bullying (39% das escolas dizem que não há
equipe treinada)
● Diminuição nas escolas com contato com as políticas dos alunos expectantes e pais
(28%) para alunos da 6ª à 12ª série

Principais
vantagens:

Cultura e clima
de toda criança

* Pesquisa sobre cultura e ambiente do aluno na
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Seguro e de suporte:

Serviços de saúde:

● O distrito investiu em
importantes equipes de serviços
de apoio à saúde mental nas
escolas, principalmente
assistentes sociais e alguns
psicólogos escolares
● 26% das escolas atendiam ou
ultrapassavam a proporção de
pessoal de 1:700 para psicólogos
escolares
● A maioria das escolas relatou ter
uma abordagem MTSS e ter uma
equipe de apoio ao aluno.
● Sistemas aprimorados para
identificar e apoiar alunos que
vivenciam a situação de rua
● Progresso na coordenação de um
Piloto da escola central

● Quase todos os edifícios escolares
contavam com pelo menos 1
enfermeira escolar; 131 Enfermeira
baseada na escola FTE fazendo uma
proporção de 1: 355 enfermeira para
aluno
● 91% dos alunos que visitam a
enfermeira voltaram às aulas para
aprender
● Aumento de exames de saúde
escolar
● 32 escolas tiveram conformidade
com a imunização dos alunos abaixo
de 85%
● 77 escolas com alunos de 6ª a 12ª
séries participaram do Programa
Piloto de Acesso Menstrual
● Todas as escolas secundárias tinham
equipes ativas de acessibilidade de
preservativos

Principais
vantagens:

Serviços de
Apoio à toda
criança
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Escolas de
alimentação e
nutrição:
● 100% das escolas forneceram
café da manhã após o sino
● Redução nas escolas que
recebem refeições vendidas por
meio da expansão do My Way
Cafe
● Falta de comunicação e
fiscalização de práticas para a
criação de um ambiente
alimentar saudável em toda a
escola (FNS-03).
● O departamento de FNS continua
a melhorar o abastecimento de
alimentos e sistemas locais para
planejar e monitorar as refeições
em cada escola e melhorar
continuamente a relevância
cultural das refeições oferecidas.

Ambiente escolar
saudável:
● 100% dos custodiantes treinados
● 78% dos líderes escolares relatam
revisar sua Auditoria Ambiental
Escolar (SEA)
● 73% dos líderes escolares relataram
informar seus funcionários sobre a
política de limpeza verde e 90%
informar os funcionários sobre
como registrar avistamentos de
pragas, a fim de melhorar o controle
de pragas
● A sustentabilidade da BPS continua
a desenvolver a programação e o
apoio às escolas e ao distrito para
que avancem em direção a uma
maior sustentabilidade ambiental.
● Grandes investimentos em
infraestrutura para água e outras
melhorias de construção

Principais
vantagens:

Operações para
todas as
crianças e
ambiente físico
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Educação Integral de
Saúde

PE e PA:

● Todas as escolas com notas PK-8
foram equipadas para fornecer pelo
● Apenas 20% das escolas de ensino
menos 45 minutos de EF semanal;
fundamental e médio possuíam equipe
90% relataram cumprir a política.
adequada para educação de saúde
● Apenas 1 em cada 3 escolas
● Quase 40% das escolas do pré a 5ª série
secundárias tinha pessoal para
não ofereciam nenhuma instrução de
cumprir os requisitos da política; 58%
saúde aos alunos
relatam atender aos requisitos da
● 2 em cada 5 escolas que atendem às
política
séries do ensino fundamental e médio
● Apenas 42% das escolas com 6ª-8ª
não exigiam que os alunos fizessem
séries forneceram pelo menos 20
qualquer curso de educação em saúde
minutos / dia de recreio
● Menos de 20% das escolas em todo o
● 22% das escolas ainda estão retendo
distrito seguiram a política de educação
AF como punição
em saúde mínima exigida
Aprendizagem
sociais e emocionais:
● 48% das escolas atendiam a todos os
de PA
para
todas
● Forte compromisso de líderes escolares em todorequisitos
o distritomínimos
para apoiar
o SEL
dos
as séries
alunos
● As Competências SEL transformadoras da BPS K-12 estavam sendo implantadas em
todo o distrito e incorporadas em educação de saúde, educação física e artes.
● Apenas 33% dos líderes escolares concordaram fortemente que seus funcionários
receberam treinamento adequado nos padrões SEL da BPS

Principais
vantagens:

Instrução para
toda criança

Relatório Anual da Política de Bem-Estar da BPS no Ano Letivo de
2019-2020
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EDUCAÇÃO DE SAÚDE ABRANGENTE (CHE)
●
●

Aumente o número de professores licenciados de educação para a
saúde ensino de CHE baseado em habilidades nas séries 6-12 e o número
de professores licenciados treinados ensinando CHE nas séries PreK-5.
Melhorar o planejamento do cronograma mestre das escolas para incluir
tempo para educação em saúde.

ATIVIDADE FÍSICA E EDUCAÇÃO FÍSICA (PE)
●
●

Aumento do tempo na programação para recesso para séries
intermediárias, bem como treinamento e recursos para apoiar as escolas na
gestão do recreio para essas séries.
Aumentar o quadro de funcionários para EF do ensino médio e melhorar
o planejamento do cronograma mestre das escolas para incluir o tempo
para EF nas séries 9-12

BEM-ESTAR SOCIAL EMOCIONAL
●

●

Fortalecer os apoios socioemocionais de nível 1 por meio de investimentos
em Desenvolvimento profissional e instrucional da SEL transformadora
para aumentar o apoio ao SEL adulto e integração do SEL nos acadêmicos.
Melhorar a coordenação e o alinhamento entre as divisões do escritório
central para fortalecer uma abordagem de MTSS de nível I por meio de um
plano estratégico distrital para SEL.

Recomendações da
área de política:

Melhorar a
instrução de
toda criança
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Recomendações DWC:

Agenda Comum

Medidas Compartilhadas

Atividades de reforço mútuo

Comunicações Contínuas

Organização de Suporte
Principal

IMPACTO COLETIVO!

1. Continue a melhorar a comunicação da
política e dos resultados aos líderes
distritais, escolas, alunos e famílias.
1. Continue a fortalecer o Conselho
Distrital de Bem-Estar e os subcomitês
e melhorar os sistemas de dados para
avaliação da política de bem-estar.

1. Continue a desenvolver planos
estratégicos e padrões de referência
para departamentos distritais
relacionados com a política de bemestar; criar uma estrutura da BPS
interna para apoiar a colaboração entre
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É preciso uma
equipe e uma
abordagem de
toda a escola,
toda a
comunidade e
toda a criança
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Anexo
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As leis federais e estaduais exigem que a BPS apresente um
relatório sobre as atividades do Conselho Distrital de Bem-Estar
e uma avaliação da implementação da Política Distrital de BemEstar
●
●

Conformidade
do Relatório
Anual

Lei das Crianças Saudáveis e Sem Fome de 2010
Padrões de Massachusetts para Comitês Consultivos de
Bem-Estar Escolar

A BPS deve avaliar anualmente o cumprimento da Política de
Bem-Estar do Distrito, alternando entre avaliações anuais
qualitativas e quantitativas.
A avaliação anual medirá até que ponto as escolas estão em
conformidade com a política da BPS.
Este relatório anual deve ser apresentado ao Superintendente,
ao Comitê Escolar e ao MA DESE.
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Resultados em nível de distrito e escola
▫
▫
▫
▫
▫

Fonte de
Dados

Perfis de saúde escolar de 2020
Planos de Ação de Bem-Estar (WAP)
Pesquisa de ambientes escolares
Escritório de Registros de Capital Humano
Registros do escritório / departamento: HWD,
Serviços de Saúde, BHS, Opp Youth,
Succeed Boston, Instrução SEL,
Gerenciamento de instalações, FNS,
Equidade, Atletismo, Opp Gap, Engajamento,
ODA

Resultados do Aluno
▫

Pesquisa de comportamento de risco para
jovens (YRBS)
▪

As comparações e resultados de subgrupos podem ser
encontrados aqui:
https://www.bostonpublicschools.org/Page/6450

Porcentagem de alunos que ...

Ano:

%

Tendênc
ias LT*

2019 %

Atualmente fumantes

1999:

22,8

2,8

Atualmente bebe álcool

1993:

40,1

21,2

Atualmente usa produtos eletrônicos de vapor

2015:

14,5

12,2

Maconha usada atualmente

1993:

17,8

22,6

Não frequentou a escola porque se sentiu inseguro no caminho de / para a escola

1993:

14,4

7,5

Estavam em uma briga física na propriedade da escola

1993:

15,2

8,1

Carregava uma arma na propriedade da escola

1993:

15,8

3,6

Já teve relação sexual

1993:

60,6

37,6

Aumentar

Atualmente sexualmente ativo (em 3 meses antes da pesquisa)

1993:

42,0

26,4

Sem

Uso de preservativo durante a última relação sexual (atualmente estudantes
sexualmente ativos)

2005:

74,2

52

Esteve grávida ou engravidou alguém

1993:

11,1

5,7

Dados de
YRBS do
Ensino médio
de Boston:
Tendências
estatisticame
nte
significativas
(Fonte: YRBS,
CDC)
Diminuir

mudança
Positivo

* Tendências de longo prazo, com base em análises de tendência usando um modelo de regressão logística controlando por
Já foi testado para HIV
2009:
22,0
23,5
sexo, raça / etnia e série (p <0,05), indicam se houve uma mudança linear estatisticamente significativa na prevalência ao longo
do tempo. A análise de regressão logística usa todos os anos de dados disponíveis. Não considera apenas os pontos de dados
mais antigos e mais recentes.

Relativo

Porcentagem de alunos que ...

Ano:

%

2019

Fizeram atividade física pelo menos 60 minutos por dia durante 7 dias

2011:

15,2%

14,8%

Não participou de atividade física por pelo menos 60 minutos em qualquer dia da semana

2011:

24,7%

25,6%

Tomou café da manhã diariamente

2009:

29,5%

24,7%

Comeu frutas ou bebeu 100% de sucos de frutas 2 vezes ou mais por dia

2009:

57,1%

26,8%

Comeu vegetais 2+ vezes por dia

2009:

21,3%

20,4%

Bebeu mais de 3 copos de água diariamente

2015:

43,4%

49,5%

Não bebeu refrigerante (nos últimos 7 dias)

2007:

17,1%

29,4%

Não bebeu uma bebida adoçada com açúcar (não incluindo refrigerante)

2015:

84,0%

87,0%

Se sentiu triste ou sem esperança quase todos os dias por duas semanas ou mais
consecutivas ...

2011:

24,8%

35,0%

Considerou seriamente a tentativa de suicídio

1993:

23,7%

15,6%

Tentativa de suicídio

1993:

13,5%

9,3%

Dados de
YRBS do
Ensino
médio de
Boston:
Tendências
estatisticam
ente
significativa
s (Fonte:
YRBS,
Diminuir*
CDC)

Aumentar*

Sem
mudança

* Com base em análises de tendência usando um modelo de regressão logística controlando por sexo, raça / etnia e
série, p <0,05

Positivo
Relativo

