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Alfabetização precoce:

As Boston Public Schools (BPS) desenvolverão as 
condições para que os alunos cheguem à 3ª série 
prontos para prosperar na escola, garantindo que os 
alunos do Jardim de Infância II atendam ou superem as 
expectativas do nível da série em compreensão textual.



N° 1: ELIMINAR LACUNAS DE CONQUISTAS E 
OPORTUNIDADES: Resultados equitativos e de excelência 
dos alunos

N° 2: ACELERAR A APRENDIZAGEM: 
Escolas de alta qualidade e salas de aula divertidas em todo o 
distrito

N° 3: AMPLIFICAR TODAS AS VOZES: 
Tomada de decisão compartilhada, responsabilidade mútua e 
parcerias

N° 4: EXPANDIR OPORTUNIDADES: 
Financiamento justo e equitativo e ambientes acolhedores

N° 5: CULTIVAR A CONFIANÇA: Equipe atenciosa e 
competente que reflete nossos alunos e é focada no serviço

N° 6: FIRMAR PARCERIAS: Expandir o aprendizado para 
além da sala de aula e conectar a comunidade à sala de aula.



O que devemos fazer: 

diminuir a variabilidade na qualidade da 
instrução em todo o distrito, 
implementando uma Estratégia 
acadêmica articulada



▫ Adotar materiais de instrução 
de alta qualidade e 
culturalmente relevantes 

▪ Investir em adoção, 
treinamento e suporte

▪ Todas as disciplinas, 
todas as séries: começar 
com alfabetização, jardim 
de infância à 8ª série

Como fazemos isso:  
▫ Adotar materiais de instrução 

de alta qualidade para ESL, 
SLIFE e programas bilíngues

▫ Investir em sistema de gestão 
de aprendizagem para 
curadoria



Alinhamento ao Plano estratégico da BPS

BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Serviços 
essenciais

Prioridades do distrito 
de 2020

Iniciativas 
estratégicas

Programa de 
ensino 

Coaching

Pré-escola 
universal

Certificação 
NAEYC

Avaliação

2.5 Implementar programa de ensino e expectativas de aprendizagem 
elementares rigorosas e consistentes
2.8 Implementar um plano abrangente de desenvolvimento profissional em todo o 
distrito 

2.2 Apoiar e capacitar educadores para oferecer oportunidades de aprendizagem 
inclusiva de alta qualidade para garantir que os alunos com deficiência sejam bem 
atendidos no ambiente de educação geral.

2.4 Implementar totalmente o pré-jardim de infância universal 
3.7 Envolver as famílias e a comunidade para entender as necessidades
6.2 Colaborar com organizações parceiras
6.5 Envolver os principais parceiros na tomada de decisões 

2.7 Fazer de cada escola um espaço seguro para cada aluno da BPS, oferecendo o 
suporte e a proteção necessários para aprender, crescer e prosperar.

Implementar programa Focus 
Jardim de infância à 2ª série

Capacitar do jardim de infância à 1ª 
série em escolas de transformação e 
do jardim de infância à 2ª série em 

não transformação

Atender 540 alunos em UPK,
Parceria com entidades 

comunitárias  

Aproveitar o processo de 
certificação para impulsionar a 

qualidade instrucional  

Desenvolver indicadores de 
aptidão escolar para parcerias do 
programa que envolvam crianças 

do 0 aos 8 anos

5.6 Aumentar a transparência e a responsabilidade fornecendo novas ferramentas 
de dados, painéis e relatórios públicos.

https://drive.google.com/file/d/1bvBf_a17-hOYv5ZAuEFrGP5QuxlMVZQY/view?usp=sharing


▫ O programa de ensino está alinhado aos padrões e às 
principais mudanças no ensino de leitura:

▪ Ensino explícito e sistemático em habilidades 
fundamentais (fonética, consciência fonológica, 
fluência)

▪ Trabalho diário com textos complexos de nível de 
série (e além) (afastados de leitores nivelados) e 
sua linguagem acadêmica

▪ Volume de leitura para construir conhecimento por 
meio de ficção e não ficção rica em conteúdo

▫ Suportes instrucionais e modificações que dão suporte 
ao acesso a textos e instruções de nível de série (e além)

▫ Intervenções em serviço de leitura no nível da série

▫ Seleção de textos valiosos, cultural e linguisticamente 
sustentáveis

▫ Foco no desempenho de alunos negros e latinos, alunos 
de inglês e alunos com deficiência. 
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Estratégia 
acadêmica: 
ensino 
igualitário na 
alfabetização 
precoce
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Dados de fluência do MAP do distrito de 2019

Por que 
estamos 
focados na 
alfabetização?

(1,884)
(1,960)

(917) (917)

(662) (586) (1,629) (1,629)
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Dados de fluência do MAP do distrito de 2019

Por que 
estamos 
focados na 
alfabetização?

(917)

(126)

(234)
(286)

(211)

(56)
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Dados de fluência do MAP do distrito de 2019

Por que 
estamos 
focados na 
alfabetização?

(302)

(85)

(624)
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BPS ExCEL P-3 Longitudinal Study - McCormick et al, 2019

Por que 
estamos 
focados na 
alfabetização?



Muitos fios entrelaçados na leitura hábil

Abordagem de leitura 
distrital e programa de 
ensino Focus 
anteriormente a 2018: 
Métodos de instrução de 
alfabetização precoce 
desalinhados para as 
ciências cognitivas e 
padrões.

Do jardim de infância à 2ª 
série, nossos programas de 
ensino distritais, avaliação e 

aprendizado profissional 
agora abordam todas as 

áreas de leitura.

Revisões do Focus dos 
anos letivos de 2018 a 
2021 abordam todas as 
áreas, especialmente o 
reconhecimento de 
palavras (decodificação, 
reconhecimento de 
palavras, fonemas).



Revisões dos programas de ensino e aprendizado profissional 
baseadas em dados

● Adicionar Heggerty ao 
programa Focus on K1 

● Expandir a capacitação 
focada em equidade e 
alfabetização

● Continuar as revisões 
de CLSP

● Enviar para EdReports

● PD de conteúdo de 
alfabetização precoce 
(LETRs)

● Fundations totalmente 
integrado ao programa 
de ensino Focus

● Escrita SFL (Linguística 
Funcional Sistemática, na sigla 
em inglês) do jardim de 
infância II à 2ª série

● Textos decodificáveis
● Auditoria CLSP do 

programa de ensino, 
resultando em textos 
dinâmicos adicionais 

● Filtro de 
alfabetização 
universal em 
todo o distrito

2018 2021

CRIOP



TI
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“O treinamento em manipulação fonética tem 
um impacto substancial de longo prazo na 

leitura.”
(Kilpatrick, 2015)

 

Habilidades 
básicas de 
alfabetização com 
nossos alunos 
mais jovens

Jacqueline Elias, 
Professora do programa 
SEI do jardim de infância 
I, Ensino Fundamental de 
Blackstone



“
A equidade educacional acontece quando o professor 

estrutura o aprendizado a ponto de a estrutura cair em algum 
momento, permitindo ao aluno se tornar independente. 
Infelizmente, o que vejo com frequência são estruturas 
ultrapassadas e suportes de instrução permanentes. Os 
alunos não deixam de ser aprendizes dependentes; eles 

nunca internalizam as rotinas e os procedimentos cognitivos. 
Um aluno independente, por sua vez, conhece as operações 

mentais que precisa usar.

- Zaretta Hammond 
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Textos decodificáveis 
culturalmente 
sustentáveis e 
formadores de 
conhecimento 
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https://docs.google.com/presentation/d/1eNxVVbJet97LjAVni1XsMVLFVoxixAJ9G9xtHTy1kQQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eNxVVbJet97LjAVni1XsMVLFVoxixAJ9G9xtHTy1kQQ/edit?usp=sharing


Alfabetização precoce: um olhar para o futuro
- Expandir o treinamento de alfabetização precoce 
com a Coorte B 
- Modelo de Alfabetização MTSS (sistema 
hierarquizado de suportes)
- Estratégia de alfabetização bilíngue
- Uso de filtros universais em todo o distrito
- Aumentar PD/materiais para parceiros
- Avaliar a escrita em todo o distrito
- Criar treinamento de fidelidade para administradores

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2020-
2021

- Lançar estratégia de 
alfabetização precoce 
com materiais alinhados 
em todos os tipos e 
vertentes de sala de 
aula
- Capacitação voltada 
em equidade e 
alfabetização na Coorte 
A (Transformação)
- Alinhar parcerias em 
torno do enfoque da 
alfabetização

- Implementação em todo o distrito de 
materiais, práticas de instrução e avaliação 
alinhados aos padrões e culturalmente 
sustentáveis
- Foco na alfabetização de níveis 2 e 3 
- Aumentar PD/materiais para parceiros 
que não fazem parte das BPS 

Expandir abordagem
abordagem de escrita 
verticalmente alinhada 
com apoios de coaching
-Avaliar -
Fidelidade: continuar a 
identificar quais práticas 
estão mais relacionadas 
aos resultados dos 
alunos


