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Visão Geral das 
FinançasNossa divisão é composta de seis escritórios que garantem que o 

orçamento operacional de US$1,4 bilhões seja alocado de forma equitativa 
e gerenciado para produzir os melhores resultados para nossos alunos. A 

missão das Finanças é fornecer com precisão apoio financeiro e estratégico 
às escolas, à comunidade e aos escritórios centrais. Nosso objetivo é 

maximizar, distribuir e salvaguardar os recursos disponíveis para a realização 
das atividades educacionais e de apoio do Distrito.  Estamos 

comprometidos com a excelência em todos os aspectos das operações 
cotidianas para apoiar as metas educacionais e financeiras do Distrito. 
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Equipe de Liderança da Divisão de 
Finanças

Diretor Financeiro
Nathan Kuder

nkuder@bostonpublicschools.org 

Vice-Diretor Financeiro
David Bloom

dbloom@bostonpublicschools.org

Gerente de 
Negócios

Naveen Reddy
nreddy@

bostonpublicschools.org

Gerencia todos os 
gastos distritais, 

incluindo ordens de 
compra, licitações e 

contratos.

Diretora de 
Orçamento

Miriam Rubin
mrubin3@

bostonpublicschools.org

Desenvolve e gerencia 
recursos financeiros, 
incluindo a revisão e 

aprovação de 
transferências 

orçamentárias e 
PS08s

Diretora de 
Subvenções e 

Fundos Externos
Dra. Yvonne Macrae

ymacrae@
bostonpublicschools.org

Gerencia todos os fundos 
externos, incluindo apoiar o 

desenvolvimento de 
orçamentos de subvenções 

e gerenciar relatórios.

Diretor de 
Planejamento & 

Análise
Jamie Racanelli

jracanelli@
bostonpublicschools.org

Desenvolve projeções de 
matrículas, facilita a 

colocação do programa e 
apoia o BuildBPS com 

gerenciamento analítico e 
de projetos.

Diretor de 
Planejamento de 

Capital
Brian McLaughlin

mclaughlin2@
bostonpublicschools.org

Supervisiona o 
desenvolvimento do nosso 
Orçamento de Capital e é 

responsável pelo 
gerenciamento dos 
projetos de capital.

Diretora em 
Atribuição

Jerleen John
jjohn@

bostonpublicschools.org

Apoia a Divisão de Finanças 
no desenvolvimento de 

estratégias e iniciativas de 
apoio escolar abrangentes, 

proativas e equitativas.
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Todas as criança, em cada sala de aula, 
em todas as escola do sistema Boston 

Public Schools tem a mesma 
oportunidade de alcançar a grandeza 

dentro delas como qualquer outra 
pessoa

Política de Oportunidades e Lacuna de Conquistas Boston Public Schools
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Agenda

▪ Ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2020
▪ BPS encerrou o ano dentro do orçamento pelo 

30º ano consecutivo
▪ Recursos redistribuídos em resposta à COVID

▪ Ano fiscal atual, que vai até 30 de junho de 2021
▪ Estamos confiantes de que fecharemos o ano no 

orçamento
▪ Recebido financiamento suplementar adicional da 

Lei Federal CARES e da cidade de Boston
▪ Atualizações sobre Investimentos do AF21 e COVID 

▪ Exercício começando em 1º de julho de 2021 e 
passando pelo AE21-22 

▪ Passando pelo terceiro ano de declínios de 
matrículas, o que afetará o planejamento do 
Exercício de 2022

▪ Ano 2 de 3 do compromisso de US$ 100 milhões de 
dólares da cidade de Boston com BPS: Retornar, 
Recuperar, Reimaginar
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Agenda

▪ Exercício encerrado em 30 de junho de 2020
▪ BPS encerrou o ano dentro do orçamento pelo 

30º ano consecutivo
▪ Recursos redistribuídos em resposta à COVID

▪ Exercício atual, que vai até 30 de junho de 2021
▪ Estamos confiantes de que fecharemos o ano no 

orçamento
▪ Recebido financiamento suplementar adicional da 

Lei Federal CARES e da cidade de Boston
▪ Atualizações sobre investimentos do AF21 e COVID 

▪ Exercício começando em 1º de julho de 2021 e 
passando pelo AE21-22 

▪ Passando pelo terceiro ano de declínios de 
matrículas, o que afetará o planejamento do 
Exercício de 2022

▪ Ano 2 de 3 do compromisso de US$ 100 milhões de 
dólares da cidade de Boston com BPS: Retornar, 
Recuperar, Reimaginar



Boston Public Schools

BPS encerra o ano dentro do 
orçamento pelo 30º ano consecutivo
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AF20 
Fechamento do 

Orçamento

Orçamento US$1,178,564,205 

Gastos Efetivos       US$1,178,562,369 

Superávit Líquido
 

US$1,836 



Boston Public Schools

Todos os anos, nos esforçamos para gerenciar o orçamento 
aprovado o mais próximo possível.  E todos os anos, vemos 
áreas onde gastamos mais ou menos do que o projetado 
durante o processo orçamentário.

▪ Durante o AF20, houve gastos adicionais para responder 
rapidamente à COVID-19, estabelecer o aprendizado 
remoto e apoiar os estudantes e famílias:

o Dispositivos Estudantis 
o Saúde e Segurança
o Serviços Alimentares
o Aprendizado Online e Desenvolvimento Profissional

▪ Identificamos economias operacionais e priorizamos os 
fundos disponíveis:

o Serviços
o Transporte (Combustível & Peças)
o Suprimentos Físicos e materiais

8

AF20 
Fechamento do 

Orçamento

AF20 acima e abaixo dos gastos



Boston Public Schools9

Agenda

▪ Exercício encerrado em 30 de junho de 2020
▪ BPS encerrou o ano dentro do orçamento pelo 

30º ano consecutivo
▪ Recursos redistribuídos em resposta à COVID

▪ Exercício atual, que vai até 30 de junho de 2021
▪ Estamos confiantes de que fecharemos o ano no orçamento

▪ Recebido financiamento suplementar adicional da 
Lei Federal CARES e da cidade de Boston

▪ Atualizações sobre Investimentos do AF21 e COVID 

▪ Exercício começando em 1º de julho de 2021 e 
passando pelo AE21-22 

▪ Passando pelo terceiro ano de declínios de 
matrículas, o que afetará o planejamento do AF22

▪ Ano 2 de 3 do compromisso de US$ 100 milhões de 
dólares da cidade de Boston com BPS: Retornar, 
Recuperar, Reimaginar
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Atualização 
sobre os 

investimentos 
críticos do AF21

Investimento Status Como isso afeta famílias e estudantes

Ligações Familiares 48 
Contratadas
98% POC

● 37 Contratadas (35 das quais são multilíngues) em 
42 escolas de Transformação e escolas que 
atendem a uma alta porcentagem do idioma inglês.

Assistentes Sociais 63 
Contratadas
78% POC

● Fornece uma gama de serviços de saúde 
comportamental para estudantes e famílias em 41 
escolas de transformação e escolas com altas 
necessidades

Enfermeiras 50 
Contratadas
48% POC

● Enfermeira em tempo integral em todas as 
escolas 

Facilitadores 
Instrucionais

41 
Contratados

50% POC

● 41 Facilitadores Instrucionais contratados para 
trabalhar com 33 Escolas de Transformação

Especialistas 22 
Contratados

● Trabalho em Escolas de Ensino Fundamental de 
Transformação

Dispositivos 
Estudantis

37.424 
Estudantes com 

Chromebook 

● Comprados 20.000 novos chromebooks, além 
daqueles adquiridos para a COVID para ter um 
Distrito 1: 1.

Zeladores 23 
Contratados

61% POC

● Agora, cada escola tem um zelador noturno



Atualização 
sobre os 

Investimentos 
críticos do AF21

Investimento Categoria COVID Papel do investimento através da COVID-19

Ligações 
Familiares

Envolvimento Familiar ● Atendida às necessidades das famílias que enfrentam  insegurança habitacional, insegurança alimentar e outras 
necessidades básicas.

● Oferecido treinamento às famílias em ferramentas de e-learning
● Famílias conectadas a parceiros
● Divulgação apoiada para famílias e estudantes com taxas inconsistentes ou baixas de frequência online para 

identificar as barreiras à participação

Assistentes 
Sociais

Sócio emocional ● Aconselhamento virtual individual e em grupo
● Avaliações virtuais de ameaças e suicídio
● Visitas domiciliares virtuais e visitas à “varanda”. Avaliar as necessidades da família, incluindo tecnologia para 

aprendizado remoto. 
● Avaliações sócio emocionais virtuais e reuniões do PEI

Enfermeiras Saúde e Segurança ● Realizou horários de atendimento virtual de saúde para promover informações e recursos importantes para alunos e 
famílias

● Trabalhou com o BPHC Infectious Disease Bureau para apoiar os esforços de rastreamento de contatos. 
● Proporcionou sessões virtuais de desenvolvimento profissional relevantes e evidenciadas para todos os enfermeiros 

escolares, ao vivo e previamente gravadas. 

Facilitadores 
Instrucionais

Apoio Acadêmico ● À medida que nos adaptamos rapidamente aos ambientes de aprendizado online, incluindo novos recursos 
curriculares e zoom, esses facilitadores adicionaram capacidade crítica para apoiar professores e escolas.

Especialistas Apoio Acadêmico ● Proporcionou oportunidades adicionais de envolvimento online para alunos em escolas de transformação e permitiu 
um tempo de planejamento adicional para os professores.

● Assim que retornarmos no outono, essas posições serão críticas para envolver os alunos novamente no aprendizado.

Dispositivos 
Estudantis

Apoio Acadêmico ● Aproveitou o AF21 para comprar 20.000 novos Chromebooks na primavera.
● Expandiu a implantação para ter um distrito 1: 1.

Zeladores Saúde e Segurança ● Nos permitiu implementar protocolos de limpeza novos e significativos e reduziu nossa dependência de horas 
extras.



Boston Public Schools

As estimativas para os gastos da COVID no AF21 destinam-se a fornecer uma 
imagem mais clara das implicações para as operações BPS:
● Saúde e Segurança, EPI, Limpeza: $8.6 milhões de dólares
● Aprendizado de Verão e Apoios Acadêmicos: $5 milhões de dólares 

○ 8.510 estudantes atendidos durante o verão
○ 1.212 estudantes da 6ª à 12ª séries receberam crédito para um ou mais 

cursos.
○ 7.200 kits de material escolar de verão foram distribuídos

● Envolvimento Familiar e Apoio: $ 600.000 mil dólares
● Alimentação e Nutrição: Est. $21 milhões

○ Mais de 3 milhões de refeições servidas desde o início da pandemia

Estamos confiantes de que seremos capazes de gerenciar essa mudança no padrão 
de gastos devido a:
● Fundos Gerais Reaproveitados e fundos adicionais disponíveis por meio de esforços 

Municipais e Federais.

No momento, estamos projetando um déficit de 6 a 7 milhões de dólares nos 
Fundos Gerais, mas continuamos monitorando as boas notícias pendentes em torno 
de  projeções salariais e projeções de custos não-COVID.

12

Projeção 
Financeira AF21

Apesar dos altos custos da resposta à COVID-19, 
estamos confiantes de que encerraremos o AF21 no 
orçamento
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Agenda

▪ Exercício encerrado em 30 de junho de 2020
▪ BPS encerrou o ano dentro do orçamento pelo 

30º ano consecutivo
▪ Recursos redistribuídos em resposta à COVID

▪ Exercício atual, que vai até 30 de junho de 2021
▪ Estamos confiantes de que fecharemos o ano no 

orçamento
▪ Recebido financiamento suplementar adicional da 

Lei Federal CARES e da cidade de Boston
▪ Atualizações sobre Investimentos do AF21 e COVID 

▪ Exercício começando em 1º de julho de 2021 e passando 
pelo AE21-22 

▪ Passando pelo terceiro ano de declínios de matrículas, o que 
afetará o planejamento do Exercício de 2022

▪ Ano 2 de 3 do compromisso de US$ 100 milhões de dólares 
da cidade de Boston com BPS: Retornar, Recuperar, 
Reimaginar



Contexto de Matrícula AF21
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Resumo das 
principais 

tendências de 
matrículas

Boston Public Schools

● O total de matrículas reais diminuiu 2.286 alunos (4,3%) entre 
outubro de 2019 e outubro de 2020. 

● Este é o terceiro ano consecutivo de quedas significativas; as 
matrículas caíram 4.788 alunos (8,5%) nos últimos três anos.

● O declínio foi mais acentuado nas séries do ensino fundamental, 
que diminuiu em cerca de 1.800 alunos (6,8%). 

● As matrículas nas séries K0-5 caíram para cerca de 3.500 alunos, ou 
12,4%, nos últimos 3 anos.

● As matrículas nas séries  6ª a 8ª caíram em 139 alunos (1,3%). 
● As matrículas da 6ª à 8ª séries se estabilizaram nos últimos anos, à medida 

que grupos de turmas maiores passaram do ensino fundamental para o 
nível médio.

● O distrito perdeu menos alunos do ensino geral entre a 5ª e a 6ª séries do 
que nos dois anos anteriores, um sinal de que a expansão do K-6 pode 
melhorar a retenção.

● A matrícula no ensino médio estava começando a se estabilizar à medida 
que a coorte final e relativamente grande da 12ª série saía do sistema. 

● No entanto, a entrada na 9ª série este ano foi particularmente pequena, o 
que levou a uma queda no total de matrículas no ensino médio de 344 
alunos (2,1%) desde outubro passado.

Geral

K0-5

6-8

9-12



Boston Public Schools Apoiar escolas com declínios de matrículas é 
uma estratégia explícita de equidade

As matrículas caíram em todas as raças/etnias, mas a 
inscrição de negros e latinos diminuiu mais

16

Matrícula por 
Raça/Etnia

Matrícula Real por Raça e Etnia

Raça
Mudança 
Média

Número de 
Alunos

Latina -4,2% 22.414

Negra -3,7% 15.367

Outros -2,5% 1.682

Asiática -1,8% 4.463

Branca -1,3% 7.333

Os alunos negros estão 
em escolas 
experimentando um 
declínio médio maior 

Raça
Outubro 
de 2019

Outubro 
de 2020 Mudança de 1 ano Mudança de 3 anos

Asiática 4.610 4.463 -147 -3% -384 -8%

Negra 16.318 15.367 -951 -6% -2.288 -13%

Latina 23.506 22.414 -1.092 -5% -2.028 -8%

De Outras 1.648 1.681 33 2% 152 10%

Branca 7.450 7.333 -117 -2% -34 0%



Boston Public Schools

Nossas matrículas no ano atual caíram 2.286 
alunos, após dois anos anteriores de declínios
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Matrícula por 
Extensão de 

Série e Tipo de 
Programa

Extensão de Série
Outubro 
de 2019

Outubro 
de 2020 Mudança de 1 ano Mudança de 3 anos

Elementar  (K0 - 5) 26.452 24.649 -1.803 -6,8% -3.485 -12,4%

Secundário (6 - 8) 10.922 10.783 -139 -1,3% 71 0,7%

Ensino Médio (9 - 
12) 16.160 15.816 -344 -2,1% -1.198 -7,0%

Total 53.534 51.248 -2.286 -4,3% -4.612 -8,3%

Matrícula Real por Extensão de Série

Tipo de Programa
Outubro 
de 2019

Outubro 
de 2020 Mudança de 1 ano Mudança de 3 ano

Educação Geral 41.317 39.933 -1.384 -3,3% -3.660 -8,4%

Programas Idioma 
Inglês (EL) 5781 5122 -659 -11,4% -949 -15,6%

Programas de 
Educação Especial 6436 6193 -243 -3,8% -3 0,0%

Matrícula Real por Tipo de  Programa



Boston Public Schools A diminuição dos alunos recém-matriculados 
teve o maior impacto nos programas de 
aprendizado de língua inglesa
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Matrícula por 
Status e 

Programa do 
Aprendiz de 

Inglês

Matrícula Real por Nível ELD

Nível ELD
Outubro 
de 2019

Outubro 
de 2020 Mudança de 1 ano Mudança de 3 ano

ELD 1-3 9.774 9.674 -100 -1% -240 -2%

ELD 4-5 7.414 4.949 -2.465 -33% -2.528 -34%

ELD 1-5 17.188 14.623 -2.565 -15% -2.768 -16%

Programa
Outubro 
de 2019

Outubro 
de 2020 Mudança de 1 ano

Mudança de 3 
anos

Chinês 281 208 -73 -26% -189 -48%

Haitiano 184 131 -53 -29% -81 -38%

Cabo-verdiano 322 288 -34 -11% -53 -16%

Multilíngue 1.923 1.822 -101 -5% -117 -6%

Espanhol 1.951 1.728 -223 -11% -463 -21%

Vietnamita 130 121 -9 -7% -68 -36%

Duplo Idioma - Haitiano 25 27 2 8% 13 93%

Duplo Idioma - Espanhol 626 640 14 2% 136 27%

Total 5.442 4.965 -477 -9% -812 -14%

Matrícula Real pelo Programa SEI



Boston Public Schools Analisamos o quadro completo das matrículas 
de alunos de idioma inglês para avaliar e manter 
os programas
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Matrícula por 
Status e 

Programa do 
Aprendiz de 

Inglês

Matrícula Real para Alunos da SLIFE

Inscrição Real por Status de EL e SWD anterior

Categoria
Outubro 
de 2019

Outubro 
de 2020

Mudança de 1 
ano Mudança de 3 anos

FLEP 6.312 7.586 1.274 20% 558 8%

EL SWD 3.873 3.549 -324 -8% -93 -3%

Programa
Outubro 
de 2019

Outubro de 
2020

Mudança de 1 
ano Mudança de 3 anos

SLIFE -Haitiano 27 17 -10 -37% -25 -60%

SLIFE 
-Cabo-verdiano 26 26 0 0% -8 -24%

SLIFE -Multilíngue 49 29 -20 -41% -9 -24%

SLIFE -Espanhol 237 151 -86 -36% -19 -11%
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Mudanças de 
Matrícula por 

Bairro

O tamanho das matrículas diminuiu em 
consonância com a população estudantil geral 
do bairro

Mudança de 1 
ano

Mudança de 3 anos
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Mudanças de 
Matrículas no 

Ensino 
Fundamental 

por Bairro

Declínios nas matrículas no ensino fundamental 
podem sinalizar declínios adicionais de 
matrículas nos próximos anos

Mudança de 1 
ano

Mudança de 3 
anos
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Houve um 
declínio na 

população e 
na taxa de 

captura BPS

Boston Public Schools

● A classe BPS K2 seguinte ficou sucessivamente menor desde o 
AE1617. 

● As matrículas no ensino fundamental diminuíram à medida que 
essas coortes menores continuaram a se mover pelo sistema.
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As matrículas 
diminuíram 

cerca de 1.500 
alunos, mais 

do que o 
projetado no 

AE20-21

Reais + Nível Máximo
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● Depois de entrar no K2, as coortes BPS tendem a perder 
alunos à medida que envelhecem através do sistema (exceto 
as séries 7 e 9)

● Dado o declínio do K2 neste ano, os declínios nas matrículas 
persistirão nos próximos anos

● Estamos prevendo uma projeção de declínio nas projeções 
de ~ 2.200 alunos

○ As matrículas diminuíram ~ 1.500 a mais do que o 
esperado

○ Projetando ~ 700 declínio adicional para o próximo ano

Implicações para 
Projeções

Mesmo com uma recuperação no K2, 7º e 9º séries no 
próximo ano, é provável que a baixa matrícula nesses grupos 

de alunos persista

As projeções para o ano futuro são 
impulsionadas principalmente pelo número de 
alunos atualmente matriculados



100 milhões 
de dólares em 
investimentos 

urbanos ao 
longo de 3 

anos

25 BOSTON PUBLIC SCHOOLS

$100 
milhões 
de 
dólares



RETORNAR |  RECUPERAR| 
REIMAGINAR

Nosso plano de levar o Distrito a um lugar onde nunca estivemos antes.



Boston Public Schools27 RETORNAR |  RECUPERAR | 
REIMAGINAR
Sabemos que a COVID-19 teve um impacto desproporcional de estudantes 
negros, estudantes da língua inglesa, estudantes com deficiência e 
estudantes e famílias em situação de pobreza. 

Portanto, buscamos fornecer apoio financeiro aos alunos além dos 
mecanismos tradicionais de uma forma que:

1. Protege as comunidades escolares do impacto do declínio das 
matrículas

2. Fornece apoios adicionais nas seguintes áreas aos alunos mais afetados 
pela pandemia da COVID-19.
a. Acadêmicos
b. Saúde & Bem-Estar
c. Família & Comunidade
d. Financiamento adicional para as escolas para recuperação

3. Fazer melhorias operacionais na forma como o Distrito atende as 
crianças

O objetivo é que cada aluno, em cada sala de aula, termine o AE21-22 com 
uma oportunidade maior de alcançar a grandeza dentro deles do que 
tinham antes da pandemia.

Ferramenta de 
planejamento de 
equidade racial: 

Etapa 1: Resultados 
Desejados



Boston Public Schools28 RETORNAR |  RECUPERAR| 
REIMAGINAR

O que é necessário para reabrir escolas 
com segurança para todos os alunos, todos 
os dias?

Quais investimentos em resposta à COVID 
precisarão continuar?

Que trabalho começamos e foi pausado 
devido à COVID?

RETORNAR



Boston Public Schools29 RETORNAR |  RECUPERAR| 
REIMAGINAR

O que faremos para reparar os danos 
causados pela COVID-19?

O que nossos alunos precisam para se 
recuperar da perda de aprendizado?

Que novos problemas precisamos estar 
preparados para lidar com os que foram 
causados durante a pandemia?

RECUPERAR
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REIMAGINAR

O que seria preciso para voltar a ser o distrito 
que nossos alunos precisam que sejamos 
(melhor do que éramos)?

O que significa ser uma organização 
antirracista?

Quais recursos são necessários para produzir 
resultados equitativos e excelentes para os 
nossos alunos com as mais altas necessidades?

REIMAGINAR



Perguntas


