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Estratégia e 
inovação

Alinhamento, fidelidade
e execução  

em âmbito distrital

Igualdade
Melhores práticas para 

alcançar igualdade 
operacional, além de 
prevenir e combater o 

preconceito

Disparidades de 
oportunidade
Implementação e 

supervisão de políticas, 
desenvolvimento 

profissional e programação 
inovadora

Diversidade
Programas de 
recrutamento, 
desenvolvimento e 
retenção

Quatro gabinetes. Um 
objetivo.

Excelência e igualdade 
para diminuir as 
disparidades de 
oportunidade 

Mudança 
sistêmica

com práticas 
antirracistas 

para igualdade 3



Treinamento e 
educação de 

igualdade:                                          
Funcionários
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Treinamento e 
educação de 

igualdade:                                          
Alunos
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Pesquisas de 
igualdade, 

acomodações e 
solução de 
problemas
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Relatos de 
incidentes: 

Autor-Denunciante
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80%

14%
2% 1% 1% 1%



Recusa de relatos 
de má conduta e 

violações de 
funcionários
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Pesquisas do Gabinete de 

igualdade



Relatos de 
incidentes de 

preconceito por 
funcionários
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Categorias protegidas

63%

9%
11%

5%
3% 3% 1%

5%



Relatos de 
incidentes de 
preconceito 
por alunos 
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Categorias protegidas

44%

2%
10%

5%

31%

3%

4% 0%

55%

4% 18% 9% 5% 8% 1%



Tomando 
decisões pela 

ótica da 
igualdade

11 �

�

�

�

Boston Public Schools



COVID e 
igualdade: 
Ano letivo 
2020-2021
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Outros 
objetivos 

principais:          
Ano letivo 
2020-2021
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Anexo
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Visão de implementação
Gabinete de igualdade

Mudança 
sistêmica

com práticas 
antirracistas 

para igualdade

Trabalho de base
2015 - 2020
Política
● Ampliar para 8 boletins informativos, 

incluindo má conduta sexual e autoridade 
de relatos

● Pesquisa e novo banco de dados, 
incluindo representantes de treinamento

● Desenvolvimento e facilitação da 
Ferramenta de planejamento de 
igualdade racial (REPT) da BPS

Treinamento e comunicação
● Treinamento dos protocolos de igualdade 

e da REPT para supervisores e 
administradores escolares

● Aumento exponencial de relatos de 
incidentes

● Implementação do programa 24/7 
Respect da BPS

● Grupos de afinidade

Trabalho de última geração

2020 - 2021

Política
● Com a OOG, parceria sistemática para garantir 

as melhores práticas da REPT nos 
departamentos operacionais e mesas 
redondas de igualdade

● Expansão do boletim informativo para incluir 
alunos com filhos e funcionários trans

● Com a OOG, preparação das normas dos 
Defensores da igualdade e selo de excelência

Treinamento e comunicação
● Treinamento em protocolos de igualdade para 

todos os novos funcionários
● Facilitação e treinamento da REPT para 

departamentos operacionais e treinamento 
mais amplo

● Implementação abrangente do 24/7 Respect 
da BPS e lançamento da implementação 
nacional

● Suporte e treinamento para alunos LGBTQ+
● Treinamento em pesquisa para representantes 

de escolas

O trabalho mais 
transformador
2021 e além

Defensores da igualdade e Selo de excelência
● Alunos e funcionários defensores da igualdade
● Selo de excelência de igualdade para escolas e 

departamentos
● Arco de aprendizagem sobre Protocolos de 

igualdade, antirracismo e proficiência cultural 
para:
· Alunos e funcionários enquanto indivíduos
· Escolas e departamentos como um todo

Política
● Uso totalmente integrado da REPT e práticas 

restaurativas

Auditoria e intervenção
● Avaliações e intervenções culturais centradas na 

igualdade do departamento escolar e do 
Gabinete central

Potencializar as melhores práticas
● Alinhar o trabalho de igualdade no âmbito da 

cidade por meio da capacidade permanente de 
uso da REPT em todos os setores

● Continuar a expandir a visibilidade como modelo 
nacional nas melhores práticas de igualdade do 
K-12
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Questões 
relatadas ao 
Gabinete de 
igualdade: 

Disposição
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54%

7%
3%

2%

24%

9%


