Definição de Prioridades do Comitê Escolar de Boston
No ano passado, o Comitê Escolar de Boston aprovou o Plano Estratégico de
cinco anos do Superintendente. Em um esforço para aumentar o foco nos resultados
dos alunos, o Comitê selecionou dois conjuntos de medidas tiradas diretamente do
Plano Estratégico. Por meio de uma série de dados e outras informações, o Comitê
Escolar acompanhará de perto e avaliará o trabalho relacionado aos objetivos
propostos. Esta nova abordagem não altera o Plano Estratégico nem adiciona novos
objetivos ou proteções ao trabalho do distrito; ao invés disso, ajudará o Comitê a
reorganizar e recentrar o trabalho. Nas reuniões do Comitê haverá uma revisão
continua do progresso dos objetivos com o Superintendente e uma avaliação para
determinar se as proteções estão sendo seguidas. Após a aprovação desses objetivos
e proteções pelo Comitê Escolar, o Superintendente incluirá as prioridades no
orçamento do distrito para o AF22. O Comitê busca feedback da comunidade sobre a
proposta do conjunto de objetivos e proteções abaixo.
Objetivos potenciais - a visão da comunidade sobre o que os alunos devem saber
e serem capazes de fazer.
● Alfabetização precoce: A Boston Public Schools (BPS) criará as condições
para que os alunos cheguem à 3ª série prontos para progredir na escola,
garantindo que a porcentagem de alunos do ensino fundamental e médio que
alcançam ou superam as expectativas para sua série na avaliação final de
Compreensão de Leitura e Redação aumentará de [w]%* em junho de 2020 para
[x]%* em junho de 2026.
● Metas alcançadas para aprendizes de inglês: A BPS irá preservar os ativos
linguísticos e de aprendizagem dos alunos, garantindo que a porcentagem de
crianças que são alunos de inglês que demonstram pelo menos [v]%* de
melhora no teste de acesso ELL aumentará de [w]%* em junho de 2020 para [x
]%* até junho de 2026.
● Metas alcançadas para alunos com deficiência: A BPS irá preservar os ativos
linguísticos e de aprendizagem dos alunos, garantindo que a porcentagem de
crianças com deficiência que demonstram pelo menos [v]%* de melhora no
percentil de crescimento do aluno de inglês (SGP) e que estão em ambientes de
inclusão parcial ou total aumentará de [w]%* em junho de 2020 para [x]%* até
junho de 2026.
● Pensamento crítico com matemática, ciência e alfabetização: A BPS educa
os alunos para serem capazes de raciocinar, discernir e demonstrar o domínio

da matemática, ciências e alfabetização de forma crítica para que a
porcentagem de alunos na 7ª e 8ª série com desempenho proficiente em leitura,
matemática e ciências aumente de [x]%* em junho de 2020 para [y]%* em junho
de 2026.
● Preparação para carreira e faculdade: A BPS ajudará os alunos formados a
direcionar o futuro, garantindo que a porcentagem de graduados que 1)
concluíram Minha Carreira e Plano Acadêmico (MyCAP) e 2) obtiveram um
certificado de Técnico/Educação Técnica de Carreira (CTE), Bacharelado
Internacional, pontuação 3 ou superior em um exame de Colocação Avançada
(AP) ou 20 horas de crédito duplo aumentará de [x]%* em junho de 2020 para
[x]%* em junho de 2026.
Potenciais proteções - valores comunitários não negociáveis que devem ser
respeitados na busca pelos objetivos.
● Voz do aluno e envolvimento da família: A BPS irá impulsionar a riqueza
cultural e linguística dos alunos e famílias, dando voz ao aluno e criando
parcerias que reconhecem seu valor, ativos e necessidades.
● Parcerias com a comunidade: A BPS trabalhará com parceiros da comunidade
para preparar os alunos para oportunidades globais e locais ilimitadas.
● Lacunas de igualdade e oportunidade: BPS irá implementar, com celeridade,
práticas de fechamento de lacunas de igualdade e oportunidades que são
baseadas em pesquisas e orientadas por dados nos níveis distrital, escolar e de
sala de aula.
● Equipe diversificada e eficiente: A BPS irá contratar e manter uma força de
trabalho altamente eficaz, racial e linguisticamente diversa, além de
culturalmente proficiente, que pode proporcionar um currículo inclusivo rigoroso
cultural e linguisticamente afirmativo e experiências que celebram os ativos dos
alunos e fornecem uma experiência escolar alegre e positiva.
● Apoio social, emocional e físico: A BPS oferecerá um sistema de apoio em
vários níveis universal que aborda o bem-estar social, emocional e físico de
todos os alunos.

*O Comitê Escolar de Boston está trabalhando com o Escritório de Dados e Responsabilidade
da BPS para desenvolver um conjunto de medidas.

