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Objetivos - A visão da comunidade para o que
os alunos devem saber e ser capazes de fazer.

Definição
de
Prioridade

Proteções - valores comunitários não negociáveis
que devem ser honrados na busca pelos
objetivos.

Objetivos Potenciais
A visão da comunidade sobre o que os alunos devem saber e serem capazes
de fazer.

1.
2.
3.
4.

Metas

5.

Alfabetização precoce
Metas alcançadas para aprendizes de inglês
Metas alcançadas para alunos com deficiência
Pensamento crítico com matemática, ciência e
alfabetização
Preparação para carreira e faculdade

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

Proteções potenciais - valores comunitários não negociáveis
que devem ser honrados enquanto buscamos os objetivos.

Mudança
sistêmica

●

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.

Proteções

com práticas
antirracistas
para igualdade

Mudança
Perguntas
sistêmica
para a
com práticas
comunidade
antirracistas
para BPS
igualdade

1.

Qual das cinco áreas de objetivo é mais importante para
você e como as BPS podem fazer parceria com as famílias e
comunidades para realizá-lo?

2.

Qual das cinco áreas de proteção é mais importante para
você e como as BPS podem fazer parceria com as famílias e
comunidades para honrá-la?

3.

Com o que você está disposto a se comprometer para
apoiar o sucesso de nossos alunos nas Boston Public
Schools?

O que ouvimos: Temas principais

Comitê Escolar
Sessões de escuta
Comentários:
Temas principais

❏

Fechar oportunidades e lacunas de realização ainda deve ser
nosso objetivo principal

❏

É necessária uma linguagem mais explícita sobre os alunos
negros e latinos

❏

Os alunos valorizam muito o currículo anti-racista e
culturalmente responsivo

O que ouvimos: Metas
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de escuta
Comentários:
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Metas

❏

A comunidade expressou apoio às metas preliminares
apresentadas

❏

A comunidade, especialmente os estudantes, valoriza
muito a preparação para a faculdade e a carreira e as
habilidades de pensamento crítico

O que ouvimos: Proteções
❏

A comunidade expressou apoio ao projeto de proteção
conforme apresentado

❏

A comunidade valoriza muito a voz do aluno e o
envolvimento da família e uma equipe diversificada e eficaz.
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Compromisso

❏

Apoio social, emocional e físico são muito necessários para
apoiar a recuperação da pandemia

O que ouvimos: Compromisso
❏ A Comunidade BPS está profundamente
comprometida com
engajamento e responsabilidade
Comitê Escolar
Sessões de escuta
Comentários:
Compromisso

Próximos passos
O formulário de feedback fecha em 26 de fevereiro
bostonpublicschools.org/schoolcommittee
17 de março Atualização de metas e proteções (com feedback e
métricas)
24 de março Votação do Comitê Escolar
Abril → - Reformular as Reuniões do Comitê Escolar
- Monitorar o crescimento dos alunos
Próximos
passos

- Desenvolver uma ferramenta de autoavaliação do
Comitê Escolar

