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Toda criança, em toda sala de aula, em 
toda escola do sistema Boston Public 

Schools tem a mesma oportunidade de 
alcançar a grandeza em si mesma como 

qualquer outra pessoa.

Política contra desigualdade de oportunidades e realizações da Boston Public Schools
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Novas construções e expansões

Gerenciamento de patrimônio imobiliário

Reformas e reconfigurações

Investimentos em nível distrital

Reformas gerais
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Compromisso 
4, Prioridade 4: 
Implementar a 
BuildBPS para 
garantir 
trajetórias e 
ligações 
igualitárias 
entre escolas

A BuildBPS inclui 5 categorias de projetos



Projetos ativos
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Maiores investimentos de capital
Boston Arts Academy

● A nova instalação é projetada para acomodar 500 estudantes em 

cursos acadêmicos e 5 cursos em artes: Teatro, Dança, Música, 

Design e Comunicação Visual (Artes Visuais) e Tecnologia da Moda

● Projeto de US$137,3 M com US$ 48 M em restituição do MSBA

Josiah Quincy Upper School
● A nova escola de ensino fundamental 2/médio JQUS acomodará 650 

alunos do 6º ao 12º ano. A nova escola de ponta terá espaços de 

aprendizado do século 21 para apoiar o programa International 

Baccalaureate da escola

● Projeto de US$ 193.5 M com mais de US$ 54 M em restituição do 

MSBA

Carter School 
● Em projeto, a nova escola terá o dobro da capacidade da Carter 

atual. E programação de expansão para atender alunos com 

necessidades especiais com idades entre 3 e 22 anos
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Melhorias na água potável
A Boston Public Schools é beneficiária do subsídio para 

"Redução da exposição a chumbo pela água potável” da 

EPA dos EUA, uma das dez beneficiárias no país.

Ao longo dos próximos 3 anos, a BPS instalará 1.400 novas 

estações para enchimento de garrafas nas escolas que 

atualmente dependem de refrigeradores de água de 5 

galões e copos de papel para água potável.

Em 17 escolas esses já foram trocados para bebedouros e 

estações de enchimento de garradas, desde a aprovação 

da Política de acesso à água potável da BPS em 2016.

O subsídio de US$ 6,2 M reforça os esforços anteriores da 

cidade, que comprometeu um adicional de US$ 10,3 M do 

orçamento para este programa.
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My Way Cafe

Terceiro ano de construção e implementação dos My Way Cafes

(MWC) por todo o distrito

Até hoje 90 escolas transformaram suas cozinhas para oferecer 

apoio ao programa alimentar MWC. Os custos associados com o 

trabalho nessas reformas superam os US$ 18 M.

O MWC representa uma mudança dramática de escolas servindo 

refeições pré-embaladas. 

As cozinhas são transformadas em pequena cantinas com 

serviço completo que incluem comida de alta qualidade e um 

novo elemento de escolha para os alunos.

A fase final dos MWC começará a ser projetada em quase 30 

escolas nas próximas semanas, para construção durante o verão 

de 2021
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Melhorias dos banheiros
O prefeito inclui US$ 10 M ao longo dos próximos três 

anos para a melhoria de banheiros nas escolas da 

BPS

Atualmente estão em obras as reformas de 28 

sanitários na BTU Pilot K-8, Ellis, Higginson/Lewis, 

Hurley, Philbrick e Winthrop

Os projetos seguintes incluem a reforma de 86 

sanitários da Quincy Elementary, Harvard-Kent, Excel, 

Umana e English
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Reconfiguração de séries
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▫ Em 28 de novembro de 2018, o plano da fase 2 da BuildBPS
identificou a redução das transições como objetivo principal: 
“Objetivo 3: Reduzir o número de transições escolares para 
alunos criando trajetórias claras (p.12)” 

▫ A apresentação de 8 de maio de 2019 para o comitê escolar, 
estabeleceu a fundamentação para a eliminação 
progressiva das escolas autônomas de ensino fundamental 
2.

▫ Pesquisas indicam que múltiplas transições de alunos, 
mesmo nas séries de "transição normal" (6ª e 9ª), podem ter 
um impacto negativo no sucesso e resultados dos alunos.

▫ A base de dados da BuildBPS inclui duas razões para se 
afastar do modelo da escola de ensino fundamental 2:
▪ As matrículas em escolas de ensino fundamental 2 

autônomas foram reduzidas em 1.800 alunos nos 
últimos 6 anos.

▪ As atuais configurações de séries levam a múltiplas 
transições para muitos alunos.

▫ Nós continuamos com as expansões das K-6 nos últimos 2 
anos: 17 escolas adicionaram 6ª séries em 2020.
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Reformas e 
reconfigurações

Escolas de ensino fundamental 2

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/1901/BuildBPSversion6.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/20190508%20BuildBPS%20SC%20Presentation%20Grade%20ConfigurationsFinal.pdf
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Transição do Hyde Park para McCormack: Anos letivos de 21-22 
e 22-23
▫ No ano letivo 21-22 os atuais alunos da 6ª a 8ª séries da 

McCormack permanecem no prédio da McCormack como 
alunos da 6/7 a 9ª séries na escola integrada (McCormack
não adiciona novos alunos de 6ª série)

▫ Ano letivo 21-22: Os atuais alunos de 9ª a 11ª séries da BCLA
permanecem no prédio da BCLA como alunos de 10ª a 12ª 
séries na escola integrada

▫ Ano letivo 22-23: Todas as série no campus da McCormack
campus (atuais alunos da 9ª a 10ª séries mudam de local).

Voto técnico para integrar a BCLA e a McCormack
▫ A partir da experiência dos alunos e professores, a integração 

deve ocorrer. No entanto, para seguir adiante, a política 
escolar requer um vote para fechar a McCormack
“oficialmente”.

▫ Os alunos da McCormack seriam automaticamente 
designados para a BCLA (integração)
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Reformas e 
reconfigurações

Ano letivo 20-21: Boston Community 
Leadership Academy (BCLA) e McCormack
Middle School
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Próximos passos para BCLA-McCormack 7-12:
▫ A escolha de escola começa em dezembro
▫ Modelo de governança a ser determinado
▫ Melhorias nas instalações futuras a serem determinadas
▫ A comunidade escolar começar o processo de 

renomeação

Grupo de trabalho para a integração 
▫ A equipe de projeto consiste em professores da BCLA e 

McCormack com o apoio do gabinete central e tem se 
reunido regularmente desde julho

▫ Projeto e foco curricular da nova escola 
▫ Séries atendidas
▫ Cronogramas para a integração em fases
▫ Reformas necessárias e solicitadas
▫ Estudo de aprendizado e áreas de recreação externas
▫ Parceria com a UMASS-Boston 
▫ Estrutura de governança
▫ Considerações sobre a trajetória K12 na comunidade 

mais ampla 
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Reformas e 
reconfigurações

Ano letivo 20-21: BCLA e McCormack
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Propomos um voto para fechar formalmente a Edwards no 
final deste ano letivo.
▫ Como anunciado em maio de 2019, a Edwards não 

matriculou novos alunos de 6ª série no ano letivo de 20-21
▫ Os alunos de 8ª série da Edwards passarão pelo processo 

típico de escolha de escola com apoio para seleção de 
escola de ensino médio

▫ Os alunos de 7ª série da Edwards terão apoio adicional 
para selecionar uma escola para o ano letivo de 21-22 e 
prioridade no processo de escolha de escola 
▪ Charlestown 7-12
▪ Escolas K-8 da região (Eliot, McKay, Umana, Warren-

Prescott) 
▪ Escolas municipais 6-12 ou 7-12 

Apoio ao pessoal 
▫ O pessoal continuará a receber oficinas de reinício, 

amostras de oportunidades de ensino e outras formas de 
apoio que promovam a recolocação.
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Reformas e 
reconfigurações

Ano letivo 20-21: Melhoria da Edwards Middle
School
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Próximos passos para a Edwards:
▫ Continuaremos a usar a ferramenta de planejamento de 

equidade racial para garantir que a experiência dos 
alunos da Edwards seja tão boa quanto ou melhor que 
se a Edwards continuasse.

▫ Iniciaremos uma conversa com a comunidade sobre o 
futuro do prédio da Edwards; estamos comprometidos 
em usar o prédio como uma escola.

Próximos passos para as reconfigurações de Charlestown
e East Boston
▫ O Charlestown High se tornará um 7-12 no próximo 

outono, começando com 7ª e 8ª séries.
▫ O East Boston High se tornará um 7-12 no próximo 

outono, começando com 7ª série no ano escolar 21-22 e 
incluindo 8ª série no ano seguinte.
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Reformas e 
reconfigurações

Ano letivo 20-21: Reconfigurações da East 
Boston e Charlestown



Prioridades para o ano fiscal de 2021 
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A COVID-19 interrompeu nossos cronogramas de projeto e 
causou atrasos no quadro: 
▫ Projetos de construção ativos como My Way Cafe, BAA
▫ Identificação de troca de espaços na Horace Mann
▫ Planejamento da Jackson Mann
▫ Integração entre McCormack e BCLA
▫ Fechamento anunciado de todas as escolas de ensino 

fundamental 2
▫ Expansão planejada das escolas de ensino fundamental K-6 

e ensino médio 7-12

Como resultado, reduzimos nosso foco para priorizar 5 projetos 
principais nos quais precisamos progredir:
▫ Horace Mann e Jackson Mann (ano letivo 22-23)
▫ Fechamento da Edwards School (final do ano letivo 20-21)
▫ Integração McCormack-BCLA (ano letivo 21-22)
▫ Expansão 7-12 na East Boston High School e Charlestown

High School (ano letivo 21-22)
▫ Expansão da língua dupla para vietnamita (ano letivo 21-22) e 

cabo-verdiana (a ser definida)
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Ano fiscal de 
2021 
Prioridades

Mudanças de cronogramas e principais 
projetos da BuildBPS
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Atualização: A Horace Mann permanecerá em seu prédio 
atual até o final do ano letivo 21-22. Estamos avaliando os 
próximos passos para mudar de espaço e uma locação 
permanente.

Oportunidades 
▫ Construir uma nova instalação de ponta para a Horace

Mann School, buscando financiamento da MSBA e 
parcerias para construir a nova escola 

Desafios 
▫ Atraso no cronograma 
▫ As opções para mudança de espaço podem não 

atender as necessidades da Horace Mann School

Próximos passos
▫ Identificar opções adicionais para a mudança de 

espaço baseados no retornos da comunidade escolar.

17 Resumo da Horace Mann 

Ano fiscal de 
2021 
Prioridades
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Atualização: A Jackson-Mann permanecerá em seu prédio 
atual até o final do ano letivo 21-22. Estamos trabalhando 
com a diretoria e comunidade escolar para determinar os 
próximos passos.

Oportunidades 
▫ Oferecer acesso a uma instalação de melhor qualidade 

para os alunos da Jackson Mann.
▫ Plano de longo prazo para um novo edifício da escola de 

ensino fundamental em Allston-Brighton no campus 
atual da Jackson Mann 

Desafios 
▫ Atraso no cronograma 
▫ A troca de espaço de tamanho adequado poderá não 

estar disponível em Allston-Brighton

Próximos passos
▫ Pesquisa entre alunos e famílias: Segunda etapa
▫ Próxima reunião da comunidade em 15/12
▫ Discussão em andamento sobre o plano de longo prazo

18 Próximos passos para a Jackson Mann

Ano fiscal de 
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Programa vietnamita - Planejado para o ano letivo 21-22
▫ Programa vietnamita de duplo idioma UPK lançado no ano 

escolar 19-20 K2
▫ Comitê DL vietnamita formado no verão de 2016
▫ Solicitação feita ao Distrito.
▫ Diversas escolas consideraram
▫ Escola Mather K-5 identificada
▫ Continuar com a participação do pessoal, família e 

comunidade

Planejamento do programa cabo-verdiano em andamento
▫ Grupo de trabalho cabo-verdiano formado em abril de 2020
▫ Grupo de trabalho formado pelas partes interessadas, 

incluindo: 
▫ Solicitação feita ao distrito durante o ano escolar 2015-16
▫ Programa de legado lançado na Burke
▫ Desenvolvimento de currículo iniciado
▫ O cronograma para inclusão do programa está em discussão
▫ As escolas estão sendo consideradas para inclusão

Diversas comunidades linguísticas acessaram 
o LOOK Act para solicitar programas



Projeto/Escola Tipo de participação e prazo

BuildBPS abrangente em 
nível distrital

- Lançamento de sessões de atualização geral a partir do início de 2021

BCLA/McCormack - Participação dos alunos e famílias no processo de projeto do prédio: pesquisa, 
sessões de feedback e avaliações de modelos de projeto
- Desenvolvimento pela equipe de projeto da visão, missão e cultura de 
trabalho da escola
- Participação continuada das partes interessadas e atualizações incluindo 
residentes e empresas locais

Charlestown e 
East Boston-Edwards

- Próxima reunião comunitária planejada para 7 de dezembro.
- Transição e apoio para o pessoal
- Informações e sessões de apoio sobre distribuição de alunos

Horace Mann - Continuidade da exploração de espaços para mudança
- Discussão em andamento sobre o plano de longo prazo

Jackson Mann - Pesquisa entre alunos e famílias: Segunda etapa
- Próxima reunião da comunidade em 15/12
- Discussão em andamento sobre o plano de longo prazo

Próximos passos para participação:
*Todos os projetos incluem o Processo da ferramenta de equidade racial contínuo



Perguntas


