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Prezados membros do comitê escolar,
O orçamento do ano fiscal de 2022 das Boston Public Schools aqui apresentado oferece uma
prestação clara para nossos alunos, famílias e funcionários e serve como lembrete de que
investimos no sucesso coletivo. O orçamento proposto inclui um aumento de US$ 36 milhões a
partir deste ano, alcançando um total de US$ 1,294,719,861.
Vale a pena tirar um momento para reconhecer a importância de um aumento em nosso orçamento
em meio a uma pandemia e redução das matrículas. Este é um momento verdadeiramente único em
nossa história e esse orçamento investe no reconhecimento de que são necessários uma nova
abordagem e recursos para ter sucesso na tarefa de avaliar e lidar com a perda no ensino e repensar
de forma criativa o que é necessário para ensinar e dar suporte aos alunos.
Como em qualquer trabalho nosso, fomos e continuamos orientados pela crença de que Todas as
crianças, em todas as salas de aula, em todas as escolas merecem a mesma oportunidade e, às
vezes, para alguns alunos historicamente desamparados, ainda mais oportunidades de aprender,
crescer e prosperar. À medida que lutamos para garantir igualdade e promover decisões
antirracistas, somos incentivados a pensar de forma muito diferente sobre nossos valores e como
esses valores são representados em nosso orçamento.
O planejamento estratégico para cinco anos é nosso roteiro para o sucesso. O orçamento é o guia
para executar essa visão. Em decorrência do objetivo de nos tornarmos um distrito escolar
ativamente antirracista, sabemos que esse trabalho não é apenas estrutural e sistêmico, mas
também adaptativo. Precisamos mudar mentes, mudar políticas e, então, oferecer recursos para
trabalhar.
Portanto, esse orçamento tem como base três princípios orientadores: Retornar, recuperar,
reinventar
Retornar – fazer com que todos os alunos e funcionários retornem aos prédios quando for seguro
e, em seguida, voltar a trabalhar no que amamos e retornar ainda mais forte.
Recuperar – recuperar os danos causados pela COVID, compreendendo melhor em que ponto os
alunos estão, avaliar seu aprendizado, direcionar as intervenções, oferecer suporte e alinhar as
expectativas com os resultados.
Reinventar – voltar a ser o distrito que precisamos ser para todos os alunos. Não há como voltar a
ser o mundo antes de 2020, e por um bom motivo, já que o sistema não estava funcionando para
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muitos alunos, principalmente alunos de cor. Não queremos voltar ao normal, nosso objetivo é
romper com o normal e nos transformar no distrito escolar que os alunos precisam e merecem.
Em um momento em que outros prefeitos preveem cortes dramáticos nos orçamentos das escolas,
avançaremos em nossas metas com novos investimentos do prefeito Walsh e da cidade de Boston.
Para muitos distritos em todo o país, a crise sanitária gerou uma crise financeira. Boston se destaca
como uma cidade comprometida em preencher as lacunas de financiamento federal e estadual, ao
mesmo tempo em que continua investindo. É admirável que, durante um período de grande
incerteza, o prefeito aumente os investimentos adicionais nas Boston Public Schools e vá além do
orçamento de manutenção para aumentar nosso apoio – ultrapassando o aumento de
US$ 80 milhões do ano passado. Apesar do declínio nas matrículas e diminuição dos custos salariais
e operacionais, nosso orçamento por aluno aumentará quase US$ 1,700 por aluno – de
aproximadamente US$ 21,800 por aluno para US$ 23,500.
Noventa e seis por cento dessa proposta representa serviços diretos a alunos e escolas por
meio de financiamento direto às escolas. Associado às propostas de serviços escolares orçados
centralmente, 100% dessa proposta terá um impacto imediato e direto em nossas escolas.
Entre esses investimentos está um compromisso que garante um assistente social e um
coordenador de relação com a família em todas as escolas.
Por vários anos seguidos, nossas conversas sobre orçamento começaram com discussões sobre
queda nas matrículas. A mudança é real: passamos pela maior queda dos últimos 15 anos nas
matrículas anuais. Nossa equipe está empenhada em apoiar os alunos durante essa transição para
que possamos voltar mais fortes. Portanto, esse orçamento investe US$ 18.5 milhões para apoiar
escolas que enfrentam quedas nas matrículas, garantindo que a experiência de nossos alunos
não seja alterada no próximo ano.
Hoje, estamos iniciando uma discussão pública sobre o orçamento do ano fiscal de 2022 e espero
uma transformação sólida. Ao colocar os alunos como prioridade e considerar todos os fatores no
sucesso de um aluno, estou confiante de que esse orçamento garantirá que os alunos tenham acesso
ao ensino, ao suporte e aos serviços que merecem para ter a mesma oportunidade de alcançar a
grandeza dentro deles como qualquer outra pessoa.
Atenciosamente,

Dra. Brenda Cassellius
Superintendente
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