Reabertura de escola e
atualização de
aprendizado remoto
Brenda Cassellius, Superintendente
16.12.2020
1

2

● Novos testes positivos para COVID-19 em residentes de

Métricas
COVID BPHC
revisadas
Link para
Métricas em
bphc.org
Link para o
relatório mais
recente

Boston: Isso nos diz quantos casos novos estamos vendo a
cada dia e com que rapidez a COVID-19 está se espalhando em
Boston

● Número de testes moleculares COVID-19 realizados: Isso nos
ajuda a entender se estamos realizando uma quantidade
consistente de testes entre os residentes de Boston.

● Visitas do Departamento de Emergência COVID-19 aos

hospitais de Boston: Isso nos ajuda a entender o impacto geral
da COVID-19 nos departamentos de emergência do hospital.

● Disponibilidade da UTI para adultos e leitos

médicos/cirúrgicos para adultos nos hospitais de Boston:
Isso nos diz quantos leitos de internação estão disponíveis nos
hospitais para tratar pacientes.

● Porcentagem de leitos adultos de UTI não relacionados a

surtos ocupados em hospitais de Boston: Isso nos diz o quão
cheias estão as nossas UTIs para adultos do hospital de Boston
e indica quando os hospitais podem precisar começar a usar
leitos emergenciais para cuidar dos pacientes.

Escolas reabertas em 14 de dezembro
Escolas abertas no dia 14 de dezembro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Blackstone Innovation
BCLA
Boston Green Academy
Boston International
Brighton HS
Carter School*
Charlestown HS
CASH
Condon K-8
Curley K-8 School
East Boston HS
Eliot K-8
English HS
Excel HS
Frederick Pilot MS
Haley Pilot School

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Harvard/Kent
Henderson K-12*
Hennigan K-8
Horace Mann*
Jackson/Mann K-8
Kilmer K-8
King K-8 School
Lee K-8 School
Madison Park HS
Mario Umana
Mattahunt Elementary
McKinley K-12*
Mildred Avenue K-8
Ohrenberger School
TechBoston Academy
Tynan Elementary

*Escola aberta em 16 de novembro
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Boston Public Schools

Trabalho em
colaboração
com BTU

●

8 de setembro Funcionários da escola e membros da BTU relatam trabalhar
remotamente ou pessoalmente para o desenvolvimento proﬁssional

●

9 de setembro MOU original assinado

●

21 de setembro Todos os alunos começam escola remotamente

●

29 de setembro Acordo lateral assinado para fornecer ﬂexibilidades adicionais para
equipes escolares visando diminuir o número de funcionários no edifício e para
permitir que os professores se concentrem principalmente em atender alunos
presencial ou remotamente

●

1° de outubro Escolas abertas para alunos híbridos identiﬁcados como alta prioridade
presencial (HIPP) 2 dias por semana

●

7 de outubro A taxa de positividade aumentou além de 4%, o que desencadeou uma
cláusula do MOU de setembro que exigia o fechamento das escolas até que o BPHC
considerasse seguro reabrir. O BPHC avaliou a situação e considerou as escolas
seguras para reabrir para alunos com alta prioridade presencial

●

8 de outubro O BTU responde à reabertura das escolas apresentando uma moção de
liminar que daria a todos os membros do BTU a opção de trabalhar remotamente

●

14 de outubro O tribunal conﬁrma o MOU e aﬁrma que o BPHC determinará e
aprovará quando é seguro ter escolas abertas para aprendizagem presencial

●

22 de outubro O BPS decide fazer a transição para o aprendizado totalmente remoto

●

15 de novembro MOA assinado para quatro escolas especializadas K-12 (Carter,
Henderson, Horace Mann e McKinley) estabelecendo novos protocolos e
equipamentos de saúde e segurança

●

14 de dezembro Outras 28 escolas devem ser abertas para 1.700 alunos
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Boston Public Schools

Colaboração
entre Distrito
Líder escolar,
famílias dos
alunos
e BTU

●

Verão (Julho): Força-Tarefa da Reabertura
○ Objetivo: 9 grupos se encontraram semanalmente até a escola
abrir
○ Associação: BTU e líderes escolares com apoio distrital

●

Outono (Outubro): Reabertura do subcomitê de agendamento da
força-tarefa
○ Objetivo: Revisar cronogramas criativos para melhorar a
experiência de aprendizagem do aluno e lidar com o desaﬁo de
conciliar o ensino com limitação da equipe nos edifícios.
○ Trabalho até o momento: Encontros semanais desde 1º de
outubro. Planos aprovados para 19 escolas, a maioria das escolas
tem vários planos gerados por várias equipes de professores.
○ Associação: Co-liderado pelo BTU e líderes distritais. A
Força-Tarefa inclui nove membros do BTU e nove líderes
escolares.

●

Final do Outono (Novembro): Força-Tarefa de Alta Prioridade Presencial
(HIPP)
○ Objetivo: Alunos priorizados que retornam de modo seguro e ágil
para aprendizagem presencial
○ Trabalho até o momento: Encontros semanais desde 2 de
novembro
○ Associação: 8 membros do BTU, 4 líderes escolares, 8 pais, 2
alunos, 4 líderes distritais

Escolas voltam com alunos para aprendizagem presencial
●

Cerca de 1.700 alunos com deﬁciências
complexas e alunos com educação
formal limitada ou interrompida (SLIFE)

●

28 escolas com a maioria desses alunos
optam pela aprendizagem híbrida
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Boston Public Schools

Saúde e
segurança

●

Comissão de Saúde Pública de Boston assina todos os planos
escolares

●

HVAC ou puriﬁcadores de ar portáteis em todos os espaços de
ensino, áreas de espera médica e consultórios de enfermagem

●

Registradores de dados A RFP foi iniciada (monitoramento central
de CO2, temperatura e outras medidas de qualidade do ar)

●

Em consulta com o Dr. Allen da Harvard School of Public Health,
Guardiões da BPS e a Divisão Ambiental da BPS continuam a seguir
os protocolos de limpeza e qualidade do ar aprovados pelo BPHC e
pela CDC

●

EPI de grau médico melhorado onde necessário e fornecimento de
3 meses de materiais de limpeza e EPI

●

Teste de COVID semanal disponível para todos funcionários e
alunos (piloto) em toda escola que atende alunos do ensino médio

●

Os funcionários das escolas K-8 podem realizar testes em 4 locais
pela cidade

●

A capacidade da sala permite um distanciamento social de 6 pés
(1,82m)

●

Minimizando o número total de pessoas em espaços e interações e
mistura de pessoas

Saúde do Aluno
● Todas as escolas BPS têm pelo menos 1 enfermeira em período integral. Das 28 escolas
reabertas:
○ 6 escolas têm 1,5 enfermeiras
○ 7 escolas têm 2,0 enfermeiras
○ 1 escola tem 2,5 enfermeiras
● EPIs de Enfermagem em todas as escolas para enfermeiras
○ Mais de 2.000 respiradores N95 disponíveis
○ 90.000 máscaras de grau médico em escolas
○ 800 caixas com mais de 100.000 luvas
● Parceria com BPHC para identiﬁcação e rastreamento de contato próximo
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Protocolos de Rastreamento de contato e de comunicação
● Precauções Covid

● Notiﬁcação para DESE
○ Casos positivos são relatados ao DESE
○ DESE não publica casos remotos

Indivíduos doentes devem ﬁcar em casa,
procurar testagem,
podem retornar apenas com documentação de:
■ teste de COVID negativo - ou ● Unidade de teste móvel MA
■ nota de um provedor médico ou conselho local
○ O BPS em consulta com o BPHC pode solicitar a
de saúde
implantação de uma unidade de teste móvel
patrocinada pelo estado quando é provável que a
● Esforços de mitigação e contenção
transmissão/exposição tenha ocorrido dentro de um
○ Manutenção de distância de 6 pés
período de 14 dias:
○ Máscara para todos
■ Teste de sala de aula: 2 ou mais casos positivos
○ Identiﬁcação imediata de contato próximo
em 1 sala de aula
○ Protocolos de limpeza
■ Teste de coorte: 3 ou mais indivíduos ou 3%, o
que for maior, na mesma coorte
● Comunicações
■ Teste escolar: mais que 3% de uma escola testa
○ Contatos próximos notiﬁcados por telefone
positivo
○ Contatos não próximos notiﬁcados via sistema de
■ Teste de ônibus: 2 ou mais indivíduos dentro do
mensagens da escola
mesmo ônibus testa positivo
○ BPS publica casos positivos dos edifícios
○
○
○
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Melhorias nas instalações
Janelas:
● A fase dois dos reparos em janelas continua

○
○
○
○

11.647 foram inspecionadas e limpas e lubriﬁcadas.
6.834 foram identiﬁcadas com necessidade de reparo
2.300 foram reparadas até o momento
Apresentam atrasos devido à espera de peças no pedido e/ou estão sendo fabricadas.

Banheiros:
● Três rodadas de renovação. Primeira rodada a ser realizada em 30 escolas

○
○
○

Seis escolas na fase um com conclusão no meio do inverno ($ 950.000)
Mais seis escolas em licitação para reformas durante a primavera (US$ 1,8 milhão)
Dezoito escolas na terceira fase neste verão (US$ 3 milhões)

Água:
● Audrey Nig, gerente de projetos de sustentabilidade da água, começou em 10 de dezembro
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Transporte
Roteamento:
● Rotas de ônibus em funcionamento para 1.414 alunos BPS elegíveis para ônibus, aprendizagem presencial

●

Encaminhamento em andamento para todos os alunos identiﬁcados como aprendizagem híbrida para
possíveis entradas progressivas

Comunicações:
● Os horários dos ônibus foram comunicados às escolas e famílias de todos os alunos BPS atualmente
estudando presencialmente
● Continuando a melhorar nossos recursos de atendimento ao cliente

○

Linha direta para Famílias (617-635-9520)

○
○

Portal de suporte de atendimento ao cliente (novo)
Recurso de bate-papo para conversar com um representante de atendimento ao cliente em nosso site
(novo)

Operações Transdev:
● Chamou de volta todos os motoristas e monitores de ônibus e executou um ensaio operacional completo
antes da reabertura
● Trabalho de melhoria operacional em andamento para melhorar ainda mais o desempenho no prazo
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Serviços de alimentação e nutrição
Mais de 3 milhões de refeições servidas até hoje

Supersites:
● 13 Supersites preparando refeições no local até 14 de dezembro, mais de 51.000 refeições
servidas neste novo programa de 5-30/11
● 20 Supersites preparando refeições no local até 01/2021
● 33 Supersites oferecem refeições às segundas e quintas-feiras, das 10h às 18h
● A distribuição de alimentos está disponível em 11 locais e será expandida para 22 locais até
janeiro
Atualizações de P-EBT:
● 51.025 cartões emitidos entre junho e setembro
● Mais de $ 30 milhões de fundos fornecidos a alunos e famílias das BPS para comprar
mantimentos
● Cerca de 80% das famílias tiveram acesso aos fundos
Reabertura:
● Equipe FNS no local preparando serviço de refeição para alunos remotos e híbridos
● Finalizando refeições necessárias de dieta especial
● Adicionada a opção de pacotes de refeição de 1 dia para alunos que vão 4 dias por semana
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Atualização de
aprendizagem remota e
híbrida

Lições aprendidas na primavera de 2020
●

As expectativas de aprendizagem durante o fechamento das escolas na primavera de 2020 foram
delineadas para a segunda fase de fechamento, de 4 de maio a 22 de junho. Durante este tempo:
○ a frequência diária dos alunos foi em média de 83% e a atividade online diária dos alunos foi em
média de 51%
○ 33% dos alunos em geral responderam favoravelmente à pergunta: 'Quão animado(a) você está em
participar de suas aulas? ”
○ 19% dos professores pesquisados responderam favoravelmente à pergunta: "Para seus alunos que
precisam de maior apoio acadêmico, você tem certeza de que pode ajudá-los em um ambiente de
ensino à distância?"

●

Mudanças importantes foram feitas para melhorar a experiência de aprendizado remoto no outono:
○ Fornecimento de orientações e treinamentos claros em um sistema de gestão de aprendizagem
(LMS) para alunos mais jovens → Seesaw adquirido para as séries K0-6
○ Fornecimento de orientações claras aos professores sobre o atendimento → protocolos de
atendimento claramente comunicados e sistemas ajustados para diferenciar o atendimento
presencial do remoto
○ Fornecimento de sistema de dados e treinamento necessário para monitorar e registrar planos
acadêmicos, de frequência e de intervenção SEL → aquisição de Panorama Student Sucess para
todas as escolas
○ Fornecimento de desenvolvimento proﬁssional para professores e funcionários da escola sobre
práticas de aprendizagem remota de sucesso → 9.480 treinamentos com mais 15.593 participantes
foram realizados antes de 01/10
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Melhorias de instrução remota
Infraestrutura
● Sistemas de Gestão de
Aprendizagem
● Panorama for Student
Success
● Plataformas de
aprendizagem adaptativa
● Materiais para
aprendizagem em casa
● Comunicação familiar
bidirecional e multilíngue
● Práticas SEL
transformadoras
diariamente em todas as
salas de aula

Suporte

Prestação de contas

● Kits de aprendizagem em
casa
● Aprendizagem Proﬁssional
Contínua
● Currículo digitalizado,
padrões priorizados
● Suporte/workshops de
pequenos grupos para
famílias multilíngues,
síncronos e assíncronos

● Mesas redondas de
igualdade
● Tutoriais virtuais
● Adesão de nível escolar às
proteções
● Aprendizes de inglês frequência de curso de ESL
em Aspen
● Notas, boletins e relatórios
de progresso

Equipe atenciosa e competente que reﬂete
nossos alunos e está focada no serviço
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Compromissos do Plano Estratégico e Metas
Eliminar lacunas de oportunidades e de realizações
Os graduados das BPS estarão prontos para ter sucesso na faculdade, carreira e vida.1
Acelerar a aprendizagem
As escolas BPS demonstrarão um forte crescimento em ELA e Matemática.2
Ampliﬁcar todas as vozes
As escolas BPS irão implementar os elementos centrais do envolvimento familiar.3
Expandir oportunidades
As escolas BPS serão ﬁnanciadas para atender às necessidades únicas dos alunos.4
Cultivar conﬁança
A escola BPS e os funcionários do escritório central reﬂetirão os alunos que atendemos.5
Fazer Parcerias
As escolas BPS terão estabelecido parcerias com a comunidade, empregadores e organizações
de ensino superior que expandem o aprendizado além da sala de aula e criarão caminhos para o
sucesso na faculdade e na carreira.6
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Compromisso 1: Eliminar lacunas de oportunidades e de realizações
O primeiro trimestre terminou para 6º ao 12º ano em novembro de 2020; consistente com as
tendências nacionais, há um aumento nas reprovações nos cursos em todas as quatro disciplinas
principais e em todos os grupos étnicos.
Taxa de reprovação no curso para disciplinas
principais
DoT1
6º2019
ao 12º ano
Matéria:
T1 2020
Mudança

Etnia

ELA

12,4%

18,0%

5,7%

Matemática

13,1%

16,6%

Ciências

11,8%

Estudos Sociais

11,2%

Total: 4 disciplinas
principais

12,2%

Porcentagem de alunos reprovados em 1+ curso
Do 6º ao 12º ano
T1 2019

T1 2020

Mudança

Asiática

5,9%

9,8%

3,9%

3,5%

Negra

29,1%

34,7%

5,5%

15,2%

3,4%

Latina

28,7%

34,1%

5,4%

17,1%

6,0%

Multiétnica/Outras

19,9%

27,3%

7,4%

Branca

10,9%

15,2%

4,3%

16,8%

4,6%

Nota: Os dados reﬂetem as notas do primeiro trimestre inseridas em Aspen em 07/12/20. As escolas em um cronograma de notas
trimestrais não estão incluídas.
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Compromisso 2: Acelerar a aprendizagem
●

●

A frequência média
atualmente é de 90%, um
pouco abaixo do normal. A
frequência dos alunos é
registrada diariamente
pelos professores.
A taxa média de atividade
diária online é de 86%, o
que signiﬁca que em um
dia médio, 86% dos alunos
usaram seu e-mail BPS
para fazer login em
ferramentas de
aprendizagem online. Não
inclui atividades ofﬂine ou
outras atividades online
não conectadas a um
e-mail BPS.

Nota: Os dados reﬂetem o início do ano até 04/12/20. A taxa média de frequência diária de BPS variou de 91,9% a 92,9%
entre 2014-15 e 2019-20.
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Compromisso 3: Ampliﬁcar todas as vozes
Em agosto, as famílias
foram solicitadas a indicar
sua preferência por um
modelo de aprendizagem
totalmente remoto ou
híbrido. Atualmente, cerca
de 44% dos alunos estão
matriculados em um
modelo de ensino
totalmente remoto.

Participação atual na pesquisa (11/12):
Taxa de resposta de
alunos

No. de respostas de
alunos

Taxa de resposta de
famílias

No. de respostas de
famílias

Taxa de resposta de
professores

No. de respostas de
professores

14,4%

5.419

16,7%

7.640

22,1%

968

▫

As pesquisas foram elaboradas para reunir informações sobre percepções de aprendizagem remota, consciência
e ação cultural e outros tópicos especíﬁcos dos entrevistados. As pesquisas permanecerão abertas até 23/12.
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Compromisso 4: Expandir oportunidades
▫

Aproximadamente 76% dos alunos têm um Chromebook BPS, e mais 10% dos alunos
optaram por não receber um Chromebook BPS. Qualquer aluno que precise de um
Chromebook pode entrar em contato com a escola.

Nota: Dados atualizados em 04/12/20.
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Compromisso 5: Cultivar conﬁança
Ferramentas de dados aprimoradas

Atendimento da Equipe

O ODA lançou novas ferramentas de dados para a equipe
das BPS no outono de 2020, incluindo o Panorama Student
Success para a equipe da escola acessar dados acionáveis e
holísticos do aluno em tempo real, e trabalhar em conjunto
para registrar notas de suporte e elaborar e monitorar os
Planos de sucesso do aluno. Além disso, o Data Digest
Dashboards foi lançado como uma ferramenta projetada
para dar suporte a mesas redondas de igualdade na escola e
no escritório central.

Todos os membros da equipe BPS fazem login e logoff
todos os dias, independentemente de estarem reportando à
uma escola ou prédio da administração central, ou
trabalhando remotamente. Os dados fornecidos aqui
relatam a porcentagem de funcionários que ﬁzeram login
em cada dia. Em média, 90% dos funcionários ﬁzeram login
em cada dia.
Nota: Dados atualizados em 04/12/20.
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Compromisso 6: Fazer Parcerias
Aprendizagem de verão
▫

▫
▫

Mais de 17.000 alunos
em 160 programas
atendidos
Taxa média de
atendimento de 80%
Os alunos relatam um
ambiente social
favorável a
oportunidades
remotas e híbridas

Hubs OST
▫

▫

A BPS está
operando
atualmente 9
hubs OST com
organizações
parceiras.
10 hubs OST
adicionais estão
programados
para abrir em
janeiro.

Prontidão pós-secundária
▫

▫

Entre os graduados das
BPS na classe de 2020,
53% se matricularam na
faculdade no outono
imediatamente após o
ensino médio - uma
redução de 8 pontos
percentuais em relação à
classe de 2019 (61%).
20% dos alunos atuais
do último ano
preencheram formulário
FAFSA até o momento
neste ano.
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