
Boston UPK: Revisão do Ano letivo de 2021-2022
bostonpublicschools.org/upk

Programa Boston Universal Pre-K  
Revisão do Ano letivo de 2021-2022

2021-222020-212019-20 2022-23
Previsto*

700

600

500

400

300

200

100

0

4 anos
3 anos 

368

408

140

468
428

587

Inscrição no programa da comunidade Boston UPK

92%
Fora de 100% da capacidade

O Boston Universal Pre-K foi lançado em 2019 para fornecer pré-escola gratuita e de alta qualidade para todas as cri-
anças de 4 anos na Cidade de Boston, em parceria com programas da comunidade. O programa continua a se expandir 
e agora atende crianças de 3 anos para suprir às necessidades da comunidade. O Pre-K oferece um dia letivo de 6 
horas e 30 minutos por 180 dias por ano. Esta publicação destaca o impacto e a expansão do programa ao longo do 
tempo em ambientes de programas da comunidade.

Serviços fornecidos a programas UPK na comunidade

78 oportunidades de envolvimento oferecidas a funcionários de provedores da comunidade finan-
ciados pelo UPK no Ano letivo de 2021-2022, incluindo desenvolvimento profissional e oficinas para 
educadores, administradores e funcionários de envolvimento familiar. Os eventos e as oficinas são 
organizados pelo Boston UPK e seus parceiros da comunidade.

383 famílias atendidas por meio de eventos, treinamentos e oportunidades de recursos de parceiros

28 das 41 salas de aula do UPK atingiram alta qualidade em todas as áreas medidas. 33 das 41 salas de aula 
apresentaram 70% de adesão ao currículo, enquanto 29 salas de aula apresentaram pontuações de quali-
dade de 3,5 ou mais (escala de 1 a 4).

101 encaminhamentos feitos para Departamentos de Educação Especial, Saúde Comportamental e 
serviços relacionados

214 sessões de treinamento/visitas ao local no Ano letivo de 2021-
2022 para assegurar práticas de ensino de alta qualidade

• Vagas preenchidas até 92% da capacidade 
   no Ano letivo de 2021-2022: 90% das vagas 

   para crianças de 4 anos haviam sido 

   preenchidas e 98% das vagas para crianças 

   de 3 anos haviam sido preenchidas

• 83% das vagas preenchidas do programa da 

   comunidade antes do início do Ano letivo

• 21 organizações, 32 locais do programa na 

   comunidade (28 locais com vagas financidas, 

   4 locais novos)

https://www.bostonpublicschools.org/upk
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Financiamento e despesas previstas para o Ano fiscal de 2022

Programas de provedores do UPK da comunidade ao longo do tempo
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Depoimentos

“Este é o primeiro ano de nossas meninas gêmeas na escola e tem sido uma ótima experiência. Não posso acreditar o quanto 
elas se desenvolveram. Até nossas conversas melhoraram e elas estão mais ansiosas para aprender. Ambas sabem contar até 
30 em inglês e vietnamita. O UPK definitivamente as preparou para a Educação Infantil e estou confiante de que elas ingres-
sarão bem na escola.”
— Pai de alunas do UPK da Pré-escola VietAID Au Co Preschool

“O UPK possibilita pagar um salário competitivo a excelentes professores, oferecer treinamento regular e de apoio e investir con-
tinuamente em nossas salas de aula. Nossos professores apreciam o currículo de alta qualidade e têm orgulho de fazer parte da 
comunidade do UPK. Nossos alunos estão prosperando e os pais estão entusiasmados com nossa parceria com as BPS. As salas 
de aula do UPK definem o padrão internamente e elevam nossa organização.”
— Diretor(a) executivo(a) da Ellis Early Learning
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Desde o Ano letivo de 2019-2020, o 
Boston UPK cresceu de forma constante, 
aumentando o número de organizações 
de provedores da comunidade, locais e o 
número de salas de aula atendidas.
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Vagas do UPK
Funcionários das BPS
Salas de aula iniciais
Apoios (desenvolvimento profissional, etc.)
Suprimentos
Subsídios de equidade
Programa piloto Wraparound
Bolsas de professores para cursos, revisões    
    de currículos
Custos indiretos do Distrito

$7,720,126
$2,194,678

$669,497
$433,828
$160,646
$113,349
$34,703
$26,639

$22,951

Despesas previstas

TOTAL $11,376,417

Financiamento

     Financiamento das Escolas Públicas de Boston 1

     Fundo do UPK da Cidade de Boston 2

     Subsídio estadual 3

$9,308,776
$1,506,578

$561,063

TOTAL $11,376,417
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