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Convite para contribuição contínua para esta análise:  
Esta análise de equidade é datada de 19 de agosto de 2020. No entanto, é um documento 
“vivo” que evoluirá à medida que os planos do distrito se desenvolverem. Qualquer membro 
da comunidade das Escolas Públicas de Boston - alunos, famílias, funcionários e parceiros - é 
bem-vindo e incentivado a compartilhar seus pensamentos. Que preocupações relacionadas à 
equidade você tem sobre o ensino e as operações nas Escolas Públicas de Boston neste ano 
letivo? Que ideias você tem sobre como lidar com essas preocupações da maneira mais eficaz 
possível? Compartilhe suas considerações e sugestões pelo e-mail 
bpsequity@bostonpublicschools.org. Continuaremos atualizando este documento com novas 
contribuições nas próximas semanas e meses. 
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Análise de equidade: Sumário executivo 
 
Mais de 200 partes interessadas participaram de onze reuniões focadas especificamente na 
aplicação da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial das Escolas Públicas de Boston 
para desenvolver uma análise de equidade dos dois modelos de reabertura propostos: ensino 
totalmente remoto ou um modelo híbrido de “amarelinha”. Os participantes se basearam em 
informações coletadas durante extensas reuniões com alunos, familiares, funcionários e 
engajamento comunitário sobre a reabertura, além de inúmeras fontes de dados, incluindo 
informações sobre os resultados do ensino remoto realizado de março a junho de 2020 e 
pesquisas com alunos, familiares e funcionários.  
 
Além das quatro principais preocupações e seis recomendações abaixo, foram expressadas 
preocupações relacionadas especificamente a cada um dos dois modelos, junto com várias 
possíveis estratégias de amenização detalhadas. 

Principais preocupações 
 
Várias questões de equidade são parte central do plano de reabertura do distrito. Quatro 
preocupações primordiais foram levantadas de forma consistente por participantes internos e 
externos nas reuniões da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial. 
 
1. O impacto da COVID atingiu determinados subgrupos de alunos, famílias e 

funcionários das Escolas Públicas de Boston de forma desproporcional com base na 
raça, etnia, status de imigração, falta de moradia, renda, deficiência e outros fatores. 

  
2. O acesso ao ensino remoto de alta qualidade é desigual e a perda de aprendizagem 

deve ser tratada com urgência. 
 

3. Alguns alunos precisam de ensino ou supervisão presencial assim que estiverem 
disponíveis com segurança.  
 

4. Isolamento e trauma são riscos graves para a saúde de nossos alunos. 

Principais recomendações 
 

1. Iniciar com um modelo remoto. Assim que possível, com base na disponibilidade das 
instalações e transporte, assim como disponibilidade da equipe confirmada, iniciar 
um modelo híbrido de início contínuo para atender aos alunos com as maiores 
necessidades. Alunos com muitas necessidades devem incluir alunos com Planos 
Educacionais Individualizados, aprendizes de inglês, alunos sem-teto e alunos cujos 
pais/responsáveis não podem trabalhar, a menos que os alunos estejam na escola ou em 
outro local supervisionado. 
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2.  Maximizar a eficácia da aprendizagem remota, inicialmente começando com a 
implantação de uma equipe multifuncional, interfuncional, interna/externa para planejar e 
implementar estratégias eficazes e equitativas, para maximizar a eficácia da aprendizagem 
remota. Uma equipe de aprendizagem virtual deverá começar a supervisionar imediatamente 
todos os aspectos que façam o ensino remoto funcionar da melhor maneira possível, incluindo a 
melhoria contínua da qualidade do ensino culturalmente responsivo, diferenciado, envolvente e o 
desenvolvimento de relacionamento com os alunos; garantindo que uma variedade de alimentos 
esteja acessível quando necessário; aplicando práticas restaurativas e informadas sobre trauma; e 
abordando todas as implicações para os alunos que não estejam frequentando um edifício 
escolar. 
 
3.  Publicar exigências específicas para manter o foco coletivo do sistema escolar em 
um conjunto comum de prioridades pautadas em nosso Plano Estratégico e valores 
fundamentais no próximo ano letivo, especialmente nosso valor de equidade, com medidas 
associadas e sistemas de responsabilidade. No contexto de prioridades conflitantes e 
capacidade e recursos finitos, devemos definir nossas estratégias centradas na equidade e garantir 
que todos os alunos, famílias, funcionários e parceiros sejam informados desses valores e 
objetivos compartilhados. 
 
4.  Modificar o plano híbrido existente para priorizar os alunos que precisam de ensino 
presencial (de acordo com a solicitação dos pais), em seguida, outros alunos com mais 
necessidades, em uma abordagem faseada dependente de orientação de saúde pública, 
transporte, funcionários e preparação das instalações. Iniciar esse trabalho criando uma 
equipe interfuncional, multifuncional, interna/externa. O distrito deverá definir 
especificamente nossas populações de alunos com mais necessidades. O ensino presencial não 
deve começar até que um conjunto de padrões uniformes seja estabelecido para instalações 
seguras, transporte e interação entre funcionários e alunos.  
 
5.  Se envolver de forma profunda e frequente e se comunicar com as partes 
interessadas em trabalho coletivo de curto e longo prazo para atender às diversas 
necessidades dos alunos e famílias, incluindo comunicação multimídia regular aos alunos, 
famílias e funcionários em vários idiomas. As escolas e a Sede Central devem garantir 
informações contínuas e planejamento coletivo com uma ótica de equidade. As taxas de infecção 
e mortalidade por COVID, a análise contínua dos estudos e outros resultados, outras mudanças 
de circunstâncias e a aprendizagem coletiva em evolução devem resultar em ajustes e 
comunicação contínuos. 
 
6.  Estabelecer parcerias para complementar os esforços das Escolas Públicas de 
Boston em enfrentar questões como isolamento, acesso à aprendizagem, perda de 
aprendizagem, supervisão, saúde e bem-estar, conectividade Wi-Fi, acesso à tecnologia e 
treinamento, apoio familiar, instrução e outros treinamentos para as famílias e muito mais. 
As Escolas Públicas de Boston fazem parte de um contexto mais amplo de recursos públicos, 
corporativos, sem fins lucrativos e de ensino superior que podem e devem ser aproveitados em 
nome de nossos alunos e famílias.  
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Introdução: Nossa resiliência coletiva 
 
Embora este relatório se concentre nas questões de equidade e possíveis estratégias de 
amenização no futuro, há muito o que valorizar e comemorar sobre a resposta dos líderes 
distritais e escolares, organizações parceiras, famílias e especialmente alunos desde o 
fechamento do distrito em março de 2020. Conversas informais focadas em equidade ocorridas 
na escola e na Sede Central, além de Mesas-redondas de Equidade formais e reuniões de 
Ferramentas de Planejamento de Igualdade Racial, imediatamente e continuamente identificaram 
necessidades crescentes e emergenciais, tendo milhares de funcionários das Escolas Públicas de 
Boston, parceiros e voluntários colaborado e perseverado para atender a essas necessidades. 
Existem muitas heroínas e heróis, conhecidos e desconhecidos, que colaboraram com os 
membros da comunidade das Escolas Públicas de Boston de inúmeras maneiras: recebendo um 
caminhão carregado com 20.000 Chromebooks, se reunindo a qualquer hora para aprimorar a 
implementação da aprendizagem remota, entregando refeições nas casas de alunos com 
deficiência e verificando uns aos outros, repetidamente, conforme necessário para nos sustentar, 
enquanto a pandemia vai de encontro ao racismo e a pobreza para ameaçar nossa sobrevivência 
física e econômica e pesar sobre nossas almas com indignação e tristeza. 
 
Os alunos demonstraram sua resiliência e força de vontade, viajando de forma virtual para as 
casas uns dos outros para tocar em surpresas de aniversário de maneira remota e criando 
formaturas virtuais criativas. Famílias e vizinhos ajudaram uns aos outros com comida, cuidados 
infantis em pods e consolo. Os líderes escolares encheram seus carros com Chromebooks e os 
entregaram pessoalmente nas casas dos alunos em toda a cidade, envoltos em amor. Os 
educadores se destacaram em plataformas virtuais, aplicando o conhecimento existente, novas 
descobertas e criatividade pessoal para envolver os alunos, ao mesmo tempo que cuidavam de 
seus próprios filhos. A equipe da Sede Central reconheceu imediatamente as implicações da 
pandemia na equidade, trabalhando sem parar para produzir pacotes de trabalho, preparar 
recursos de aprendizagem remota e mobilizar locais de alimentação quase da noite para o dia. 
Organizações parceiras - órgãos municipais, organizações sem fins lucrativos, locais de culto - 
encontraram inúmeras maneiras de continuar e expandir seu apoio contínuo aos esforços do 
distrito. 

Principais preocupações e recomendações 
 
Principais preocupações com equidade 
 
1. O impacto da COVID atingiu determinados subgrupos de alunos, famílias e 

funcionários das Escolas Públicas de Boston de forma desproporcional com base na 
raça, etnia, status de imigração, falta de moradia, renda, deficiência e outros fatores. 
 

Comunidades negras e latinas estão lidando com taxas mais altas de hospitalizações e mortes por 
COVID (consulte os dados aqui). Famílias negras, latinas e asiáticas, particularmente famílias 
imigrantes, têm maior probabilidade de sofrer desemprego e outras perdas de renda, levando à 
insegurança alimentar e de moradia. Muitos alunos com deficiência e suas famílias, e aprendizes 
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de inglês e suas famílias, estão nos dizendo que a aprendizagem remota é muito difícil para eles. 
A grande maioria de nossos alunos e famílias, e muitos de nossos funcionários, são membros de 
uma ou mais dessas comunidades desproporcionalmente afetadas.  
 
O impacto de qualquer exposição à COVID, inclusive em relação a alunos e funcionários que 
usam transporte público para ir à escola ou são designados para salas de aula com ventilação 
limitada, provavelmente afetará essas comunidades de maneira desproporcional. Além disso, 
funcionários e alunos mais antigos, familiares e funcionários com determinadas doenças pré-
existentes correm um risco alto.  
  
2. O acesso ao ensino remoto de alta qualidade é desigual e a perda de aprendizagem 

deve ser tratada com urgência. 
 
Alunos negros, latinos, asiáticos, indígenas, imigrantes, sem-teto e de baixa renda geralmente 
têm acesso Wi-Fi e notebook menos confiáveis. As escolas podem não oferecer aprendizagem 
remota de forma eficaz e as necessidades das crianças mais novas, aprendizes de inglês e alunos 
com deficiência podem não ser atendidas de forma adequada sem a gama completa de recursos e 
engajamento na escola. 
 
3. Alguns alunos precisam de ensino ou supervisão presencial assim que estiverem 

disponíveis com segurança.  
 
Os pais e responsáveis, principalmente os de cor e com alunos com deficiência, podem precisar 
que os alunos vão à escola ou a outro ambiente supervisionado, por conta de os adultos 
trabalharem fora de casa e/ou precisarem de descanso. 
 
4. Isolamento e trauma são riscos graves para a saúde de nossos alunos. 

 
Os alunos, especialmente os com muitas necessidades, podem ter dificuldade em desenvolver e 
manter relacionamentos autênticos com os funcionários e colegas através da tela. Combinada 
com desafios pré-existentes e relacionados à COVID em suas vidas, incluindo abuso, vício, fome 
e violência, a aprendizagem remota pode ter impactos sérios e até mesmo fatais em seu bem-
estar de curto e longo prazo. Sem os jovens na escola, temos menos maneiras de protegê-los. 
 
Principais recomendações 
 
1. Iniciar com um modelo remoto. Assim que possível, com base na disponibilidade das 
instalações e transporte, assim como disponibilidade da equipe confirmada, iniciar um 
modelo híbrido de início contínuo para atender aos alunos com as maiores necessidades.  

 
A definição de alunos com as maiores necessidades está listada na Principal recomendação nº 3.  

 
As preocupações com a segurança e as barreiras práticas para a abertura com ensino presencial 
determinam uma abertura com ensino remoto. Alunos, pais, funcionários e administradores da 
Sede Central ressaltaram que o distrito não está pronto para abrir com um modelo híbrido em 21 
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de setembro. As preocupações fundamentais levantadas incluíram a probabilidade de debilitar a 
falta de funcionários devido a pedidos de adaptação ou licença; a falta de normas de segurança 
claras que devem ser atendidas antes de abrir uma determinada sala de aula ou escola, e se essas 
normas, uma vez definidas, poderão ser atendidas em tempo hábil, incluindo normas de 
ventilação (e temperatura ambiente), salas de isolamento, equipamento de proteção individual 
disponível e todas as formas de transporte de ida e volta da escola; os desafios do ensino 
presencial e remoto simultâneo e a falta de preparação ou teste do ensino nesse modelo para 
alunos de todas as idades e necessidades de aprendizagem; e o entendimento de que um plano 
híbrido que dê prioridade aos alunos que mais precisam de ensino presencial será mais justo do 
que a atual proposta de um plano híbrido em que todos os alunos podem optar por participar. 
 
O Conselho de Assessoria de Pais em Educação Especial e outros pais de alunos de educação 
especial, funcionários e defensores de educação especial foram muito claros ao recomendar a 
aprendizagem presencial para alguns alunos com deficiência. Também pode haver algumas 
famílias onde os trabalhos dos pais ou responsáveis exigem que seus filhos frequentem aulas 
presenciais. Ao mesmo tempo, limitar uma abertura híbrida para aqueles que mais precisam de 
ensino presencial irá desacelerar a transmissão da COVID-19 em comparação com um modelo 
em que todos os alunos podem optar por participar.  
 
Embora a recomendação para abrir de maneira remota não deva ser feita levianamente, 
reconhecemos que os distritos urbanos em todo o país estão tomando a mesma decisão. Dos 76 
distritos que, como Boston, fazem parte da rede Conselho das Grandes Escolas Municipais 
(Council of the Great City Schools), 67 anunciaram uma decisão sobre seu modelo de reabertura 
no outono. Destes, 88% abrirão com um modelo remoto, 9% abrirão de maneira presencial (com 
opção de não participar) e 3% com um modelo híbrido. 
 
2.  Maximizar a eficácia da aprendizagem remota, começando com a implantação de 
uma equipe multifuncional, interfuncional, interna/externa para planejar e implementar 
estratégias eficazes e equitativas. 
 
Uma equipe de aprendizagem virtual deverá começar a supervisionar imediatamente todos os 
aspectos que façam o ensino remoto funcionar da melhor maneira possível, incluindo a melhoria 
contínua da qualidade do ensino culturalmente responsivo, diferenciado, envolvente e o 
desenvolvimento de relacionamento com os alunos; garantindo que uma variedade de alimentos 
esteja acessível quando necessário; aplicando práticas restaurativas e informadas sobre trauma; e 
abordando todas as implicações para os alunos que não estejam frequentando um edifício 
escolar. 
 
Essa equipe deve ser liderada por um gerente de projetos altamente qualificado; estudar as 
melhores práticas das Escolas Públicas de Boston, nacionais e mundiais; considerar todas as 
sugestões de estratégias de amenização neste documento; e aproveitar o tempo extra de 
desenvolvimento profissional disponível neste ano letivo para aprimorar o ensino remoto e 
preparar toda a equipe voltada para o aluno, para desenvolver relacionamentos autênticos e 
reconhecer os alunos que precisam de apoio de saúde mental ou acadêmico adicionais. As 
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escolas deverão utilizar mesas-redondas sobre equidade programadas regularmente, para garantir 
que cada aluno esteja conectado de forma deliberada e consistente a pelo menos um educador ou 
outro membro da equipe, que manterá um relacionamento positivo com o aluno para avaliar de 
forma colaborativa e atender às suas necessidades em desenvolvimento. Este trabalho deverá 
continuar durante a aprendizagem híbrida, já que muitos ou a maioria dos alunos também 
participarão do ensino remoto. 
 
3.  Publicar exigências específicas para manter o foco coletivo do distrito em um 
conjunto comum de prioridades pautadas em nosso Plano Estratégico e valores 
fundamentais no próximo ano letivo, especialmente nosso valor de equidade, com medidas 
associadas e sistemas de responsabilidade. 
 
Independentemente de haver um modelo de ensino totalmente remoto ou híbrido em vigor a 
qualquer momento, os funcionários da Sede Central e das escolas continuarão tendo prioridades 
conflitantes: necessidades emergenciais e outras imediatas de alunos, familiares e funcionários; 
objetivos de curto prazo; planejamento de longo prazo; e o desafio diário de aplicar uma ótica de 
equidade. É fundamental que definamos nossas estratégias centradas na equidade e garantamos 
que todos os alunos, famílias, funcionários e parceiros sejam informados desses valores e 
objetivos compartilhados.  
 
Devemos determinar e relatar continuamente as principais métricas para monitorar a saúde de 
nossos alunos e funcionários, bem como a eficácia de nosso modelo implementado para todos os 
grupos de partes interessadas, especialmente os alunos. As Escolas Públicas de Boston deverão 
definir e divulgar quais métricas e metas estamos buscando, para que haja um ensino eficaz no 
ano letivo de 2020-2021.  
 
Essas prioridades podem incluir:   

a) Garantir bem-estar físico e socioemocional, identidade e conexão para a comunidade das 
Escolas Públicas de Boston, começando pelos alunos.  

b) Cultivar relacionamentos e estabelecer parcerias, começando pelas famílias. 
c) Aplicar padrões de matérias por nível escolar e melhores práticas de ensino remoto e/ou 

híbrido. 
d) Complementar o ensino com apoios multiescalonados. 
e) Identificar e planejar estratégias para melhor servir aqueles com as maiores necessidades 

por meio de Mesas-redondas sobre Equidade nas escolas, Sede Central e comunidade, 
com planos claros de implementação e responsabilidade. 

f) Monitorar o progresso e colaborar para melhorar continuamente o desempenho em 
relação às principais métricas. 

 
As Escolas Públicas de Boston deverão determinar as principais métricas para monitorar a saúde 
de nossos alunos e funcionários, bem como a eficácia de nosso modelo implementado para todos 
os grupos de partes interessadas, especialmente os alunos. As Escolas Públicas de Boston 
deverão definir e divulgar quais métricas e metas estamos buscando, para que haja um ensino 
eficaz no ano letivo de 2020-2021.  
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Em um nível básico, todos os protocolos para edifícios escolares deverão ser adaptados para 
refletir a realidade atual da pandemia de COVID-19. Todos os planos de comportamento, planos 
de segurança, protocolos de transporte, programações, políticas e documentos deverão ser 
revisados para incluir medidas de saúde mais rigorosas. Além disso, esses documentos deverão 
refletir a necessidade de atualização e mudança contínuas, à medida que aprendemos mais sobre 
o vírus e como melhor estruturar os ambientes de aprendizagem do ensino fundamental e médio, 
e a prevalência de doenças e imunidade evolui.  
 
4.  Modificar o plano híbrido existente para priorizar os alunos que precisam de ensino 
presencial (de acordo com a solicitação dos pais), em seguida, outros alunos com mais 
necessidades, em uma abordagem faseada dependente de orientação de saúde pública, 
transporte, funcionários e preparação das instalações. Iniciar esse trabalho criando uma 
equipe interfuncional, multifuncional, interna/externa. 
 
Essa equipe deverá ser liderada por um gerente de projetos altamente qualificado; estudar as 
melhores práticas das Escolas Públicas de Boston, nacionais e mundiais; e considerar todas as 
sugestões de estratégias de amenização neste documento. A necessidade urgente da família de 
que a criança frequente a escola deve ser o primeiro critério, por exemplo, porque o(a) pai/mãe 
solteiro(a) é um(a) trabalhador(a) essencial ou porque o aluno não é capaz de se envolver na 
aprendizagem remota devido à sua deficiência.  
 
O ensino presencial não deverá começar até que um conjunto de padrões uniformes seja 
estabelecido para instalações seguras, transporte e interação entre funcionários e alunos. 
Nenhuma sala de aula ou escola deverá ser aberta até que essas normas sejam atendidas, 
incluindo ventilação suficiente, equipamento de proteção individual (EPI) disponível, espaços de 
isolamento, proporção enfermeiro/aluno e treinamento de equipe em exigências de 
distanciamento social e outros protocolos relacionados. Uma vez que todas as instalações forem 
avaliadas quanto à segurança, uma análise de equidade focada deve ser aplicada para determinar 
se determinados bairros ou populações terão acesso igual, ou melhor, equitativo, a salas de aula e 
escolas que atendam às normas do distrito.  
 
A qualidade da ventilação e outros indicadores de qualidade do ar em qualquer sala de aula ou 
edifício escolar variam com base em uma variedade de fatores. A presença de um sistema de 
aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) não é necessariamente uma indicação de 
ventilação superior. No entanto, com base em um estudo inicial de edifícios escolares, não há 
correlação entre os dados demográficos dos alunos e a presença de um sistema de HVAC central. 
Por raça, descobrimos que os alunos asiáticos têm maior probabilidade de frequentar escolas com 
HVAC central (41%), seguidos por alunos negros (39%), alunos latinos (34%) e alunos brancos 
(21%). Quarenta e um por cento (41%) dos aprendizes de inglês nos níveis ELD 1 a 3 
frequentam escolas com HVAC central, em comparação com 32% dos alunos não aprendizes de 
inglês. Trinta e seis (36%) dos alunos com deficiência frequentam escolas com HVAC central, 
em comparação com 34% de todos os outros alunos. O mapa abaixo de escolas com e sem 
HVAC reflete a distribuição nos bairros com populações de alunos variadas.  
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Por meio de uma programação bem pensada e criativa, os estágios iniciais do ensino presencial 
deverão ser ministrados por educadores que não estejam ministrando simultaneamente de 
maneira remota. As solicitações dos pais poderão ser identificadas por meio de uma campanha 
de chamadas abrangentes coordenada pela Sede Central e funcionários das escolas. 
 
Os alunos com muitas necessidades que deverão ser priorizados durante a primeira fase do 
ensino presencial devem incluir: 
● alunos com deficiência,  
● alunos sem-teto,  
● alunos de nível 1 e 2 de Desenvolvimento de Aprendizes de Inglês (ELD), especialmente 

alunos de ELD 1 e 2 que estejam em Treinamento de Alfabetização de Alta Intensidade, 
que sejam colocados em salas de aula de Alunos com Educação Formal Limitada ou 
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Interrompida (SLIFE), ou que estejam no ensino médio, onde os requisitos de graduação 
e o tempo para concluir o inglês como segunda língua e as aulas no nível de conteúdo são 
mais curtos do que outros níveis de série), e  

● depois, alunos da educação infantil.  
À medida que a fase do processo começa e evolui, esforços deverão ser feitos para maximizar o 
número de dias por semana que os alunos frequentam, de acordo com a recomendação de um 
especialista sobre as normas de segurança. Se os especialistas em segurança recomendarem o 
ensino presencial em quatro dias por semana (“Híbrido C”), ao invés de cinco dias, para 
possibilitar a limpeza no meio da semana, os alunos que optarem por participar deverão 
frequentar quatro dias por semana. Além disso, é importante considerar os alunos que são 
membros de dois ou mais dos grupos listados acima, como alunos que são de ELD 1 ou 2 e têm 
um Plano Educacional Individualizado (PEI). 
 
Todo o ensino presencial deverá ser reavaliado diariamente com base nas novas tendências da 
COVID-19, incluindo o nível de infecção do bairro, hospitalização e taxas de mortalidade 
detalhadas por raça. Embora seja fundamental dar aulas presenciais às pessoas que mais 
necessitam, dependendo dessa constante mudança de dados, pode ser que isso não seja possível 
durante alguns períodos curtos ou longos até que todos nós sejamos vacinados.  
 
5.  Se envolver de forma profunda e frequente e se comunicar com as partes 
interessadas em trabalho coletivo de curto e longo prazo para atender às diversas 
necessidades dos alunos e famílias, incluindo comunicação multimídia regular aos alunos, 
famílias e funcionários em vários idiomas. 
 
As escolas deverão utilizar estruturas existentes, tais como conselhos locais, conselhos de pais e 
mesas-redondas de equidade para comunicar atualizações constantemente; monitorar desafios 
operacionais e de ensino; reunir informações; identificar recursos disponíveis e melhores 
práticas; e projetar e planejar os próximos passos. Da mesma forma, a Sede Central deverá usar 
estruturas existentes, como eventos de envolvimento de alunos, famílias e funcionários em todo 
o distrito para várias comunidades linguísticas e a Mesa-redonda sobre Equidade da Comunidade 
para monitoramento, comunicação, contribuição e planejamento semelhantes.  
 
O plano deverá ser modificado regularmente à medida que novas informações surgem, relatando 
de forma transparente quaisquer ajustes necessários. As taxas de infecção e mortalidade por 
COVID, a análise contínua dos estudos e outros resultados, outras mudanças de circunstâncias e 
a aprendizagem coletiva em evolução devem resultar em ajustes e comunicação contínuos. 
 
6.  Estabelecer parcerias para complementar a capacidade das Escolas Públicas de 
Boston em enfrentar questões como isolamento, acesso à aprendizagem, perda de 
aprendizagem, supervisão, saúde e bem-estar, conectividade Wi-Fi, acesso à tecnologia e 
treinamento, apoio familiar, instrução e outros treinamentos para as famílias e muito mais.  
 
Muitos de nossos alunos, especialmente os negros, latinos, asiáticos, indígenas, sem-teto e de 
baixa renda, geralmente têm acesso Wi-Fi e notebook menos confiáveis. As escolas podem não 
oferecer aprendizagem remota de forma eficaz e as necessidades das crianças mais novas, 
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aprendizes de inglês e alunos com deficiência podem não ser atendidas de forma adequada sem a 
gama completa de recursos e engajamento na escola. 
 
Os pais e responsáveis, principalmente os de cor e com alunos com deficiência, podem precisar 
que os alunos vão à escola ou a outro ambiente supervisionado, por conta de os adultos 
trabalharem fora de casa e/ou precisarem de descanso. Os alunos, especialmente os com muitas 
necessidades, podem ter dificuldade em desenvolver e manter relacionamentos autênticos com os 
funcionários e colegas através da tela. Combinada com desafios pré-existentes e relacionados à 
COVID em suas vidas, incluindo abuso, vício, fome e violência, a aprendizagem remota pode ter 
impactos sérios e até mesmo fatais em seu bem-estar de curto e longo prazo. Sem os jovens na 
escola, temos menos maneiras de protegê-los.  
 
Estes são exemplos de algumas das áreas onde o distrito deverá estabelecer parcerias para gerar 
os recursos e a capacidade que nossos alunos e famílias precisam, incluindo os setores público, 
corporativo, sem fins lucrativos e de ensino superior.  
 

Visão Geral da análise de equidade  
 
Colaboradores para esta análise 
 
Várias reuniões foram realizadas para gerar esta análise de equidade do plano de abertura híbrido 
proposto pelas Escolas Públicas de Boston (BPS), incluindo os elementos de frequência escolar 
tipo “amarelinha” e a questão mais ampla sobre alunos e funcionários frequentarem os edifícios 
escolares de alguma forma, além do plano de abertura com ensino remoto proposto. Essas 
reuniões incluíram: 

1. Várias conversas sobre igualdade racial, incluindo nos dias 23 e 31 de julho e 4 de agosto 
de 2020, com a Força-Tarefa de Reabertura para Aprendizes de Inglês, composta por 
professores (membros do Sindicato dos Professores de Boston), líderes escolares do 
ensino fundamental e médio, membros do Comitê Consultivo de Aprendizes de Inglês do 
Distrito, e funcionários da Sede Central.  

2. Discussão da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial em relação ao modelo 
“Amarelinha”, com a presença de aproximadamente 50 funcionários da Sede Central e 
dois líderes escolares do ensino fundamental em 24 de julho de 2020. Alguns 
participantes também foram pais das Escolas Públicas de Boston. 

3. Discussão da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial em relação ao modelo 
Remoto, com a presença de aproximadamente 40 funcionários da Sede Central e um líder 
escolar do ensino fundamental em 28 de julho de 2020. Alguns participantes também 
foram pais das Escolas Públicas de Boston. 

4. Sessão de treinamento da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial que 
incorporou a aplicação da ferramenta na reabertura em 29 de julho, incluindo professores, 
líderes escolares e funcionários da Sede Central. 

5. Conversa sobre igualdade racial com partes interessadas externas em 31 de julho de 2020, 
incluindo membros da Força-Tarefa de Aprendizes de Inglês, membros da Força-Tarefa 
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de Desigualdades de Oportunidades e Realizações (OAG) do distrito e um defensor das 
artes. 

6. Várias conversas sobre igualdade racial, incluindo em 31 de julho e 4 de agosto de 2020, 
com a Força-Tarefa de Reabertura para Educação Especial, composta por professores 
(membros do Sindicato dos Professores de Boston), líderes escolares do ensino 
fundamental e médio e funcionários da Sede Central. 

7. Discussão da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial em relação a ambos os 
modelos, com a presença de representantes do sindicato de Grêmios das Escolas Públicas 
de Boston e do Conselho Consultivo de Alunos de Boston, e um líder escolar do ensino 
fundamental e três do ensino médio em 4 de agosto de 2020. 

8. Conversa sobre igualdade racial com partes interessadas externas em 5 de agosto de 
2020, incluindo representantes da Rede de Boston de Progresso de Alunos Negros 
(Boston Network for Black Student Achievement), Conselho de Assessoria de Pais em 
Educação Especial (Special Education Parent Advisory Board) e Aliança de Educadores 
Negros de Massachusetts (Black Educators Alliance of Massachusetts). 

9. Discussão da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial  em relação a ambos os 
modelos, realizada durante a Mesa-redonda sobre Equidade da Comunidade em 7 de 
agosto de 2020, incluindo dezenas de pais e líderes comunitários, membros da Força-
Tarefa de OAG e representantes de órgãos/organizações sem fins lucrativos parceiras das 
Escolas Públicas de Boston e autoridades eleitas. 

10. Discussão da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial em relação a ambos os 
modelos com membros do Conselho Consultivo para Alunos Aprendizes de Inglês do 
Distrito, Conselho Consultivo de Engajamento Comunitário e Conselho de Pais em toda a 
cidade em 10 de agosto de 2020. 

11. Discussão da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial em relação a ambos os 
modelos com membros do Departamento de Alimentação e Nutrição em 17 de agosto de 
2020. 

12. Comentários complementares de representantes de departamentos adicionais da Sede 
Central, funcionários das escolas e partes interessadas externas foram solicitados e 
incorporados para garantir que o máximo de constituintes e perspectivas seja refletido nas 
análises. 

 
Essas reuniões foram viabilizadas por membros da Divisão de Equidade e Estratégia, Equipe de 
Resposta à COVID-19 e outros funcionários da Sede Central que foram treinados com o 
propósito e aplicação da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial das Escolas Públicas 
de Boston. O texto completo da ferramenta está disponível aqui.  
 
Embora a equipe gerencial de Instalações, Transporte e Alimentação e Nutrição tenha 
contribuído ativamente para essa análise, a equipe de linha, como zeladores, monitores de ônibus 
e monitores de almoço, não participou. Embora dados de pesquisas com os alunos tenham sido 
considerados, poucos alunos participaram conosco nessas mesas virtuais. Dados de pesquisas 
com os pais e temas gerais de reuniões com os pais foram considerados; dezenas de pais e 
organizações de pais participaram das reuniões de análise de equidade, mas certamente não 
tantos como seria o ideal. Embora tenha havido esforços para convidar mais membros de todos 
esses constituintes para comparecer, os curtos tempos de resposta em relação a programação e 
convites, e as reuniões ocorrerem durante o recesso de verão foram barreiras. 
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É importante observar que, embora o antirracismo e uma ótica de igualdade racial tenham sido 
fundamentais para cada uma dessas conversas, destacando as necessidades de nossos alunos, 
famílias e funcionários negros, latinos, asiáticos e indígenas, nossa análise também se concentrou 
nos alunos e funcionários com deficiência e suas famílias, aprendizes de inglês e outros alunos e 
famílias imigrantes, e alunos sem-teto e de baixa renda e suas famílias.  
 
Aqueles que participaram foram diversos em vários aspectos, incluindo um número significativo 
de indivíduos que se identificam como negros, latinos, asiáticos e/ou indígenas. Muitos 
participantes compartilharam identidades raciais mais específicas, como afro-americanos, afro-
caribenhos, afro-latinos, haitianos, indo-caribenhos e birraciais. Os participantes se identificaram 
como pais de alunos do ensino geral, educação especial e aprendizes de inglês das Escolas 
Públicas de Boston; LGBTQ; ex-aprendizes de inglês; imigrantes de primeira geração e 
defensores dos imigrantes; e ex-alunos das Escolas Públicas de Boston. 
 
Resultados desejados  
 
A primeira etapa da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial convida os participantes a 
definir os resultados desejados da proposta em consideração. Em relação ao modelo remoto, os 
resultados desejados foram definidos da seguinte forma. 
 
Se o distrito abrir usando um modelo remoto, como os alunos, famílias e funcionários de cor; 
alunos e funcionários com deficiência e suas famílias; e aprendizes de inglês/alunos imigrantes 
e suas famílias; e alunos sem-teto e outros alunos de baixa renda e suas famílias serão afetados 
em termos de: a) riscos potenciais à saúde física e mental, incluindo exposição à COVID, fome, 
isolamento, abuso e violência armada, e b) perda de aprendizagem e c) recuperação equitativa 
da pandemia?  
	
As Escolas Públicas de Boston visam atender às necessidades da criança por inteiro - cada um 
de nossos alunos extraordinários - fornecendo ensino remoto de alta qualidade, informado sobre 
traumas, cultural e linguisticamente apoiado e outros serviços de apoio remotos para 
indivíduos, famílias e comunidades, minimizando riscos de saúde física e mental e perda de 
aprendizagem (propensos a impactar os alunos dessas populações de forma desproporcional) e 
maximizando a recuperação equitativa, garantindo que os alunos tenham acesso ao ensino, à 
atividade física e às relações de cuidado, o máximo possível, através da tecnologia. Nosso 
objetivo é alcançar isso como um distrito escolar em colaboração com uma ampla variedade de 
parceiros. 
 
Em relação ao modelo de amarelinha, os resultados desejados foram definidos da seguinte 
forma. 
 
Se o distrito abrir usando um modelo de ensino híbrido de amarelinha, como os alunos, famílias 
e funcionários de cor; alunos e funcionários com deficiência e suas famílias; aprendizes de 
inglês/alunos imigrantes e suas famílias; e alunos sem-teto e outros alunos de baixa renda e 
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suas famílias serão afetados em termos de: a) riscos potenciais à saúde física e mental, 
incluindo exposição à COVID, fome, isolamento, abuso e violência armada, b) perda de 
aprendizagem e c) recuperação equitativa da pandemia?  
 
As Escolas Públicas de Boston visam atender às necessidades da criança por inteiro - cada um 
de nossos alunos extraordinários - fornecendo ensino híbrido de alta qualidade, informado 
sobre traumas, cultural e linguisticamente apoiado e outros serviços de apoio híbridos para 
indivíduos, famílias e comunidades, minimizando riscos de saúde física e mental e perda de 
aprendizagem (propensos a impactar os alunos dessas populações de forma desproporcional) e 
maximizando a recuperação equitativa, garantindo que os alunos tenham acesso ao ensino, à 
atividade física e às relações de cuidado, o máximo possível. Nosso objetivo é alcançar isso 
como um distrito escolar em colaboração com uma ampla variedade de parceiros. 
 
Destacamos que ambos os modelos deverão ser considerados também no contexto do nível 
escolar, devido às diferentes necessidades dos alunos da educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. 
 
Resumo das fontes de dados consultadas   
 
Os leitores podem explorar as fontes de dados disponíveis publicamente que consideramos nesta 
análise de equidade, acessando www.bostonpublicschools.org/reopening. Duas pesquisas foram 
realizadas em julho de 2020 para compreender as perspectivas das famílias e dos funcionários 
sobre a reabertura: os Resultados da pesquisa com as famílias sobre reabertura e aprendizagem 
remota e os Resultados da pesquisa com os funcionários sobre reabertura. Esses dados foram 
analisados observando os totais cumulativos e os detalhamentos por vários subgrupos. A análise 
de subgrupo incluiu raça (latino, negro, branco, asiático, multirracial/outro), status de aprendiz 
de inglês e alunos com deficiência (alunos com deficiência, alunos sem deficiência). 
  
Dados sobre Percepções de professores e alunos sobre a aprendizagem remota - Primavera de 
2020 também foram analisados como parte da análise de equidade. As lições da experiência de 
aprendizagem remota nesta primavera foram aproveitadas tanto para a análise remota quanto 
para a híbrida, já que ambos os modelos envolvem alguma aprendizagem fora dos edifícios 
escolares físicos. Um relatório completo (disponível aqui) foi elaborado sobre a experiência de 
aprendizagem remota para reunir análises sobre tendências gerais, diferenças por nível escolar e 
a experiência de vários subgrupos, incluindo alunos com deficiência, aprendizes de inglês e 
alunos em desvantagem econômica ou sem-teto. Além disso, os alunos com deficiência que 
também são aprendizes de inglês foram analisados especificamente.  
 
O Rastreador de casos de COVID-19 da cidade de Boston apresenta dados sobre os números do 
vírus na cidade de Boston, no estado de Massachusetts e no país em geral. A cidade também lista 
um detalhamento racial do número de casos e mortes conhecidos por grupo racial.  
 
Além dos dados disponíveis publicamente, as partes interessadas que participaram da análise de 
equidade também analisaram os dados da Pesquisa de Comportamento de Risco de Jovens 
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(Youth Risk Behavior Survey Assessment - YRBS) de 2019, que pede aos alunos que relatem 
comportamentos em categorias relacionadas à saúde, como segurança e violência; saúde social, 
emocional e mental; uso de substâncias; comportamentos de risco sexual; e comportamentos de 
atividade física e alimentares. Esses comportamentos são analisados em conjunto com o 
desempenho acadêmico. A análise de subgrupo examina as diferenças com base na série, raça, 
sexo e identidade sexual. Por exemplo, a pesquisa mostra que, mesmo antes dos fatores 
estressantes da pandemia, 79% dos alunos do ensino intermediário relataram se sentir tristes, 
vazios, sem esperança, com raiva ou ansiosos. Ainda mais perturbador, dentre esses alunos, 70% 
dos alunos latinos, 74% dos alunos negros e 82% dos alunos asiáticos disseram que “raramente 
ou nunca recebem o tipo de ajuda de que precisam”. Em especial, o tamanho da amostra de 
alunos brancos que se sentiram assim, e relataram não ter recebido a ajuda de que precisavam, 
foi tão pequeno que o ponto de dados não era confiável e não foi incluído. Da mesma forma, 4% 
dos alunos brancos, 10% dos alunos negros, 12% dos alunos latinos e 14% dos alunos asiáticos 
afirmaram que já tentaram suicídio pelo menos uma vez - novamente, antes da COVID-19.  
 
Os participantes também analisaram uma seleção de notas de reuniões de engajamento 
comunitário, para reunir contribuições qualitativas de vários grupos da comunidade que fizeram 
perguntas e deram opiniões durante as reuniões sobre a reabertura na primavera e o verão de 
2020.  
 
As Escolas Públicas de Boston fizeram muitas pesquisas ao longo da primavera e verão. Os 
dados demográficos dos entrevistados raramente correspondem exatamente aos dados 
demográficos do distrito em geral. É essencial que as Escolas Públicas de Boston coletem dados 
demográficos como parte de todas as pesquisas e analisem os resultados de forma separada, para 
garantir que entendamos se os dados representam os dados demográficos de nossos alunos, 
famílias e funcionários.  
 
 
Envolvimento de partes interessadas  
 
Várias audiências públicas com as partes interessadas do distrito foram realizadas antes das 
discussões da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial, e essa contribuição foi 
apresentada e considerada em nossa conversa. Um resumo dos temas dessas conversas está 
disponível aqui. Até o momento, o distrito viabilizou um total de 33 reuniões de engajamento 
comunitário com 3.925 participantes. 
 
Essas reuniões incluíram:  

1. 5 de junho, Reunião de Líderes Escolares 1 
2. 11 de junho, Reunião de Líderes Escolares 2 
3. 11 de junho, Conselho Consultivo de Alunos de Boston 
4. 12 de junho, Mesa-redonda sobre Equidade 
5. 15 de junho, Sindicato dos Professores de Boston (2 sessões) 
6. 15 de junho, Conselho Consultivo de Engajamento Comunitário 
7. 17 de junho, Conselho de Pais da Cidade, Conselho de Assessoria de Pais em Educação 
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Especial e Comitê Consultivo de Aprendizes de Inglês do Distrito 
8. 17 de junho, Colaboração de Educadores de Boston 
9. 2 de julho, Parceiros das Escolas Públicas de Boston 
10. 9 de julho, Educação de Qualidade para Todos os Alunos (QUEST) 
11. 11 de julho, Contagem regressiva para as famílias do jardim de infância 
12. 14 de julho, Zeladores  
13. 16 de julho, Enfermeiros da BTU 
14. 16 de julho, Famílias de aprendizes de inglês - famílias asiáticas (esta reunião foi 

remarcada)  
15. 16 de julho, Famílias de aprendizes de inglês - falantes de crioulo haitiano 
16. 21 de julho, Equipe da Sede Central das Escolas Públicas de Boston 
17. 21 de julho, Famílias de aprendizes de inglês - falantes de árabe 
18. 23 de julho, Grupos de parceiros do Conselho Consultivo de Alunos de Boston e Jovens 

Líderes 
19. 23 de julho, Famílias de aprendizes de inglês - falantes de espanhol 
20. 23 de julho, Famílias de aprendizes de inglês - falantes de crioulo cabo-verdiano e 

português 
21. 25 de julho, Público em geral 
22. 28 de julho, Famílias de Educação Especial 
23. 29 de julho, Famílias aprendizes de inglês - falantes de vietnamita 
24. 30 de julho, Saúde Comportamental da BTU 
25. 30 de julho, Público em geral 
26. 3 de agosto, Famílias de aprendizes de inglês - falantes de português 
27. 4 de agosto, Conselho Acadêmico de Enfermagem da BTU 
28. 4 de agosto, Famílias de aprendizes de inglês - falantes de chinês (cantonês) 
29. 4 de agosto, Famílias de aprendizes de inglês - falantes de somali 
30. 6 de agosto, Prestadores de serviços da BTU 
31. 6 de agosto, Famílias de aprendizes de inglês - falantes de espanhol 
32. 8 de agosto, Público em geral 

 
Observe que os dados considerados para essas análises também incluíram os resultados de uma 
pesquisa familiar.  
 
Embora os esforços de envolvimento das partes interessadas do distrito tenham sido extensos, 
nossas discussões sobre ferramentas incluíram o reconhecimento dos limites desse envolvimento 
durante este período. Temos plena consciência de que qualquer forma de envolvimento 
“opcional”, especialmente durante um período de pandemias gêmeas, tende a gerar perspectivas 
daqueles com mais recursos e subrepresentar a contribuição de populações historicamente 
marginalizadas. Quando a Sede Central ou líderes escolares contribuem para o planejamento, 
alguns de nós ficam profundamente conectados às comunidades nas quais nos concentramos; 
outros ficam menos cientes das experiências e necessidades dessas comunidades. 
 
O momento do envolvimento também restringiu a percepção dos participantes internos e 
externos quanto aos detalhes do plano híbrido proposto, pois ele estava sendo elaborado 
simultaneamente com as reuniões de engajamento. Por exemplo, muitos, senão todos, os 
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participantes não estavam cientes das mudanças previstas de 15 a 30 minutos nos horários de 
início e término das aulas, nem da intenção de ampliar a zona de caminhada de alunos do jardim 
de infância à 5ª série de 1 milha para 1,5 milhas em todas as escolas que atendem a essas séries. 
Os participantes também não tiveram acesso a informações importantes, como uma lista de salas 
de aula com pouca probabilidade de abertura de janelas ou outra ventilação básica instalada até 
setembro.  
 
Além disso, os membros de cada uma das comunidades mais afetadas, ou de mais de uma dessas 
comunidades, podem ter necessidades, opções disponíveis e preferências muito diferentes. Por 
exemplo, a família de uma criança com deficiência pode estar ansiosa por descanso e desejar que 
seu filho frequente as aulas de forma presencial o mais rápido possível. Outra família de uma 
criança com deficiência pode estar preocupada por ela ser clinicamente frágil e desejar que ela 
frequente as aulas de maneira remota até que todos os alunos de sua escola recebam uma vacina 
confiável. 
 

Contexto: Propostas em consideração 
 
Tendo em conta o período das reuniões da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial, a 
maioria dos participantes considerou o modelo híbrido de reabertura de "amarelinha", conforme 
apresentado na reunião do Comitê Escolar de 22 de julho de 2020 (apresentação disponível 
aqui). Observe que a versão preliminar do plano híbrido muito mais detalhada lançada em 5 de 
agosto de 2020 ainda não estava disponível durante a maioria dessas conversas, nem havia 
versões subsequentes. 
 
A análise de equidade para o modelo híbrido se concentrou em um modelo específico de ensino 
híbrido que as Escolas Públicas de Boston se referiram como híbrido A/B ou "modelo 
amarelinha". No processo de avaliação desta opção híbrida em especial, algumas preocupações e 
ideias foram levantadas específicas a este modelo e outras foram levantadas relacionadas de 
maneira mais genérica a um retorno híbrido à escola neste outono. Ideias e preocupações 
relacionadas a modelos híbridos em geral estão incluídas nesta análise, embora estivéssemos 
avaliando apenas um possível modelo híbrido. O objetivo é reunir conteúdo que possa ser 
aplicável a uma concepção diferente de um modelo híbrido que pode surgir no futuro.  
 
O modelo remoto em consideração não foi baseado em uma apresentação específica ou plano 
escrito, mas sim nas experiências pessoais e profissionais dos participantes com o fechamento do 
distrito e ensino on-line de março a junho de 2020, e as lições aprendidas com a análise de dados 
durante esse período. A Secretaria de Educação Fundamental e Secundária de Massachusetts 
(DESE) pediu a todos os distritos do estado que elaborassem e apresentassem três planos 
possíveis para a reabertura: um modelo totalmente presencial, um modelo híbrido e um modelo 
totalmente remoto. A equidade foi um elemento fundamental no desenvolvimento dos três planos 
pelas Escolas Públicas de Boston. Uma análise de equidade é uma parte essencial do processo de 
tomada de decisão, e análises de equidade separadas foram realizadas em dois modelos: o 
modelo remoto e o modelo híbrido.  
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O modelo totalmente presencial não fez parte da análise de equidade sobre como reabrir escolas. 
A equipe das Escolas Públicas de Boston tem trabalhado em colaboração com a Comissão de 
Saúde Pública de Boston (Boston Public Health Commission - BHPC) para monitorar as 
mudanças no vírus COVID-19 e determinou várias métricas importantes que determinarão se 
poderemos voltar às aulas de maneira presencial neste outono. Com base nas orientações da 
BPHC, os alunos das Escolas Públicas de Boston só frequentarão as aulas de maneira presencial 
onde for possível manter uma distância social de seis pés entre as pessoas e onde os alunos 
possam manter distância nos ônibus escolares amarelos, com apenas um aluno por banco. 
Considerando essas exigências de espaçamento e a disposição de nossos edifícios físicos, as 
Escolas Públicas de Boston não podem suportar um plano totalmente presencial para a reabertura 
das escolas neste outono. Por esse motivo, uma análise de equidade não foi realizada em um 
modelo totalmente presencial.  
 
As seguintes análises de equidade para o modelo híbrido e o modelo remoto avaliam as 
principais preocupações e ideias de equidade para estratégias de amenização em cinco 
categorias. As seções sobre preocupações de equidade e estratégias de amenização estão 
organizadas em subseções com base em nossos valores fundamentais para a reabertura: 
equidade, saúde e segurança, relacionamentos e comunicação. Uma quinta subseção foi 
adicionada: ensino e aprendizagem. Após as preocupações e estratégias de amenização, uma 
seção final inclui notas breves sobre considerações práticas de implementação.  
 
Recomendações baseadas nos principais temas deste relatório estão incluídas no sumário 
executivo. 

Análise de equidade 
 
Esta análise de modelo híbrido se concentra principalmente em problemas e soluções 
relacionados a frequentar a escola de maneira presencial. No atual modelo Híbrido A/B proposto, 
os alunos aprenderão de maneira remota durante três dias por semana e frequentarão a escola 
dois dias por semana. Muitos elementos da análise de equidade para o planejamento do modelo 
remoto se aplicam à parte remota do modelo híbrido, mas a análise nesta seção se concentra 
principalmente nas partes do modelo híbrido relacionadas à aprendizagem presencial e remota 
semanal.  
 
Principais preocupações com o modelo híbrido e possíveis estratégias de 
amenização  
 
Equidade 
 
(1) Projeto de modelo 
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Preocupações 
 

O modelo Híbrido A/B se baseia na ideia de que todos os alunos têm igual acesso para frequentar 
as aulas de maneira presencial. Cada série, grupo e programa foi dividido em dois grupos de 
alunos que são quase idênticos em termos de códigos de programa. Os alunos do Grupo A e do 
Grupo B podem frequentar a escola de maneira presencial dois dias por semana e de maneira 
remota três dias por semana. Isso proporciona acesso igualitário a aprendizagem presencial, em 
vez de adotar uma abordagem baseada na equidade, onde os alunos obtêm o que precisam como 
indivíduos. Alunos em programas de educação especial e aprendizes de inglês recebem serviços 
de acordo com suas necessidades, o que pode ser mais fácil para os alunos se beneficiarem 
quando a aprendizagem presencial estiver ocorrendo.  
 
Neste projeto de modelo, todos os alunos têm algum tipo de acesso para frequentar as aulas de 
maneira presencial, o que ajudará a reabrir nossa economia e promover a capacidade dos pais de 
voltarem ao trabalho. No entanto, cada família tem necessidades diferentes, e todos os pais 
poderão optar para que seus alunos aprendam de maneira totalmente remota, se assim o 
desejarem. Quando o distrito determinar quantos pais optaram por não participar do modelo 
híbrido A/B, as escolas poderão saber quanto de capacidade adicional estará disponível nas salas 
de aula, onde os alunos com deficiência ou aprendizes de inglês poderão frequentar mais de dois 
dias de aula de maneira presencial. 
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Em vez de começar com todos os alunos do Grupo A e do Grupo B frequentando de maneira 
presencial dois dias por semana, o distrito poderia entrar em contato com todas as famílias para 
ver quantos dias por semana elas gostariam que seus alunos frequentassem a escola. Uma análise 
dos dados de escolha dos pais mostraria se as escolas poderiam respeitar a escolha dos pais e 
priorizar alunos com deficiência e aprendizes de inglês para frequentar a escola mais de dois dias 
por semana, caso a escola assim permitisse. O uso dessa estratégia provavelmente exigiria que o 
distrito começasse em um modelo totalmente remoto, para ter tempo suficiente para coletar 
dados da escolha da família e fazer análises a nível escolar.  
 
Outra maneira de tornar o modelo híbrido A/B viável para as famílias é colocar irmãos no 
mesmo grupo, seja A ou B. O distrito pretende fazer isso para os aproximadamente 30.000 
irmãos que frequentam as Escolas Públicas de Boston.  
 
Para promover a persistência dos alunos durante as disciplinas e levar em consideração possíveis 
ausências ou períodos de aprendizagem totalmente remota, as escolas poderão criar 
programações para tornar a aprendizagem em casa o mais tranquila possível. Por exemplo, os 
alunos poderiam cursar disciplinas semestrais em vez de disciplinas de ano inteiro, para que 
pudessem se concentrar em menos disciplinas de uma vez e pudessem ter uma segunda chance 
em disciplinas nas quais ainda não tivessem sido aprovados em um único ano.  
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(2) Necessidade de definir as populações mais afetadas  
 

Preocupações 
 
Neste modelo híbrido A/B, todos os alunos têm igual acesso para voltar aos edifícios escolares. 
Assim que for determinado quais alunos optarão pela aprendizagem remota, o distrito saberá 
quantas vagas e em quais escolas há espaço para que os alunos frequentem as aulas mais de dois 
dias por semana. O modelo determina que as populações vulneráveis terão a primeira chance 
nesses dias adicionais na escola. No entanto, há nuances nas quais as populações são designadas 
como vulneráveis, e devemos considerar quais riscos adicionais os grupos de alunos podem 
correr. Por exemplo, as comunidades negras e latinas foram mais afetadas pela pandemia do que 
as comunidades brancas e asiáticas. Alunos com deficiência e aprendizes de inglês são 
legalmente obrigados a receber serviços, que geralmente são prestados com maior qualidade e 
impacto de maneira presencial do que de maneira remota. Todos os quatro grupos de alunos 
podem ser potencialmente designados como vulneráveis e merecedores de vagas disponíveis 
para mais tempo de aprendizagem presencial.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
A Sede Central, os diretores e as equipes de apoio ao aluno das Escolas Públicas de Boston 
deverão criar uma lista de prioridades com quais alunos serão designados como vulneráveis para 
o primeiro acesso a vagas disponíveis para aprendizagem presencial. Ter uma ordem de 
prioridade clara eliminará a parcialidade que pode acontecer a nível individual ou escolar ao 
determinar quais alunos terão acesso a mais tempo de ensino presencial.  
 
(3) Os serviços precisam continuar 
 

Preocupações 
 

Os alunos que têm direito legal a serviços com base em seu nível de Desenvolvimento da Língua 
Inglesa (ELD) ou em seu Plano Educacional Individualizado (PEI) deverão receber esses 
serviços enquanto os alunos aprendem de forma presencial ou remota. Os alunos com 
deficiência, em especial, se beneficiam da rotina e devem receber serviços regularmente, apesar 
das diferentes modalidades de aprendizagem ao longo de uma semana no modelo híbrido A/B. 
Os aprendizes de inglês que estão nos níveis de ELD 1 a 3, em especial, precisam de apoio 
estruturado para acessar materiais educacionais em inglês. O apoio de paraprofissionais, 
professores e prestadores de serviços relacionados deve ser de alta qualidade e consistente nos 
modelos de ensino remoto e presencial.  
 
A lei de educação especial exige que os alunos sejam ensinados no ambiente menos restritivo, o 
que significa que eles devem ser integrados com seus colegas de ensino geral com a maior 
frequência possível. Por motivos de saúde pública, os alunos serão organizados em grupos de 
alunos que ficarão estáticos ao longo do dia para limitar o número de alunos expostos uns aos 
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outros. Esse agrupamento estático de alunos significa que, embora aprendam de maneira 
presencial, os alunos que aprendem em ambientes consideravelmente separados podem não ter 
chances regulares de interagir com colegas fora de seu pequeno grupo.  
 
Os alunos que necessitam de ensino com condução mão sobre mão, assistência em necessidades 
pessoais (toileting) e/ou alimentação, todos os quais precisam estar a menos de seis pés de 
distância, precisam de medidas adicionais para que possam frequentar as aulas com segurança 
em um modelo híbrido.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Para a programação, os diretores deverão começar considerando as necessidades dos alunos com 
deficiência e aprendizes de inglês: definindo onde os alunos receberão o ensino em sala de aula, 
bem como quaisquer serviços de apoio fora da sala de aula (pullout) ou dentro da sala de aula 
(push-in). Isso exigirá que os diretores e as equipes de programação sejam estratégicos sobre 
quais adultos estão prestando serviços e estejam cientes da movimentação de adultos entre os 
grupos de alunos, possivelmente espalhando o vírus, se houver. Nos casos em que o contato 
próximo for necessário para o ensino, será crucial que quantidades suficientes de equipamentos 
de proteção individual de grau médico estejam disponíveis para que professores e alunos possam 
estar seguros.  
 
As Escolas Públicas de Boston e as escolas poderão considerar em conjunto quais plataformas de 
aprendizagem on-line podem ser mais apropriadas para oferecer aos alunos os serviços 
necessários de maneira remota e, possivelmente, usar algumas dessas ferramentas durante o 
tempo de aprendizagem presencial, para que os alunos tenham acesso consistente, rotineiro e 
confiável aos seus serviços necessários. Ao montar a programação semanal, os alunos que 
estiverem em ambientes consideravelmente separados durante a aprendizagem presencial 
poderão precisar de agrupamentos diferentes para a aprendizagem remota, como programar os 
alunos com outros colegas para aulas especiais, salas de estudo, aconselhamentos ou outras 
atividades.  
 
(4) Escolhas obrigatórias dos pais  
 
 Preocupações 
 
Os pais e responsáveis terão que fazer uma escolha obrigatória sobre como seu aluno irá 
aprender por um período definido de tempo, por exemplo: no primeiro trimestre. As Escolas 
Públicas de Boston deverão pedir que as famílias escolham um modelo por um período 
predeterminado, para que o distrito possa planejar de forma adequada, em relação aos alunos que 
desejarem mudar de uma opção remota para uma opção híbrida ou vice-versa. Isso pode ser um 
desafio para os pais que ainda não confiam na saúde e segurança dos edifícios escolares, mas 
que, por outro lado, sabem que seus alunos se beneficiam da oportunidade de aprendizagem 
presencial.  
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Possíveis estratégias de amenização 

 
As Escolas Públicas de Boston poderão considerar mudanças na preferência dos pais de forma 
contínua até um determinado prazo, para que o distrito tenha a preferência dos pais mais 
atualizada em todos os momentos. As Escolas Públicas de Boston poderão fornecer informações 
regularmente por meio dos modos de comunicação que os pais já usam (por exemplo, mensagem 
de texto, telefone, e-mail) para coletar a preferência dos pais em diversos momentos. Se possível, 
individualmente, os alunos poderão voltar ou parar de frequentar a escola, caso queiram mudar 
os modelos de aprendizagem antes da data predeterminada de mudança da escolha.  
 
Outra opção para dar aos pais mais tempo para tomar uma decisão é fazer uma abordagem 
gradual, em que algumas séries voltam às aulas mais cedo do que outras. Esse modelo permitirá 
que as escolas pratiquem novas rotinas e protocolos com menos alunos nos edifícios e estudem 
como a volta às aulas afeta alunos, professores, funcionários e famílias.  
 
Saúde e segurança 
 
(1) Comunicar as precauções gerais para proteger todos os alunos  
 

Preocupações 
 
Ao voltar para a aprendizagem presencial, todo aluno precisará saber que estará o mais seguro 
possível ao entrar em um edifício escolar durante o ano letivo de 2020-2021. Eles precisam saber 
que todos os cuidados estão sendo tomados pelos membros da equipe e colegas ao seu redor para 
conter a propagação do vírus. Com relação aos alunos com problemas respiratórios, deficiências 
imunológicas ou outras condições de saúde que aumentem o risco, deverão ser fornecidas 
proteções extras, além da opção contínua de aprender de maneira remota. Todos os alunos 
precisam receber apoios de saúde adequados às suas necessidades físicas para que possam 
frequentar a escola com segurança e aprender com os colegas.  
 
Para mostrar as políticas que foram postas em prática e mostrar aos grupos de interessados que o 
distrito está preparado e seguro para os alunos, as Escolas Públicas de Boston deverão oferecer 
dias de prática para várias partes interessadas internas e externas, para que possam vivenciar 
como é um dia na vida de um aluno com as novas políticas. Esses dias de prática poderão ajudar 
professores e parceiros a entender como a escola será neste ano e a ter confiança que as Escolas 
Públicas de Boston oferecerão uma experiência escolar segura e saudável para alunos e 
funcionários. As Escolas Públicas de Boston também poderão compartilhar essa experiência de 
dia de prática com pessoas que não puderem participar, compartilhando vídeos e informações 
traduzidas para que sejam acessíveis.  
 
As Escolas Públicas de Boston também compreendem que algumas famílias poderão manter 
seu(s) aluno(s) em casa como uma precaução extra para proteger outros membros da família. 
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Muitos alunos vivem em famílias multigeracionais que incluem parentes com mais de 60 anos, e 
alguns podem viver com parentes ou colegas de casa imunocomprometidos. Além disso, como as 
comunidades negras e latinas de Boston sofreram uma carga desproporcional de infecção por 
COVID-19, nossas famílias negras e latinas também poderão tomar precauções extras. Por 
último, alguns bairros de Boston têm taxas mais altas de COVID-19, portanto, as famílias nesses 
bairros poderão estar menos dispostas a mandar seus alunos para a escola.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Todo aluno que desejar aprender de maneira remota terá a opção de fazê-lo. As Escolas Públicas 
de Boston compreendem que algumas famílias poderão considerar que a melhor decisão para a 
segurança de sua família é deixar os alunos em casa. As Escolas Públicas de Boston deverão 
garantir que os alunos que estejam aprendendo em um modelo totalmente remoto tenham acesso 
a conteúdo de alto rigor e pontos de contato regulares com os professores, apesar de não 
frequentarem a escola de forma presencial. As Escolas Públicas de Boston incorporaram 
aprendizagens obtidas com o ensino remoto nesta primavera e verão para tornar esta experiência 
o mais positiva possível.  
 
Os alunos com deficiência física e os professores que trabalham com eles precisarão de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) especializados. Estes EPIs podem incluir protetores 
faciais, aventais e/ou luvas transparentes. As Escolas Públicas de Boston poderão definir esses 
grupos de alunos e salas de aula, e garantir que o EPI apropriado para o grau de saúde seja 
fornecido, quando necessário. Com relação aos alunos que precisam de assistência em 
necessidades pessoais (toileting) ou contato próximo, pode ser necessário um volume maior de 
EPI, para que os professores e alunos possam usar mais de um conjunto por dia e permanecerem 
seguros. Será importante que os professores e funcionários apresentem este EPI adicional, 
explicando o propósito e demonstrando o uso adequado. É fundamental que essas rotinas iniciais 
normalizem o uso deste EPI extra por adultos e alunos, e indivíduos com e sem deficiência, para 
que não se torne estigmatizado. Os dias de prática de ensino presencial mencionados 
anteriormente deverão incluir o uso de EPI. 
 
A ventilação nos edifícios escolares das Escolas Públicas de Boston é de extrema importância 
para todos os alunos, mas especialmente para aqueles que têm problemas respiratórios como 
asma. As Escolas Públicas de Boston poderão auditar cada espaço de aprendizagem em todos os 
nossos edifícios escolares, para avaliar onde a ventilação é suficiente e onde reparos ou reformas 
adicionais são necessários. Como apenas cerca de um quarto dos edifícios escolares das Escolas 
Públicas de Boston têm sistemas de ventilação forçada, muitas escolas dependerão do fluxo de ar 
através das janelas, que deverão ser abertas o suficiente para proporcionar uma troca de ar aos 
alunos na sala de aula. Adaptações para o inverno ou dias com forte chuva ou neve deverão ser 
consideradas. Por último, o uso de materiais de limpeza pesada deve ser analisado de acordo com 
alergias, asma e outros problemas respiratórios do aluno. 
 
(2) Priorizar impactos negativos na saúde mental  
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 Preocupações 
 
A pandemia de coronavírus acentuou as desigualdades que já existiam antes de 2020. Muitos 
alunos não tinham acesso a apoios de saúde mental frequentes, de alta qualidade e acessíveis, 
mesmo antes da pandemia. Com a experiência educacional interrompida nesta primavera, muitos 
alunos podem ter perdido o acesso a apoios de saúde mental fornecidos por suas escolas ou 
parceiros da escola. Para os alunos que sofreram traumas no início de suas vidas, tiveram várias 
experiências adversas na infância (ACEs) ou sofreram um trauma recente, o acesso à assistência 
de saúde mental será fundamental à medida que voltarmos às aulas. Tanto os alunos quanto os 
funcionários retomarão as aulas depois de vivenciar uma série de eventos e emoções, incluindo 
trauma, estresse e perda. É essencial que todas as escolas estejam preparadas para apoiar nossas 
comunidades escolares por meio do engajamento focado na cura. 
 
Para alguns alunos, a volta às aulas poderá estar acompanhada de possíveis gatilhos ou 
experiências traumáticas. Para alunos que sofreram traumas na escola, o retorno aos edifícios 
escolares neste outono pode vir acompanhado de estresse, ansiedade ou depressão. Para todos os 
alunos, essa volta às aulas não será como nenhuma volta às aulas de outonos anteriores. As novas 
políticas e regras terão um impacto profundo em como os alunos vivenciam a escola e será um 
desafio para os alunos de todas as séries não poderem interagir normalmente. O distanciamento 
físico e os protocolos rígidos poderão incomodar alguns alunos de uma maneira nova e diferente.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 

A saúde e o bem-estar dos funcionários das Escolas Públicas de Boston e dos pais/responsáveis 
afetarão sua capacidade de apoiar a saúde e o bem-estar de nossos alunos. O estresse causado 
pela COVID-19 geralmente afeta determinados subgrupos mais severamente, como adultos 
negros e latinos, pais de alunos com deficiência, asiáticos e que enfrentam estigma e perseguição 
e/ou indocumentados e reticentes para acessar recursos públicos. 
 
As escolas deverão se manter em contato com os funcionários e os pais e ajudar a lidar com a 
incerteza da reabertura das escolas por meio de comunicação bidirecional e verificações 
consistentes. Também é importante que os funcionários recebam uma comunicação clara sobre 
os protocolos operacionais e tenham a oportunidade de praticar novos protocolos e fazer 
perguntas. Os líderes escolares poderão incorporar estratégias universais para promover o 
cuidado coletivo (espaço e tempo para que os funcionários apoiem uns aos outros). Para 
funcionários com necessidades mais intensas, pode ser fornecido apoio complementar através de 
recursos internos ou externos.  
 
Será essencial para as Escolas Públicas de Boston como um sistema e para cada escola individual 
reforçar um sistema de apoios multiescalonados (MTSS), e trabalhar para tornar os apoios de 
saúde mental dos níveis 2 e 3 disponíveis aos alunos assim que possível. Isso inclui os serviços 
de psicólogos escolares e assistentes sociais que fazem parte da equipe, bem como a colaboração 
com nossos muitos parceiros que fornecem serviços de saúde mental antes, durante ou depois 
dos programas escolares. As escolas deverão ter equipes robustas de apoio ao aluno funcionando 
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para identificar os alunos com necessidades e oferecer apoio e serviços adequados. Todos os 
funcionários devem compreender as práticas e protocolos que garantem que os alunos recebam 
apoio intensivo de saúde mental, conforme necessário. 
 
O acesso aos edifícios físicos provavelmente será limitado ao pessoal essencial, sendo assim, as 
Escolas Públicas de Boston precisarão determinar como os prestadores de serviço poderão 
desenvolver relacionamentos significativos e fornecer os serviços de maneira totalmente remota. 
Sempre que possível, as Escolas Públicas de Boston poderão determinar protocolos para serviços 
presenciais. As Escolas Públicas de Boston poderão usar o Índice de Oportunidades (OI) para 
avaliar quais escolas poderão ter um número particularmente alto de alunos que necessitam de 
serviços de acompanhamento psicológico e apoio.  
 
As escolas poderão desenvolver estruturas de Nível 1, bem como rotinas e rituais que promovam 
o desenvolvimento de relacionamento e apoio da criança por inteiro, como grupos de 
aconselhamento, para que todos os alunos desenvolvam relações de confiança com funcionários 
e colegas. Professores e funcionários poderão receber treinamento com objetivos específicos para 
identificar alunos que poderão se beneficiar de atenção adicional, bem como uma variedade de 
apoios que poderão ser aproveitados para dar assistência a nossos jovens que estiverem 
enfrentando problemas de saúde mental, isolamento ou trauma.  
 
Para escolas que atendem a uma população especial de alunos, pode fazer sentido ter condições 
especiais de retorno às aulas que promovam a saúde física e mental dos alunos. Por exemplo, 
escolas diurnas como a Carter, McKinley e Horace Mann poderão começar com um retorno aos 
edifícios escolares mais cedo, inserir os alunos gradualmente em um modelo exclusivo ou fazer 
com que os alunos frequentem à escola por mais de dois dias por semana. Cada uma dessas 
populações especiais poderá exigir protocolos específicos para seus alunos e famílias para 
promover a saúde nessas novas condições.  
 
(3) Sistematizar novas políticas e procedimentos operacionais  
 
 Preocupações 
 
As Escolas Públicas de Boston deverão atualizar todas as políticas e procedimentos de como os 
alunos vivenciam a escola, para operacionalizar novas condições de saúde, em especial: seis pés 
de distância social entre todos os alunos, serviços de alimentação e transporte.  
 
Para promover o distanciamento social e limitar a interação entre diferentes grupos de alunos, a 
equipe de instalações está trabalhando com as escolas para marcar os padrões de tráfego no chão 
dos edifícios escolares. No planejamento para a aplicação de sinalização no chão e nas paredes 
dos corredores, as Escolas Públicas de Boston deverão ser conscientes no sentido de não criar 
uma imagem que associe a escola à prisão. É fundamental que os alunos não fiquem andando em 
filas seguindo as marcações do chão, como se estivessem sendo preparados para a vida na prisão, 
em vez de qualquer vida com a qual possam sonhar depois da escola. Isso é particularmente 
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perturbador para nossos alunos negros e latinos, que podem ouvir narrativas de acordo com essa 
experiência fora da escola.  
 
Enquanto alguns alunos vão para a escola caminhando, andando de bicicleta ou dirigindo, muitos 
alunos das Escolas Públicas de Boston usam o ônibus amarelo ou os ônibus e trens da 
Autoridade de Trânsito da Baía de Massachusetts (MBTA) para chegar à escola. As Escolas 
Públicas de Boston estão aderindo às orientações da Secretaria de Educação Fundamental e 
Secundária de Massachusetts (DESE) sobre o transporte de ônibus amarelo acomodar uma 
criança por banco. Como a MBTA é um sistema de transporte público, eles são submetidos a um 
conjunto diferente de orientações. Os alunos que estão nas séries de 7 a 12 recebem um passe de 
ônibus M-7. Os alunos que pegam trem viajam em média 3 milhas para ir à escola. Como a 
MBTA está sujeita a orientações menos rígidas, os alunos do ensino secundário podem correr 
mais risco de contrair COVID-19 do que os alunos que usam o ônibus amarelo. Os alunos que 
não têm acesso a uma forma alternativa de chegar à escola, como um carro, terão menos opções 
para ir à escola.  
 
Os alunos com menos recursos financeiros serão afetados negativamente pelo modelo híbrido 
A/B, pois não poderão ter acesso a uma fonte de alimentos confiável todos os dias da semana. As 
escolas esperam continuar servindo almoço e café da manhã para os alunos que frequentarem as 
aulas de maneira presencial, mas há preocupações sobre como as normas de segurança poderão 
afetar a capacidade de preparar e servir alimentos. Dependendo da rapidez com que um anúncio 
for feito para oferecer ensino presencial e de qual será o tempo para ser colocado em prática, a 
Alimentação e Nutrição poderão ter dificuldade em se ajustar ao fornecimento de refeições 
presenciais a tempo em algumas ou todas as escolas. Uma razão para isso é que muitas 
funcionárias do refeitório também são mães em casa que podem ter dificuldade em trabalhar no 
local enquanto seus próprios filhos recebem ensino remoto. 
 
Os refeitórios e cozinhas das Escolas Públicas de Boston podem não ter janelas que abrem para 
atender às normas básicas de segurança. Com as novas restrições a serviços de alimentação, os 
alunos poderão ter acesso a menos opções de produtos frescos devido ao fechamento do 
refeitório para grandes grupos comerem juntos. Com espaço limitado para escolher e comer as 
refeições, muitas escolas usarão um modelo de serviço de retirada ou de fazer as refeições em 
sala de aula. Alguns alunos terão aula de maneira totalmente remota e outros terão aula em um 
modelo híbrido, sendo assim, todos os alunos terão pelo menos alguns dias da semana em casa 
sem acesso às refeições que as escolas fornecem diariamente.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
As Escolas Públicas de Boston realizaram uma análise de espaço com base nas plantas dos 
edifícios e orientações para avaliar quantos alunos podem caber com segurança em cada sala de 
aula, aderindo aos seis pés de distanciamento social exigido pela Comissão de Saúde Pública de 
Boston (Boston Public Health Commission - BHPC). A equipe de instalações, equipe de 
planejamento e análise e os diretores das escolas trabalharam em parceria para criar um plano 
individual para cada escola e sala de aula a fim de promover o distanciamento social não apenas 
nas salas de aula, mas também em corredores, banheiros e espaços maiores como refeitórios, 
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ginásios, e bibliotecas. Além disso, as Escolas Públicas de Boston têm trabalhado para considerar 
as oportunidades de os alunos aprenderem e se movimentarem ao ar livre, onde a probabilidade 
de transmissão do vírus é menor.  
 
As Escolas Públicas de Boston têm sido conscientes ao planejar a sinalização do tráfego dos 
alunos dentro e fora de nossos edifícios que seja o mínimo necessária possível, traduzida e 
direcional em vez de punitiva, no sentido de não criar uma imagem que associe a escola à prisão.  
 
As Escolas Públicas de Boston poderão trabalhar em colaboração com a MBTA para tentar 
determinar opções para os alunos que vão para a escola de ônibus ou trem, a fim de promover 
um distanciamento social de seis pés. Os alunos que não desejarem pegar o transporte em ônibus 
amarelo poderão fazê-lo e viajar para a escola por outros meios. É bem provável que o ensino 
presencial resulte em um número maior de alunos levados para a escola de carro. As escolas 
precisarão de planos para acomodar e gerenciar o aumento do tráfego de veículos para 
maximizar a segurança e minimizar o congestionamento. 
 
Como a área de caminhada será aumentada no plano híbrido, as escolas precisarão trabalhar com 
a Sede Central para avaliar a segurança de pedestres e bicicletas. O mais próximo possível de 
uma abertura híbrida, apoios extras deverão ser fornecidos ao longo de rotas de tráfego intenso 
de pedestres, como “ônibus escolares ambulantes” com acompanhantes adultos que sejam 
funcionários ou voluntários. 
 
As Escolas Públicas de Boston continuarão gerenciando locais de distribuição de alimentos para 
que os alunos e famílias possam ir a uma escola local para buscar alimentos todos os dias. As 
Escolas Públicas de Boston trabalharão com a cidade de Boston para garantir que os cartões EBT 
e P-EBT sejam distribuídos a todas as famílias para minimizar o impacto negativo dos alunos 
que não receberem café da manhã e almoço todos os dias na escola.  
 
Relacionamentos  
 
(1) Parcerias para suplementar a supervisão e a complementação escolar 
 
 Preocupações 
 
Muitas famílias dependem de parceiros para serviços, complementação e cuidados nas horas 
antes, durante e depois da escola. Se essas parcerias não estiverem disponíveis para as famílias 
de forma presencial, seja em dois dias por semana ou em nenhum momento, pode haver 
consequências negativas para as famílias que dependem delas. Os pais que têm o privilégio de 
trabalhar em casa não são tão afetados negativamente pela perda dos programas de parceria 
quanto os pais que são trabalhadores essenciais ou que devem comparecer ao trabalho para 
manter seus empregos. As relações e o apoio que essas organizações parceiras fornecem aos 
alunos ficarão ameaçados se os serviços não puderem ser prestados regularmente e de forma 
presencial.  
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Possíveis estratégias de amenização 

 
As Escolas Públicas de Boston e as comunidades escolares poderão trabalhar com parceiros e 
famílias para fornecer parcerias onde os alunos são recomendados para determinados programas 
que atendem às suas necessidades individuais e familiares. Essas parcerias poderão proporcionar 
cuidados e relacionamentos essenciais para os alunos, mesmo que sejam de maneira remota por 
motivos de saúde.  
 
As Escolas Públicas de Boston poderão trabalhar com parceiros que possuem um local físico, 
para tentar proporcionar locais onde os alunos possam comparecer e ser supervisionados durante 
os dias de aprendizagem remota. As organizações parceiras poderão disponibilizar uma equipe 
que poderá cuidar dos alunos enquanto eles participam da aprendizagem remota em seu 
Chromebook, e algumas organizações poderão fornecer apoio acadêmico ou socioemocional 
antes e depois do dia letivo remoto.  
 
As Escolas Públicas de Boston poderão trabalhar com parceiros para apoiar o grupo de alunos 
em programas com o máximo de sobreposição possível aos grupos que estão na escola para 
reduzir a possibilidade de transmissão fora da escola.   
 
(2) Desenvolver conexões familiares mais fortes com a escola  
 
 Preocupações 
 
De acordo com os dados do YRBS, alunos de cor têm menos conexões dentro das escolas, o que 
significa que suas famílias podem estar menos conectadas à experiência escolar e à comunidade 
escolar. No ano letivo de 2020-2021, as conexões da família com a escola podem ser mais 
importantes do que nunca. É fundamental que as famílias estejam em contato com o professor e a 
escola no que diz respeito à saúde física, mental e acadêmica do aluno. Onde essas conexões são 
fracas, os alunos são mais propensos a serem negativamente afetados pelo modelo híbrido A/B, 
com os alunos aprendendo na escola e em casa todas as semanas.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Os pais são os primeiros professores dos alunos e os professores devem desenvolver 
relacionamentos sólidos com os pais por meio de “visitas domiciliares” virtuais e comunicação 
regular. Os professores poderão aprender com os familiares e responsáveis sobre os bens 
culturais que o aluno traz para a sala de aula e apoiar a aprendizagem em casa compartilhando 
práticas e estratégias que a família pode fazer em casa, especialmente nos dias remotos do 
modelo híbrido A/B, para apoiar a aprendizagem do aluno.  
 



 

31 

Os professores deverão explorar os bens culturais de seus alunos e se concentrar em trazer esses 
pontos fortes para a sala de aula para criar uma comunidade cultural e linguisticamente 
sustentável. Todos os alunos deverão ter uma experiência de aprendizagem antirracista que 
reflita sua história e cultura individual.  
 
Comunicação 
 
(1) Garantir o acesso contínuo à informação para todos 
 

Preocupações 
 

Em tempos de COVID-19, não podemos contar com conexões e reuniões presenciais como 
fazíamos antes da pandemia. A tecnologia é um importante fator de conexão neste momento para 
compartilhar informações e atualizações. Este ano, as necessidades de comunicação para o início 
do ano letivo são diferentes das de qualquer outro ano, e é fundamental que as famílias recebam 
informações sobre a abertura da escola, decisões a serem tomadas, novas restrições e regras. Não 
é uma opção não entrar em contato com as famílias para compartilhar informações e ter um 
diálogo bidirecional sobre a experiência educacional dos alunos. As famílias que não têm acesso 
confiável a Wi-Fi terão mais dificuldades para saber das informações das Escolas Públicas de 
Boston.  
 
As Escolas Públicas de Boston têm dez idiomas oficiais e nossa comunidade de pais é 
incrivelmente diversificada. A falta de acesso a materiais traduzidos prejudica as famílias que 
não falam inglês como primeira língua. Se os materiais não forem traduzidos em tempo hábil, ou 
nunca forem traduzidos, as Escolas Públicas de Boston colocarão alguns pais em desvantagem 
em relação a outros no que diz respeito a ter acesso à informação. É essencial que a informação 
esteja acessível e traduzida para todos, principalmente quando a informação estiver ligada a uma 
decisão que precisa ser tomada dentro de um prazo.  
 
Algumas comunidades podem ter menos probabilidade de confiar nas Escolas Públicas de 
Boston. Alunos ou famílias indocumentados podem ser cautelosos com os serviços centralizados 
e podem optar por não receber comunicações ou serviços do distrito ou da cidade de Boston. É 
fundamental que o status de imigração não seja uma barreira para as informações necessárias 
para participar da educação de um aluno.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
As Escolas Públicas de Boston deverão ir além para coletar informações de contato atualizadas 
de todas as famílias de nossos alunos. Quando enviamos um tipo de comunicação, não 
precisamos apenas enviar pelos canais tradicionais de e-mail e telefone, mas também enviar por 
mensagem de texto e por canais com os quais nossos vários grupos da comunidade já estão 
engajados. Por exemplo, as Escolas Públicas de Boston deverão manter contato com estações de 
TV locais, meios de comunicação étnicos como estações de rádio, organizações parceiras e 



 

32 

congregações religiosas. As Escolas Públicas de Boston deverão democratizar o acesso à 
informação por meio da comunicação excessiva e da busca de novos canais para colocar as 
informações nas mãos das famílias. As Escolas Públicas de Boston deverão garantir que os 
materiais sejam traduzidos em tempo hábil para todos os idiomas oficiais, para que todos os pais 
tenham igual acesso às informações e apoio para tomar decisões informadas em tempo hábil.  
 
(2) Aplicar novas políticas sem aumentar as medidas disciplinares 
 

Preocupações 
 
A adaptação às novas exigências sobre uso de máscara e distanciamento social será difícil para 
todos os alunos e adultos. Serão necessários muitos lembretes e correções gentis à medida que 
aprendemos a monitorar nosso comportamento de uma nova maneira. Pesquisas mostram que os 
alunos negros e latinos são punidos e suspensos mais do que seus colegas. Com os novos 
regulamentos que entrarão em vigor sobre uso de máscara e distanciamento social, é possível que 
esses grupos de alunos sejam disciplinados e punidos mais do que seus colegas pelo mesmo 
comportamento.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
As escolas poderão oferecer treinamento a professores e outros funcionários para garantir que a 
linguagem usada para corrigir os alunos sobre comportamentos relacionados às políticas de 
saúde, como usar máscara na posição adequada, não seja negativa ou centrada no aluno. A 
linguagem deverá ser consistente para todos os alunos ao serem disciplinados. As métricas para 
identificar quais alunos serão repreendidos, disciplinados e suspensos deverão ser monitoradas 
regularmente para garantir que os alunos punidos sejam um grupo representativo com base na 
demografia dos alunos.  
 
Qualquer preconceito antiasiático deverá ser tratado de forma proativa como um elemento de 
desenvolvimento profissional para todos os funcionários. Alunos ou adultos que demonstrem 
qualquer preconceito por causa da divulgação dos casos identificados primeiro em Wuhan, 
China, deverão ser disciplinados adequadamente e receber uma linguagem mais apropriada.  
 
Ensino e aprendizagem  
 
(1) Garantir que as novas formas de ensino sejam de alta qualidade 
 

Preocupações 
 
No modelo Híbrido A/B, conforme concebido originalmente, os professores dariam as aulas 
simultaneamente aos alunos fisicamente presentes à sua frente na sala de aula e aos alunos 
aprendendo em casa de maneira remota. Esse modelo seria novo para os professores, que ainda 
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não receberam desenvolvimento profissional ou novas tecnologias para auxiliar neste estilo de 
ensino.  
 
Na segunda versão preliminar do plano do distrito, que não estava disponível quando a maioria 
das reuniões de análise de equidade foi realizada, há mais detalhes sobre como o ensino 
funcionaria em um modelo Híbrido A/B. A ênfase está na utilização de equipes de ensino para 
evitar o ensino simultâneo (consulte 2ª versão preliminar do Plano de Reabertura das Escolas 
Públicas de Boston no outono de 2020, página 24). É possível que, mesmo com essas estratégias 
em evolução, os alunos possam receber ensino de qualidade inferior e menos atenção 
individualizada devido à pressão adicional sobre os professores para dar aula em dois métodos ao 
mesmo tempo. Se o modelo Híbrido C fosse selecionado, com um pequeno número de 
funcionários dando aula presencial apenas para alunos com muitas necessidades, e a maioria dos 
funcionários dando aula de maneira remota para a maioria dos alunos, este desafio não seria mais 
uma preocupação. 
 
Por conta das diretrizes de saúde pública em relação a distanciamento social, os alunos que 
tiverem aula presencial na escola deverão manter uma distância social de seis pés. A pedagogia 
educacional nos mostra que o ensino de alta qualidade deve ter os alunos no centro: praticar 
atividades como lidar com novos conteúdos, trabalhar com colegas, aprender a se comunicar e 
trabalhar em conjunto por meio de ensino em grupo flexível. A maioria desses métodos de 
ensino é melhor empregada quando os alunos estão trabalhando próximos fisicamente, o que não 
será possível para a aprendizagem presencial neste outono. A falta de acesso a esses métodos de 
ensino pode resultar em ensino de qualidade inferior para os alunos. Sabemos que existem 
desigualdades de oportunidades entre nossos alunos de cor e nossos alunos brancos. A falta de 
acesso a um conteúdo de alto rigor e atenção individualizada por parte dos professores 
provavelmente aumentará essas desigualdades de oportunidades e realizações, negando aos 
nossos alunos de cor a chance que eles merecem de aprender e crescer.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Em vez de ensinar os alunos que estão aprendendo de maneira presencial e remota de forma 
síncrona durante todo o dia, os professores poderão passar algum tempo se envolvendo com os 
dois grupos de alunos e, em seguida, liberar os dois grupos para trabalho independente ou em 
grupo; os alunos teriam a mesma programação ao longo do dia, mas não precisariam se envolver 
juntos o tempo todo. Esse modelo promoveria a aprendizagem baseada em projetos e o 
agrupamento flexível entre os alunos do Grupo A e do Grupo B por meio de colaboração 
estruturada, usando ferramentas de tecnologia como Google Sala de Aula e Zoom.  
 
As Escolas Públicas de Boston irão preparar diretores e dirigentes das escolas para fornecer 
desenvolvimento profissional de alta qualidade e treinamento sobre ensino de alta qualidade no 
modelo Híbrido A/B durante os primeiros dias de aprendizagem profissional. As Escolas 
Públicas de Boston implementarão dias de aprendizagem profissional pagos adicionais aos 
professores e adiarão o primeiro dia de aula dos alunos, para que os professores possam ter 
tempo para adaptar o currículo, se preparar para novos modelos de ensino e entrar em contato 
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com as famílias para conhecer seus novos alunos. As Escolas Públicas de Boston e escolas 
individuais poderão considerar combinar professores com base em pontos fortes complementares 
e áreas de desenvolvimento, em especial com tecnologia de alavancagem de habilidades para o 
ensino.  
 
As programações dos alunos e dos professores precisam ser planejadas de modo que a transição 
da aprendizagem remota para a aprendizagem presencial seja o mais suave possível. O uso do 
Google Sala de Aula, Aspen e das plataformas de aprendizagem pelos professores deverá ser o 
mais claro e consistente possível para que os alunos se envolvam positivamente com os materiais 
de aprendizagem, independentemente do local que estejam. Isso exigirá a adaptação dos planos 
de aula e planos de unidade ao novo cronograma de padrões avaliados.  
 
(2) Neutralizar o impacto não intencional das avaliações dos alunos  
 
 Preocupações 
 
Os alunos precisarão fazer avaliações formativas para mostrar sua atual proficiência nos padrões 
do nível escolar e no progresso devido ao ensino interrompido. As avaliações poderão fazer os 
alunos se sentirem responsáveis por falhas na aprendizagem ou falta de progresso, o que poderá 
ter um impacto desproporcional em nossos alunos de cor.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Os professores e líderes escolares deverão consultar as avaliações como uma ferramenta para 
compreender onde os alunos estão, de modo que possam oferecer um ensino diferenciado e 
individualizado. Quaisquer falhas na aprendizagem dos alunos serão consideradas como 
resultado do ensino interrompido e uma falha dos professores em fornecer oportunidades de 
aprendizagem suficientes para os alunos devido ao ajuste inesperado da aprendizagem remota em 
março de 2020.  
 
(3) Aumentar a frequência escolar e o envolvimento 
 
 Preocupações 
 
A frequência escolar e o envolvimento diminuíram drasticamente durante o período de 
aprendizagem remota na primavera de 2020. Os alunos que não tinham moradia estável, acesso à 
internet, um computador e/ou um lugar seguro e tranquilo para aprender tiveram mais problemas 
para se conectar e se envolver com as aulas durante a primavera. Muitos fatores, incluindo a 
necessidade de trabalhar, acesso inconsistente a alimentos e impactos negativos na saúde, podem 
ter afetado a capacidade dos alunos de se envolverem na aprendizagem remota. Os alunos não 
foram penalizados por pouco ou nenhum envolvimento na primavera, e as notas obtidas não 
levaram em conta a frequência escolar ou o envolvimento durante o período de aprendizagem 
remota. À medida que entramos no outono de 2020, muitos desses fatores e considerações ainda 
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influenciam a capacidade dos alunos de participar do ensino, mas haverá menos flexibilidade. 
Novas políticas sobre frequência escolar e envolvimento poderão afetar desproporcionalmente os 
alunos que estão tendo dificuldade com esses fatores.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 

É importante que as Escolas Públicas de Boston avaliem os trabalhos dos alunos e tenham 
políticas consistentes em relação à frequência escolar e envolvimento. Essas políticas poderão 
incluir acessar uma plataforma de aprendizagem remota diariamente, ter o vídeo visível no zoom 
e enviar os deveres para serem avaliados regularmente. À medida que as Escolas Públicas de 
Boston elaboram essas políticas, é essencial considerar como os alunos que têm dificuldades com 
os fatores mencionados acima poderão ter sucesso nessas novas condições. Cada uma dessas 
exigências poderá ser elaborada com opções de acessibilidade, por exemplo: os alunos deverão 
ter seu vídeo ligado para que seu rosto fique visível (se houver Wi-Fi suficiente), mas haverá um 
fundo virtual para todos os alunos para normalizar qualquer diferença visível no fundo nas casas 
dos alunos. Uma estratégia poderá ser fornecer aos alunos treinamento em funções executivas ou 
habilidades importantes que eles precisarão aprender de maneira presencial e remota todas as 
semanas.  
 

Outras considerações práticas  
 
O vírus está mudando e precisaremos nos adaptar continuamente à medida que aprendemos o 
que é melhor para nossos alunos e funcionários. Por fim, as decisões sobre como voltaremos às 
aulas serão tomadas de acordo com a ciência e as métricas de saúde da cidade de Boston. Em 
algum momento durante o ano letivo de 2020-2021, os alunos voltarão às aulas em um modelo 
híbrido, então é fundamental que tiremos as lições dessa análise de equidade e as apliquemos 
independentemente de o modelo híbrido ser o híbrido A/B atualmente proposto ou um modelo 
alternativo. Devemos trabalhar dentro do orçamento existente que as Escolas Públicas de Boston 
e a cidade de Boston têm para a reabertura das escolas neste outono, auxiliado pelo 
financiamento da Lei CARES. Embora desejemos implementar muito mais mudanças, a 
equidade deverá ser um fator fundamental de como gastamos o orçamento limitado que temos, 
para garantir que todos os alunos possam ter sucesso nessas condições desafiadoras.  
 
De acordo com os resultados da pesquisa com os funcionários, cerca de 10% dos funcionários 
indicaram que dificilmente retornariam ao trabalho presencial. Uma vez que um modelo for 
formalmente anunciado e os professores comparecerem ao trabalho, tirarem uma licença ou 
solicitarem uma adaptação, poderá haver mais ou menos de 10% de nossos professores e/ou 
funcionários em outros grupos de trabalho importantes que não retornarão ao trabalho presencial. 
Este cenário poderia atrasar a reabertura à medida que essas solicitações fossem processadas e 
poderia exigir que as Escolas Públicas de Boston garantissem uma equipe adicional, do grupo 
substituto ou de outro lugar, para apoiar um retorno aos edifícios escolares. Os funcionários 
relataram preocupações com cuidados infantis e saúde como os principais motivos para não 
quererem voltar às aulas presenciais.  
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Preocupações com o modelo remoto e possíveis estratégias de amenização  
 
Equidade  
 
(1) Elevar as necessidades dos aprendizes de inglês 
 

Preocupações 
 
De modo geral, os participantes expressaram preocupações de que alunos de dados demográficos 
específicos com muitas necessidades teriam mais desigualdades de oportunidades durante o 
ensino remoto. Em especial, os Aprendizes de inglês (ELs) poderão ter perda de aprendizagem, 
especialmente se o ensino remoto resultar em uma redução dos serviços de ESL de acordo com 
seus respectivos níveis de ELD, devido a desafios de programação ou aprendizagem remota. 
Além disso, o tempo gasto em ensino síncrono e assíncrono precisa ser consistente em termos de 
ensino e rotinas de idioma de qualidade. Essas preocupações são maiores para alunos de nível 1 e 
2 de Desenvolvimento de Aprendizes de Inglês (ELD), especialmente alunos de ELD 1 e 2 que 
estejam em salas de aula de Treinamento de Alfabetização de Alta Intensidade SLIFE ou no 
ensino médio, onde os requisitos de graduação e o tempo para concluir o inglês como segunda 
língua e as aulas no nível de conteúdo são menores do que outros níveis de série. 
 
Os aprendizes de inglês também poderão ter menos contato com os funcionários das escolas que 
falam sua primeira língua, como ESL e outros professores, paraprofissionais, administradores, 
monitores de almoço ou ônibus ou funcionários de saúde comportamental.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
As escolas deverão fazer todo o possível para manter apoio acadêmico e outros apoios aos 
aprendizes de inglês. O ensino de Aprendizes de inglês precisa manter três princípios: definir 
rotinas, agrupamentos flexíveis intencionais de Aprendizes de inglês e, o mais importante, 
produzir linguagem nos domínios da fala e da escrita. Isso inclui utilizar não só os professores de 
cada Aprendiz de inglês, mas também outros funcionários que puderem complementar o ensino 
na sala de aula virtual. As estratégias descritas em outras seções deste documento, como o 
envolvimento familiar multilíngue, a importância de manter ou, melhor, expandir as parcerias, e 
outras abordagens para a colaboração e geração de recursos serão especialmente importantes 
para garantir o sucesso dos Aprendizes de inglês durante o ensino remoto.  
 
(2) Alunos sem-teto e alunos em residências do Departamento de Crianças e Famílias 
(DCF) ou Departamento de Serviços para Jovens (DYS)  
 

Preocupações 
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O ensino remoto provavelmente será menos acessível e menos eficaz para alunos das Escolas 
Públicas de Boston que estão em situação de falta de moradia ou que vivem em residências 
administradas pelo DCF ou DYS. Muitas vezes, esses alunos não têm Wi-Fi, notebooks e o 
silêncio e a privacidade necessários. Não há nada mais importante do que garantir que cada aluno 
das Escolas Públicas de Boston tenha as ferramentas básicas de que precisam para ter acesso ao 
ensino à medida que a aprendizagem remota continua, principalmente porque prevemos um 
número crescente de alunos sem-teto à medida que os programas de perdão de aluguel e hipoteca 
terminam. 
 
Os alunos do DYS também poderão não estar na mesma programação de suas aulas em casa, 
portanto, o acesso a aulas síncronas (onde o professor interage com os alunos “ao vivo” em vez 
de dar uma aula gravada) pode não ser viável. Eles podem não receber o mesmo nível de 
comunicação que a maioria dos alunos das Escolas Públicas de Boston cujas famílias recebem 
contato por e-mail ou telefone.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Em primeiro lugar, o Opportunity Youth e outros funcionários deverão continuar a concentrar 
seus esforços em garantir que todos os alunos sem-teto das Escolas Públicas de Boston e todos os 
alunos das Escolas Públicas de Boston que vivem em uma residência do DCF ou DYS tenham 
Wi-Fi e um Chromebook funcionando. Isso exigirá assistência dedicada, além de inventário e 
verificação sistemáticos. Com o tempo, para complementar esses esforços essenciais, o distrito 
deverá identificar e divulgar as melhores práticas de aprendizagem remota para esses alunos. 
 
(3) Alunos com Planos Educacionais Individualizados (PEI) e adaptações da Seção 504 
 

Preocupações 
 
Os alunos com PEI e/ou adaptações da Seção 504 têm o direito de ter suas necessidades 
consideradas e atendidas na medida do possível durante o ensino remoto. Dependendo da 
natureza de suas deficiências e necessidades de aprendizagem, o ensino remoto poderá ser 
particularmente desafiador para eles e exigir modificações e/ou complementações significativas.  
 
Determinados subgrupos de alunos com PEI podem ter desafios específicos por causa das 
limitações das salas de aula virtuais. Por exemplo, os alunos que precisam de apoio para a 
transição do ensino médio poderão perder experiências essenciais baseadas na comunidade de 
forma presencial, como treinamento de deslocamento, programas de trabalho e acesso a ensino 
superior e estágios. Os alunos que necessitam de ensino com condução mão sobre mão, 
assistência em necessidades pessoais (toileting) e/ou alimentação, todos os quais precisam estar a 
menos de seis pés de distância, não poderiam frequentar as aulas com segurança em um modelo 
híbrido.    
 

Possíveis estratégias de amenização 
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As escolas, em parceria com a Secretaria de Educação Especial, deverão fazer todos os esforços 
para fornecer os serviços dos quais os alunos dependem para prosperar, como terapia 
ocupacional individual ou em pequenos grupos, fonoaudiologia ou análise do comportamento 
aplicada. A comunicação próxima entre os coordenadores de educação especial de cada escola e 
as famílias será essencial ao longo deste ano letivo. Por meio de Equipes de Apoio ao Aluno na 
escola ou Mesas-redondas de Equidade, as escolas deverão estabelecer e seguir sistemas de 
responsabilidade para a implementação de PEIs remotos com padrões claros para apoios 
multiescalonados. 
 
Saúde e segurança 
 
(1) Riscos para a saúde 
 

Preocupações 
 
Embora o ensino remoto diminua a probabilidade de alunos, famílias e funcionários das Escolas 
Públicas de Boston contraírem COVID-19, os membros negros e latinos de nossa comunidade 
continuarão mais propensos a contrair esta doença grave e serem hospitalizados ou até mesmo 
perderem suas vidas como consequência. Isso é, obviamente, da maior preocupação como uma 
ameaça de curto e longo prazo à saúde física. 
 
Além disso, o fechamento do distrito e o fechamento de maneira geral, contribuíram para um 
aumento de ataques violentos e mortes em nossos bairros, incluindo a perda de várias vidas de 
alunos das Escolas Públicas de Boston, com efeitos profundos sobre as famílias, amigos, 
vizinhos e comunidades escolares desses alunos. Desde que as escolas fecharam, três jovens de 
Boston com 18 anos ou menos foram esfaqueados e 21 foram baleados, quatro dos quais 
perderam a vida.	É impossível determinar com precisão quantos de nossos alunos testemunharam 
violência, temeram violência, perderam alguém que amavam ou ouviram alguém sofrer (antes e) 
desde 16 de março de 2020. Cada dia adicional em que o distrito permanece em modo remoto, 
nossa obrigação de prevenir a violência e oferecer acesso a apoios de saúde mental por todos os 
meios disponíveis só aumenta. 
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Com relação ao risco da COVID, o distrito deverá fazer parceria com provedores de assistência 
médica, a Comissão de Saúde Pública de Boston, hospitais locais e outros parceiros para garantir 
que os alunos e famílias das Escolas Públicas de Boston tenham informações precisas sobre 
como o vírus se espalha, medidas de prevenção eficazes, onde e como adquirir EPI gratuitamente 
ou a um baixo custo e a disponibilidade de teste gratuito. 
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No que diz respeito à violência, o distrito é obrigado a fazer todo o possível para acompanhar o 
bem-estar e as vulnerabilidades de cada jovem, conforme descrito na seção Saúde Emocional 
abaixo. Além disso, esforços inovadores foram feitos recentemente através de uma parceria entre 
o Departamento de Serviços de Segurança e a Secretaria de Saúde Comportamental para 
conscientizar os alunos e famílias afetadas pela violência armada em seus respectivos bairros. 
Esses esforços deverão continuar e deverão incluir mais envolvimento a nível escolar por meio 
das Equipes de Apoio ao Aluno em colaboração com os Serviços de Segurança e Saúde 
Comportamental. 
 
(2) Alimentação e Nutrição 
 
 Preocupações 
 
Quando os edifícios escolares estão fechados, os alunos das Escolas Públicas de Boston perdem 
o acesso ao café da manhã, almoço e, em alguns casos, lanche e até jantar depois da escola. As 
Escolas Públicas de Boston, em parceria com órgãos municipais e organizações sem fins 
lucrativos, continuou a distribuir alimentos em vários locais em todos os bairros de Boston. No 
entanto, há preocupação quanto às barreiras que os alunos e famílias poderão encontrar para 
pegar alimentos regularmente, como transporte, jornada de trabalho, responsabilidades com 
cuidados infantis, alergias e preferências alimentares, medos relacionados ao status de imigração 
e a presença da polícia escolar, qualidade e variedade dos alimentos, e constrangimento em 
aceitar refeições gratuitas.  
 
Além disso, os regulamentos em relação ao serviço de alimentação poderão restringir ainda mais 
a distribuição de refeições neste outono, possivelmente exigindo que as famílias saibam o 
número de identificação do aluno para poderem pegar as refeições. Se isso for implementado 
como esperado, é provável que diminua significativamente a capacidade dos locais de 
alimentação das Escolas Públicas de Boston de alimentar as famílias.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Para neutralizar essas possíveis barreiras, as Escolas Públicas de Boston e os parceiros distritais 
deverão continuar a distribuir alimentos no máximo de locais possível, aumentando a 
probabilidade de que um local de alimentação esteja bem próximo das famílias. Inovações 
recentes, com o fornecimento de refeições das Escolas Públicas de Boston em locais familiares 
às nossas famílias, como igrejas predominantemente latinas, deverão continuar (dependendo da 
aprovação do Departamento de Agricultura dos EUA). Pode ser útil continuar usando todas as 
formas de comunicação disponíveis em vários idiomas para divulgar os locais de alimentação e, 
especificamente, abordar as possíveis barreiras no conteúdo das mensagens.  
 
Sempre que possível, as Escolas Públicas de Boston são incentivadas a considerar se é possível 
distribuir com segurança alimentos preparados na hora, seja pelos funcionários ou por meio de 
contratos com restaurantes de bairro. Os participantes também sugeriram a instalação de 
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despensas de alimentos nos locais de refeições das Escolas Públicas de Boston e a coordenação 
com o Fresh Truck para que esteja por perto durante as horas de distribuição das refeições. 
 
(3) Apoiar a atividade física e bem-estar 
 
 Preocupações 
 
O ensino remoto é uma barreira para os alunos que participam de exercícios regulares através de 
aulas de educação física e/ou esporte após as aulas. Durante o fechamento do distrito na 
primavera de 2020, a qualidade e a frequência da educação física variaram enormemente entre 
escolas e séries. Os esportes foram cancelados e provavelmente continuarão cancelados neste 
outono e inverno. No caso improvável de algumas escolas oferecerem oportunidades de 
participação em esportes com distanciamento social neste outono, para muitos alunos, o acesso a 
exames físicos e transporte será uma barreira e/ou poderá apresentar um risco de exposição à 
COVID-19. 
 
Mesmo quando as escolas estão abertas, os alunos das Escolas Públicas de Boston muitas vezes 
têm consideravelmente menos acesso à educação física e oportunidades com esportes do que 
seus colegas em regiões periféricas, e são mais propensos a ter problemas de saúde associados a 
exercícios limitados e falta de acesso a produtos frescos e outros alimentos de alta qualidade 
("desertos alimentares”). O ensino remoto provavelmente acentua essa desigualdade de 
oportunidades. 
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Os professores de educação física e outras equipes de esportes deverão identificar e aplicar as 
melhores práticas para garantir que os alunos se exercitem durante o ensino remoto. Atividade 
física apropriada para a idade, envolvente e supervisionada - talvez com câmeras de vídeo 
ligadas - é um fator essencial para estimular a criança por inteiro durante o fechamento contínuo 
do distrito. Isso também pode incluir atividades extracurriculares assíncronas, ou melhor, 
síncronas em casa que requerem espaços relativamente pequenos e nenhum equipamento, como 
kickboxing, dança ou aulas de ioga. 
 
(4) Saúde emocional e aprendizagem socioemocional 
 

Preocupações 
 
Através da Ferramenta de Planejamento de Igualdade Racial e conversas relacionadas sobre 
aprendizagem remota, duas áreas de preocupação foram mais destacadas: o acesso dos alunos a 
ensino de alta qualidade e o bem-estar emocional dos alunos. À medida que a pandemia 
continuar, alunos e funcionários passarão por muitos fatores de estresse e perdas. É essencial que 
todas as escolas estejam preparadas para apoiar todos os membros de nossas comunidades por 
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meio do engajamento focado na cura. As escolas deverão ter equipes robustas de apoio ao aluno 
funcionando para identificar as necessidades dos alunos e oferecer serviços adaptados. 
 
As preocupações dos participantes em relação à saúde emocional e aprendizagem 
socioemocional foram principalmente em relação ao aumento da probabilidade de trauma 
durante este período e à diminuição da probabilidade de divulgação e até mesmo níveis básicos 
de intervenção individual. Trauma potencial inclui a alta frequência de: vivenciar, testemunhar 
ou ser indiretamente afetado pela violência local; exposição às duras realidades do racismo após 
o assassinato de George Floyd (e inúmeros outros); falta de supervisão de um adulto; isolamento 
de colegas e adultos que são importantes para o aluno; falta de atividades extracurriculares; e 
abuso físico, verbal ou sexual. A aprendizagem remota poderá colocar restrições severas à 
interação social e formar uma barreira para a aprendizagem socioemocional. 
 
Muitos alunos preferem a presença “sem câmera” e/ou “sem som” em salas de aula virtuais. 
Embora isso possa parecer mais confortável para eles por vários motivos, os educadores podem 
ter menos oportunidades de observar a linguagem corporal dos alunos ou ouvir seu tom de voz 
como um indicador de angústia, trauma ou necessidades não atendidas.  
  
Se o novo ano letivo começar em um modelo remoto, os alunos deverão iniciar relacionamentos 
totalmente novos com professores, outros funcionários e colegas. Isso será especialmente grave 
para crianças que estão entrando na escola pela primeira vez como alunos do pré 0, pré 1 ou pré 
2, ou que estão fazendo a transição para uma nova escola na 7ª, 9ª ou qualquer outra série.  
 
Os participantes enfatizaram que muitos funcionários das Escolas Públicas de Boston que lidam 
com os alunos têm dificuldade para criar relacionamentos autênticos e culturalmente sustentáveis 
com os alunos de forma consistente, e isso prejudica a capacidade do distrito de atender às 
necessidades emocionais dos alunos durante a pandemia. Além disso, há uma diferença 
duradoura entre o número de profissionais de saúde comportamental na escola e o grau de 
trauma que nossos alunos vivenciam, juntamente com a capacidade desigual de aplicar de forma 
mais ampla práticas restaurativas e informadas sobre trauma em nossas comunidades escolares. 
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Para amenizar uma possível crise de saúde mental para muitos de nossos alunos, as Escolas 
Públicas de Boston deverão direcionar todos os recursos humanos possíveis para desenvolver e 
manter a conexão e, quando necessário, intervenção na crise. Isto pode incluir: 
● Alocar qualquer economia de custo durante o fechamento para a contratação de mais 

funcionários de saúde comportamental. 
● Uma campanha agressiva para aumentar os serviços de saúde mental através de 

financiamento, solicitação de subsídios, doações e parcerias das Escolas Públicas de 
Boston. 

● Desenvolvimento profissional para funcionários que lidam com alunos com o objetivo de 
aumentar sua capacidade de desenvolver relacionamentos com os alunos, reconhecer 
indicadores de trauma e fazer encaminhamentos, quando necessário. Alguns funcionários 
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das escolas com conhecimentos ou pontos fortes específicos nesta área poderão fornecer 
treinamento aos colegas. 

● O desenvolvimento profissional em aprendizagem socioemocional, saúde mental e 
práticas restaurativas de adultos e alunos está em andamento e deverá continuar. 

● Uma diminuição nos problemas disciplinares pode criar uma oportunidade para aumentar 
as práticas restaurativas, mediação e outras respostas alternativas à conduta indevida. 

● Os professores poderão incorporar atividades simples e breves para apoiar a saúde 
emocional, como o início da aula com uma verificação envolvente ou um exercício de 
atenção plena de 5 minutos. 

 
Especialmente durante o atraso previsto de dez dias na abertura das escolas, as Escolas Públicas 
de Boston deverão considerar a capacidade dos professores e outros membros da equipe escolar 
de realizar "visitas domiciliares" virtuais para desenvolver relacionamentos e aprender sobre as 
necessidades dos alunos e famílias (visitas presenciais com distanciamento social poderão 
ocorrer de forma voluntária, após ser acordado mutuamente). A equipe de engajamento e 
parceiros como o 1647 poderão oferecer treinamento sobre as melhores práticas, e os 
funcionários da escola e/ou o Departamento de Aprendizes de Inglês poderá fornecer apoio de 
interpretação. À medida que o ano letivo avança, as reuniões de pais/professores também 
poderão ser realizadas virtualmente.  
 
As escolas do ensino intermediário e médio deverão considerar a melhor forma de utilizar salas 
de estudo ou aconselhamentos regularmente programados como uma oportunidade para 
desenvolver relacionamentos, aprendizagem socioemocional, atenção plena, prevenção e 
recuperação de vícios e outros temas e habilidades que reforçam a saúde emocional e o bem-
estar dos alunos. As escolas de educação infantil e primária poderão criar experiências 
apropriadas para a idade similares para seus alunos. Esses tipos de estruturas são ainda mais 
importantes para os alunos que estão frequentando uma determinada escola pela primeira vez. 
 
As escolas deverão explorar, testar, estudar e compartilhar as melhores práticas em relação a 
atividades sociais e extracurriculares remotas a fim de promover relacionamentos entre adultos e 
colegas fora das aulas. Por exemplo, um clube de debate ou programas “Technology Goes 
Home” podem continuar a reunir, ou uma dança ou produção teatral acompanhada pode ser 
realizada. Os grupos de afinidade de alunos são especialmente essenciais para alunos do ensino 
intermediário e médio durante o fechamento contínuo das escolas, como reuniões regulares para 
alianças negras, latinas, asiáticas, de gênero e sexualidade e outros constituintes.  Os programas 
das Escolas Públicas de Boston como o Conselho Consultivo de Alunos de Boston (Boston 
Student Advisory Council) ou 10 Boys/10 Girls poderão trabalhar com organizações parceiras 
para inovar com nossos educadores, a fim de oferecer programas após o horário escolar sobre 
envolvimento cívico, aconselhamento e educação de colegas, artes e muito mais, incluindo 
reuniões de alunos em toda a cidade sobre questões importantes. 
 
As confraternizações em sala de aula, escola e distrito são outra maneira de levantar o ânimo e 
promover conexões, mostrando o talento dos alunos, observando feriados culturais e 
reconhecendo as realizações dos alunos. As oportunidades para participar de atividades ao vivo 
para pais/filhos também deverão continuar aumentando. 
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Outra possível estratégia de amenização é o distrito incentivar as famílias a formarem “pods”: 
acordos para alternar os jovens entre as casas de algumas famílias ou fazer com que eles se 
reúnam regularmente em um local comum, como uma sala de aula em um centro comunitário. 
Embora essa estratégia tenha o potencial de neutralizar o isolamento sem elevar seriamente os 
riscos à saúde, ela deverá ser implementada com acordos de distanciamento social claros e uma 
ótica de equidade. O distrito deverá considerar enviar orientações sobre as melhores práticas para 
a formação de pods. 
 
Relacionamentos  
 
(1) Aumentar o envolvimento familiar 
 

Preocupações 
 
Durante o fechamento do distrito, as Escolas Públicas de Boston se esforçaram para manter o 
envolvimento familiar através de contato pessoal e comunicação eletrônica. As preocupações 
continuam sobre quais famílias receberam contato com pouca frequência ou nenhum contato por 
conta de instabilidade de moradia, longa jornada de trabalho e outros fatores de estresse, e sobre 
a necessidade de atualizar as informações de contato, incluindo o idioma preferido da família 
(consulte a seção Comunicação abaixo). 
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
O envolvimento familiar é um fator chave para o sucesso do aluno, especialmente durante a 
aprendizagem remota. Em parceria com os pais líderes, a equipe de engajamento do distrito 
deverá continuar a identificar, divulgar e implementar as melhores práticas nacionais, mundiais e 
das Escolas Públicas de Boston em relação a comunicação, visitas domiciliares virtuais e 
reuniões de pais em âmbito escolar e distrital (consulte a seção Comunicação abaixo).  
 
Observe que também há uma ampla discussão sobre as preocupações e estratégias relacionadas 
ao desenvolvimento de relacionamentos incluída na seção Saúde Emocional acima. 
 
(3) Necessidade de parcerias ampliadas e direcionadas 
 
 Preocupações 
 
À medida que os impactos da COVID continuam e os recursos humanos do distrito são escassos, 
a necessidade de desenvolver parcerias e concentrar seu trabalho nos alunos com as maiores 
necessidades é mais urgente do que nunca. 
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Possíveis estratégias de amenização 
 
O distrito deverá fazer um grande apelo por novas e ampliadas parcerias, incluindo com 
empresas, meios de comunicação, mídia impressa, organizações sem fins lucrativos e religiosas 
para atender às necessidades não atendidas. Contribuições de pontos de acesso e outros itens 
essenciais para o ensino e o bem-estar do aluno são essenciais. Além disso, as Escolas Públicas 
de Boston deverão fazer parceria com organizações como a Boston Cares para encontrar novas 
maneiras de envolver voluntários, como educadores aposentados que poderão disponibilizar seu 
tempo e habilidades em nome de nossos alunos. 
 
Comunicação 
 
(1) Garantir comunicação contínua com alunos e famílias 
 

Preocupações 
 
Nos últimos anos, as Escolas Públicas de Boston fizeram um progresso considerável em relação 
a manter contato com as famílias, ampliando a comunicação de modo a incluir e-mails, 
chamadas eletrônicas e especialmente mensagens de texto mais regulares. No entanto, esses 
métodos são menos confiáveis para as famílias com as maiores necessidades por vários motivos, 
incluindo instabilidade de moradia, longa jornada de trabalho e outros fatores de estresse, além 
da falta de informações de contato atualizadas ou precisas. Às vezes, as famílias não aproveitam 
as oportunidades oferecidas para especificar que precisam de comunicações em um idioma 
diferente do inglês, por isso recebem comunicações que não são acessíveis. Famílias 
indocumentadas podem ser reticentes em compartilhar suas informações de contato.  
 
A comunicação em âmbito escolar e distrital com os alunos também precisa ser melhorada. Por 
exemplo, preferencialmente, professores de sala de aula, líderes escolares e outras pessoas 
devem ser capazes de enviar mensagens de texto aos alunos como um grupo, sendo que, 
atualmente, não têm essa capacidade.  
 
Uma preocupação em especial em relação à comunicação com as famílias e os alunos envolve 
pesquisas de participação. Embora os dados de pesquisas sejam uma parte essencial da 
compreensão das experiências e perspectivas das famílias e dos alunos, as pesquisas de 
participação subrepresentam consistentemente aqueles com muitas necessidades, como os 
negros, latinos, asiáticos, sem-teto, aprendizes de inglês ou quem possui alguma deficiência.   
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Um sistema que permitirá que pais e responsáveis atualizem suas informações de contato e 
idioma de preferência com mais facilidade está em andamento e deve ser finalizado e divulgado 
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assim que possível. As escolas deverão ajudar a garantir que as informações sejam atualizadas, 
apesar da aprendizagem remota. 
 
A Sede Central deverá continuar atendendo a linha de apoio à família e garantindo que todas as 
escolas tenham a capacidade de usar o School Messenger e outras plataformas para se comunicar 
com as famílias, e estejam cientes de como utilizar a capacidade centralizada para tradução de 
comunicações a nível escolar. As escolas também deverão dar orientação sobre essas plataformas 
aos pais durante as visitas domiciliares virtuais ou eventos abertos. 
 
Embora a privacidade das informações dos alunos deva ser levada em conta, as opções para 
enviar mensagens de texto aos alunos que possuem celular em âmbito de sala de aula, escolar e 
distrital devem ser mais exploradas. Os participantes sugeriram que o distrito também explorasse 
adicionar uma plataforma para comunicação bidirecional em vários idiomas, como "pontos de 
discussão".  
 
Ensino e aprendizagem  
 
(1) Garantir tecnologia e acesso para todos 
 
 Preocupações 
 
Embora o distrito tenha encomendado 20.000 Chromebooks, acessado pontos de acesso doados e 
feito esforços para distribuir os dispositivos e Wi-Fi para as famílias, ainda existem 
desigualdades de oportunidades. Alguns alunos ainda não adquiriram um dispositivo ou Wi-Fi, 
ou tiveram dificuldade para manter ou usar plataformas específicas, como Zoom, Google Sala de 
Aula ou Clever. Escolas bilíngues e programas de aprendizes de inglês têm mais dificuldades 
para fazer com que essas plataformas funcionem para o ensino bilíngue, e os alunos com 
deficiência podem não ter o programa ou equipamento auxiliar de que precisam. 
 
Os pontos de acesso não são equivalentes ao serviço de banda larga, e alguns alunos também não 
têm impressoras, papel, utensílios de escrita ou material de arte em casa. Os Chromebooks 
poderão não ter toda a capacidade necessária para determinados projetos do ensino médio. 
 
Algumas famílias poderão ter mais barreiras à tecnologia e acesso, como famílias 
indocumentadas que podem ter medo de solicitar recursos, alunos com deficiências específicas 
ou de idades mais jovens que podem se sentir desconfortáveis com a tecnologia e alunos sem-
teto. Alguns alunos poderão ter vários membros da família compartilhando um dispositivo, e 
alguns jovens poderão ter dificuldade em encontrar um lugar tranquilo para se concentrar nas 
tarefas escolares remotas. 
 
Com relação aos funcionários das Escolas Públicas de Boston que não são professores, mas 
lidam com os alunos, é importante observar que alguns funcionários não possuem notebooks 
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pessoais ou concedidos pelas Escolas Públicas de Boston, nem Wi-Fi confiável em casa. Esta é 
uma barreira para utilizar totalmente todos os trabalhadores a fim de apoiar os alunos e famílias.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
O distrito deverá envidar todos os esforços para garantir aos alunos 100% de acesso a 
dispositivos e Wi-Fi imediatamente após a abertura remota. Isso inclui qualquer treinamento 
necessário para os alunos, pais/responsáveis e funcionários para garantir 100% de acesso, e o 
fornecimento de programa e/ou equipamento auxiliar ou modificado, conforme necessário, para 
alunos com deficiência, aprendizes de inglês e participantes em ensino bilíngue. 
 
Se a recomendação proposta neste relatório for entrar em contato com todas as famílias a 
respeito da necessidade de seus filhos frequentarem as aulas de maneira presencial, essas 
ligações também deverão identificar o acesso dos alunos à tecnologia. Se o distrito tiver um 
espaço no orçamento para financiar a tecnologia necessária para 100% de acesso, doadores, 
subsídios ou economias de custos em outras linhas do orçamento deverão ser transferidos para 
garantir esse acesso. 
 
Alguns alunos e famílias poderão precisar de vídeos explicativos para aprender a usar várias 
plataformas, treinamento ao vivo durante as aulas, visitas domiciliares virtuais ou eventos 
abertos. O suporte técnico deverá estar facilmente disponível a todos os membros da comunidade 
das Escolas Públicas de Boston dia e noite, seja por meio de uma linha de apoio, chat ao vivo ou 
funcionários escolares designados ou flutuantes que tenham tempo e habilidades para oferecer 
assistência prontamente disponível. Essa equipe também poderá monitorar e lidar com situações 
em que os alunos precisem de novos dispositivos ou pontos de acesso. 
 
Além da tecnologia, o distrito precisará de um plano para distribuir livros neste outono. Outros 
suprimentos, como papel, marcadores e fones de ouvido, deverão ser fornecidos de forma 
equitativa aos alunos, conforme necessário, como a alocação de fundos para escolas com base no 
Índice de Oportunidades. Da mesma forma, deverá ser definida uma regra para que os 
funcionários recebam notebooks e Wi-Fi de acordo com as descrições de suas funções. 
 
 
(2) Garantir que as novas formas de ensino sejam de alta qualidade  
 

Preocupações 
 
Os educadores, administradores e outros funcionários que lidam com os alunos possuem várias 
habilidades para criar aulas on-line eficazes e desenvolver relacionamentos significativos com os 
alunos em salas de aula virtuais. Os professores que muitas vezes ou sempre são o único instrutor 
em suas salas de aula por um dia inteiro ou que geralmente utilizam atividades práticas, como 
química, arte ou ensino profissionalizante, poderão ter mais dificuldade para prender o interesse 
dos alunos. Dependendo da idade de cada aluno, acesso à tecnologia, necessidades de 



 

47 

aprendizagem e outros fatores, existe uma ampla gama correspondente de capacidade de os 
jovens se envolverem na aprendizagem remota que os educadores deverão navegar.  
 
Quando os educadores não têm muita experiência ou treinamento para dar aula on-line que seja 
culturalmente responsiva, interativa e envolvente, os alunos podem perder o interesse, sofrer 
perda de aprendizagem e ficar isolados. Pode ser mais difícil avaliar quais alunos precisam de 
mais apoio acadêmico. Se os alunos desligam o vídeo e/ou silenciam, isso impede o 
monitoramento do seu nível de envolvimento e compreensão do material. 
 

Possíveis estratégias de amenização 
  
O distrito prevê ter mais tempo para desenvolvimento profissional dos funcionários da escola 
durante o início do ano letivo. Será uma ótima oportunidade para aprofundar habilidades e 
identificar, compartilhar e dimensionar as melhores práticas dentro e entre escolas e matérias. 
Essas discussões deverão enfatizar tarefas cognitivamente exigentes, práticas de sustentação 
cultural e linguística1, diferenciação para alunos com necessidades específicas de aprendizagem e 
desenvolvimento de relacionamento e comunidade eficaz com os alunos. A adaptação para idade 
específica deverá incluir informações sobre a duração ideal das aulas e uma variedade de 
abordagens para trabalho em pequenos grupos, baseado em projetos e independente 
(especialmente quando os adultos não estiverem disponíveis para ajudar em casa). O número de 
horas de ensino por dia deverá aumentar em relação às oferecidas na primavera passada, embora 
não exceda uma quantidade razoável de tempo de tela por dia, tanto para adultos quanto para 
alunos de várias faixas etárias e estilos de aprendizagem. 
 
Consulte também esta excelente lista de ideias para maximizar a eficácia do ensino remoto, 
gerada por grupos de discussão durante uma reunião de líderes escolares de 28 de julho de 2020. 
 
Os planos de aula deverão incluir instruções explícitas na plataforma em uso, garantindo que 
cada aluno saiba como acessar todos os recursos principais. O ideal é que os pais e responsáveis 
também sejam apresentados à tecnologia, possibilitando que deem suporte aos alunos e acessem 
informações sobre as tarefas a serem concluídas e outros indicadores do envolvimento e 
progresso dos alunos. 
 
Os instrutores do programa de verão deverão encontrar maneiras de se comunicar com os 
professores de outono dos alunos para compartilhar informações sobre a aprendizagem do 
"quinto trimestre". Quando a escola começar em um modelo remoto neste outono, os educadores 
deverão continuar a dar aos alunos expectativas claras, encontrar maneiras de monitorar e avaliar 
seu progresso sem aumentar os testes de alto risco e, em colaboração com a Sede Central, 
organizar todos os recursos disponíveis para complementar o ensino de sala de aula. Isso pode 
incluir utilizar os funcionários na escola de novas maneiras, bem como parceiros existentes e 

                                                
1 Um participante mencionou que os currículos usados na Iniciativa de Escola de Exame (Exam School Initiative) e 
Academia de Justiça Social (Social Justice Academy) remotas neste verão geraram comentários entusiasmados de 
funcionários e alunos. 
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novos. Alguns alunos se beneficiarão do ensino com colegas, funcionários ou parceiros. Outros 
se beneficiarão de orientação e estágios ou empregos remotos de meio período. Todas as formas 
de apoio deverão ser buscadas e direcionadas aos alunos com as maiores necessidades durante o 
ensino remoto. 
 
A inovação é possível no modelo remoto, como entregar materiais para aulas práticas de robótica 
ou culinária, ou lançar um Campus Sem Paredes (Campus Without Walls). Experimentos com 
ensino assíncrono para o Nível I e ensino síncrono individual e em pequenos grupos para os 
níveis II e III poderão render uma pedagogia mais eficaz. Um programa piloto poderia oferecer 
cursos especiais para todo o distrito após as aulas, com temas incomuns, rigor ou relevância 
imediata. Especialmente, se a aprendizagem remota se estender até a primavera de 2021 e além, 
as escolas poderão querer experimentar uma programação criativa, como oferecer menos 
disciplinas por mais tempo a cada dia. 
 
Pais e educadores relataram que alguns alunos tiveram melhor desempenho durante o 
fechamento do distrito do que quando frequentavam a escola. Nesses casos, as escolas têm a 
oportunidade de avaliar o porquê e considerar como replicar esse sucesso assim que retornarmos 
ao ensino híbrido ou presencial. Esses alunos podem ter passado por traumas na escola, como 
bullying, ou ter outras barreiras para o sucesso presencial relacionadas à ansiedade social ou 
diferenças de aprendizagem. Além disso, os alunos matriculados em programas de educação 
alternativa têm se beneficiado de novas oportunidades de aprendizagem assíncrona, pois 
conciliam o trabalho com as responsabilidades de cuidados infantis; isso também deverá ser 
replicado após a pandemia. 
 
(3) Aumentar a frequência escolar e o envolvimento 
 
 Preocupações 
 
Alguns alunos tiveram dificuldades com a frequência escolar durante a aprendizagem presencial; 
alguns dos mesmos alunos - e alguns novos - têm e terão dificuldades com a frequência escolar 
em um ambiente remoto. A baixa frequência escolar provavelmente está relacionada à perda de 
aprendizagem e pode ser um indicador de que o aluno precisa de mais apoio emocional, bem 
como apoio acadêmico. 
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Um modelo remoto exige a revisão dos indicadores de alerta iniciais para garantir que as escolas 
possam identificar os alunos em risco de evasão virtual (ou real) e as melhores práticas de 
intervenção. As mesas-redondas de equidade são uma excelente ferramenta para monitorar a 
frequência escolar dos alunos e determinar quais alunos podem precisar de vários tipos de 
intervenções a nível escolar ou distrital, incluindo visitas domiciliares com distanciamento social 
por responsáveis por assiduidade para coletar informações sobre as necessidades dos alunos e 
familiares. 
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(4) Decidir a melhor forma de avaliar 
 
 Preocupações 
 
Em um modelo remoto para o ano letivo de 2020-2021, o distrito deverá decidir a melhor forma 
de avaliar os alunos. Por um lado, penalizar os alunos profundamente afetados pela pandemia é 
desigual e injusto. Por outro lado, educadores relataram que alguns alunos perderam o interesse 
pela escola nesta primavera, em parte porque acreditavam que não haveria penalidade em seu 
boletim escolar e para passar para a próxima série. 
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Um grupo de funcionários das escolas e da Sede Central com experiência em avaliação e uma 
compreensão profunda dos impactos desiguais da pandemia deverá desenvolver uma política de 
avaliação para este ano letivo. 
 
(5) Analisar as admissões nas escolas de exames 
 
 Preocupações 
 
Como a COVID afetou as notas dos alunos e poderá impedir a aplicação de um teste de admissão 
presencial, foram expressadas sérias preocupações sobre o que poderia caracterizar um critério 
de admissão equitativo para ser aplicado na admissão do ano letivo de 2021-2022. 
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
A superintendente Cassellius designou uma força-tarefa que inclui partes interessadas internas e 
externas, a fim de propor uma revisão do processo de admissão no contexto do fechamento. A 
política de admissões será especialmente importante caso o distrito implemente a aprendizagem 
remota. 
 
(6) Supervisão de crianças pequenas 
 

Preocupações 
 
Muitas famílias das Escolas Públicas de Boston, incluindo uma ou mais crianças pequenas, e 
muitos funcionários das Escolas Públicas de Boston também estão criando crianças pequenas. As 
famílias variam em sua capacidade de supervisionar crianças de todas as idades, dependendo do 
número de adultos na casa, adultos de confiança próximos e jornada de trabalho dos pais e 
responsáveis. A aprendizagem remota é mais complicada para famílias que têm dificuldade para 
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supervisionar crianças pequenas. Os alunos podem ter a responsabilidade de cuidar de crianças 
mais novas, o que dificulta ou mesmo impede seu acesso ao ensino. 
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
Embora essa questão provavelmente se torne mais urgente em um modelo híbrido, onde 
professores e irmãos mais velhos devem comparecer de forma presencial, mesmo em um modelo 
remoto o distrito deverá trabalhar com organizações parceiras ou abrir um número muito 
limitado de edifícios escolares para oferecer opções de serviço de creche. Locais com 
distanciamento social, como ginásios das escolas ou centros comunitários, poderiam fornecer 
supervisão e alimentação aos alunos enquanto eles acessam o ensino remoto, especialmente 
nossos alunos mais jovens que não podem ser supervisionados em casa. Esses locais poderiam 
corresponder a locais de distribuição de alimentos. 
 
(7) Impactos nos funcionários 
 
 Preocupações 
 
Com o tempo, o ensino remoto poderá levar à perda de empregos em determinadas categorias de 
funcionários das Escolas Públicas de Boston, como monitores de ônibus e monitores de almoço. 
Isso terá impactos negativos sobre esses grupos de trabalho essenciais e suas famílias e 
comunidades, e poderá atrasar uma abertura híbrida posterior, dependendo de quantos 
permanecerem disponíveis quando o ensino híbrido ou presencial completo começar. 
 
Em outros casos, determinados grupos de trabalho poderão ser subutilizados em um ambiente de 
ensino remoto, como transporte e equipe de esportes. 
 

Estratégias de amenização 
 
Qualquer funcionário que precise ser demitido deverá receber aviso prévio e total assistência 
junto às Escolas Públicas de Boston ou outra colocação de trabalho. Os grupos de trabalho 
subutilizados deverão ser redistribuídos cuidadosamente para outras tarefas durante o ensino 
remoto, em conformidade com seus contratos e conjuntos de habilidades, e de acordo com as 
necessidades mais urgentes do distrito. Por exemplo, a equipe de atendimento ao cliente de 
transporte tem sido bem utilizada neste verão, respondendo à linha de apoio à família.  
 
Educadores que ministrarem disciplinas idênticas poderão combinar aulas para determinadas 
apresentações ou avaliações, desta forma os liberando para passar mais tempo com indivíduos e 
pequenos grupos fora do horário de aula. No longo prazo, as escolas poderão descobrir que uma 
programação criativa como essa será útil mesmo durante o ensino presencial completo. Da 
mesma forma, a participação em sessões de desenvolvimento profissional em todo o distrito 
poderá ser maior usando o Zoom do que pedir aos funcionários de toda a cidade para viajar ao 
Edifício Bolling. 
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(8) Atualizar as instalações 
 

Preocupações 
 
A insuficiência de longo prazo dos edifícios das Escolas Públicas de Boston é bem documentada, 
incluindo ventilação, banheiros e laboratórios de ciências deficientes.  
 

Possíveis estratégias de amenização 
 
O ensino remoto poderá oferecer uma oportunidade incomum de iniciar e concluir projetos de 
instalações que normalmente são prejudiciais à aprendizagem.  
 
Outras considerações práticas  
 
Como o modelo remoto foi implementado de março a junho de 2020, há poucas considerações 
práticas em relação a esse modelo. No entanto, as Escolas Públicas de Boston precisarão garantir 
que o modelo remoto do outono de 2020 do distrito esteja em conformidade com as novas 
exigências da DESE no que diz respeito ao tempo de ensino e desenvolver um plano para 
distribuir livros físicos e outros materiais necessários aos alunos no início do ano letivo.  
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Conclusão e próximos passos 
 
Esta análise de equidade, começando com as recomendações, deverá ser ativamente incorporada 
nas decisões do distrito com relação à reabertura. Quando a decisão inicial for tomada, os líderes 
escolares e distritais deverão consultar este documento juntamente com os planos de reabertura 
enviados à Secretaria de Educação Fundamental e Secundária (Department of Elementary and 
Secondary Education) em 14 de agosto de 2020, à medida que o trabalho de implantação 
detalhado começar e continuar. A Divisão de Equidade, Estratégia, Oportunidade e Diversidade 
terá um papel de liderança em garantir que análises de equidade contínuas sejam realizadas, a 
implementação do modelo remoto e/ou presencial seja monitorada e avaliada em relação aos 
resultados desejados para ensino e operações, e melhorias constantes em cada aspecto de nosso 
serviço e parceria com alunos, famílias, funcionários, parceiros e comunidades sejam 
identificadas e executadas até o fim da pandemia.  
 
Em última análise, o impacto de nossas ações coletivas durante este período será medido pelo 
que fizemos para proteger o bem-estar de todos os que aprendem e trabalham nas Escolas 
Públicas de Boston e todos os que confiam seus filhos a nós, e se usamos essa oportunidade para 
repensar e recriar o que é possível no ensino primário ao ensino médio, como uma comunidade 
amada e como um distrito e cidade pautados nos princípios de equidade. 


