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Acompanhamento dos níveis de setores censitários
● Consenso próximo de 8 níveis e proporcionalidade para alunos do 5º ao 8º ano
● Aspiração de assegurar que os níveis tenham tamanhos mais uniformes
● Quatro opções de níveis para revisar hoje:

○ Opção 1: Variáveis consistentes com o modelo de Chicago
■ Desempenho educacional
■ Renda média familiar
■ Porcentagem de domicílios ocupados pelo proprietário
■ Porcentagem de famílias em que um idioma além do inglês é falado
■ Porcentagem de famílias administradas apenas por um adulto (pai/mãe/responsável)

○ Opção 2:
■ Retirar “Porcentagem de famílias em que um idioma além do inglês é falado”

○ Opção 3:
■ Retirar “Porcentagem de famílias em que um idioma além do inglês é falado”
■ Retirar Renda média familiar e substituir por porcentagem de pessoas abaixo da linha 

da pobreza
○ Opção 4:

■ Retirar “Porcentagem de famílias em que um idioma além do inglês é falado”
■ Retirar Renda média familiar e substituir pelo Índice de concentração nos extremos 

[para todas as famílias]
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Duas novas opções adicionadas
● Opção 5:

○ Retirar Renda média familiar e substituir por porcentagem de pessoas abaixo da linha da 
pobreza

● Opção 6:
○ Retirar Renda média familiar e substituir pelo Índice de concentração nos extremos [para 

todas as famílias]

NOTA: uma versão anterior desta apresentação continha dados incorretos para as opções de 
níveis 4 e 6. As tabelas nesta apresentação foram atualizadas.
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Índice de concentração nos extremos (famílias de alta 
renda x famílias de baixa renda)
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Comparação geral das opções de níveis
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Opção 1: Variáveis de Chicago Opção 2: Retirar variável de idioma diferente do inglês 
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Opção 3: Usar Pobreza no lugar de MHHI; sem 
variável de idioma

Opção 4: Usar o índice no lugar do MHHI; sem 
variável de idioma
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Opção 6: Usar o índice no lugar de MHHIOpção 5: Usar pobreza no lugar de MHHI
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Conjunto 1 das simulações:
20% distribuído em toda a cidade, 80% distribuído por nível
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Conjunto 1 das simulações: 20% em toda a cidade, 80% para os níveis

● Suposições nas simulações:
○ 1.000 convites a serem distribuídos
○ Os primeiros 20% serão distribuídos em toda a cidade (200 convites)
○ Os 80% restantes serão distribuídos entre os níveis (100 convites por nível)

● Data definida para a simulação:
○ Candidatos do 7º ano para o Ano letivo de 2020-2021
○ GPA recalculado apenas com as notas de outono - o GPA não é arredondado
○ 50% do GPA, 50% da pontuação de ISEE

● Considerações a serem levadas em conta:
○ A simulação não incorpora preferência por escola
○ Decisão pendente sobre qual(is) trimestre(s) das séries usar para o GPA
○ Excelente decisão sobre o uso da avaliação
○ Não incorporar nenhum critério de elegibilidade - se os alunos tiverem um GPA e 

pontuação no teste, eles serão considerados elegíveis
○ Falta de dados do setor censitário para alunos fora de Boston (16 alunos neste conjunto de 

dados)
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Por status econômico

Conjunto 1 das simulações: 20% em toda a cidade, 80% para os níveis
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Conjunto 1 das simulações: 20% em toda a cidade, 80% para os níveis

Por código 
postal
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Por código postal

Conjunto 1 das simulações: 20% em toda a cidade, 80% para os níveis
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Por etnia

Conjunto 1 das simulações: 20% em toda a cidade, 80% para os níveis
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Conjunto 2 das simulações:
100% distribuído por nível



16

Conjunto 2 das simulações: 100% dos níveis

● Suposições nas simulações:
○ 1.000 convites a serem distribuídos
○ 100% dos convites serão distribuídos por níveis (125 convites por nível)

● Data definida para a simulação:
○ Candidatos do 7º ano para o Ano letivo de 2020-2021
○ GPA recalculado apenas com as notas de outono - o GPA não é arredondado
○ 50% do GPA, 50% da pontuação de ISEE

● Considerações a serem levadas em conta:
○ A simulação não incorpora preferência por escola
○ Decisão pendente sobre qual(is) trimestre(s) das séries usar para o GPA
○ Excelente decisão sobre o uso da avaliação
○ Não incorporar nenhum critério de elegibilidade - se os alunos tiverem um GPA e 

pontuação no teste, eles serão considerados elegíveis
○ Falta de dados do setor censitário para alunos fora de Boston (16 alunos neste conjunto de 

dados)
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Por status econômico

Conjunto 2 das simulações: 100% dos níveis
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Conjunto 2 das simulações: 100% dos níveis

Por 
código 
postal
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Por código postal

Conjunto 2 das simulações: 100% dos níveis
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Por etnia

Conjunto 2 das simulações: 100% dos níveis


