
	  

	  
A	  Escola	  Pública	  de	  Boston	  (BPS)	  está	  oferecendo	  a	  famílias	  as	  melhores	  opções	  de	  todos	  os	  tempos.	  O	  prefeito	  Menino	  e	  o	  
superintendente	  Johnson	  estão	  pedindo	  mudanças	  para	  melhorar	  o	  nosso	  sistema	  de	  distribuição	  de	  estudantes	  ao	  passo	  que	  
melhoramos	  a	  qualidade	  do	  ensino	  em	  toda	  Boston.	  
	  
Nos	  últimos	  12	  meses	  ouvimos	  mais	  de	  4.000	  vozes	  em	  mais	  de	  50	  reuniões	  da	  comunidade	  e	  pesquisas	  on-‐line,	  trocando	  opiniões	  sobre	  
a	  qualidade	  do	  ensino	  e	  modelos	  propostos	  para	  seleção	  escolar.	  Agora	  o	  Comitê	  Consultivo	  Externo	  para	  Seleção	  Escolar	  (EAC)	  tomou	  as	  
melhores	  ideias	  apresentadas	  pela	  BPS	  e	  a	  comunidade,	  inclusive	  por	  oficiais	  eleitos.	  O	  EAC	  está	  considerando	  três	  opções	  para	  seleção	  
escolar:	  Uma	  opção	  com	  11	  zonas,	  e	  duas	  opções	  que	  conectam	  o	  endereço	  residencial	  da	  criança	  com	  escolas	  próximas	  de	  alta	  
qualidade.	  
	  
O	  que	  é	  melhor	  com	  estas	  opções:	  

• Um	  acesso	  mais	  equitativo	  a	  qualidade:	  As	  novas	  opções	  distribuem	  melhor	  o	  acesso	  a	  escolas	  de	  qualidade	  para	  os	  estudantes	  
em	  toda	  a	  cidade.	  

• Uma	  maior	  previsibilidade:	  As	  novas	  opções	  ajudam	  famílias	  a	  explorar	  suas	  opções	  escolares	  e	  ter	  mais	  certeza	  sobre	  quais	  
escolas	  seus	  filhos	  poderiam	  frequentar.	  Mais	  famílias	  têm	  acesso	  a	  escolas	  K-‐8	  e	  as	  escolas	  primárias	  têm	  caminhos	  para	  escolas	  
de	  ensino	  médio.	  

• Maior	  comodidade:	  As	  novas	  opções	  ajudam	  crianças	  a	  frequentar	  escolas	  mais	  perto	  de	  casa,	  ao	  passo	  que	  continua	  
oferecendo	  opções	  em	  toda	  a	  cidade.	  

• Continuação	  da	  diversidade:	  As	  novas	  opções	  visam	  proteger	  a	  diversidade	  socioeconômica	  que	  tanto	  valorizamos	  aqui	  em	  
Boston.	  

• Melhor	  colocação	  de	  programas	  especializados:	  Alunos	  Aprendendo	  Inglês	  e	  estudantes	  com	  deficiências	  vão	  ter	  programas	  
adequados	  em	  escolas	  próximas	  por	  meio	  de	  nosso	  novo	  sistema	  de	  sobreposição.	  

	  
O	  que	  não	  vai	  mudar:	  	  

• A	  preferência	  familiar	  continua	  sendo	  uma	  prioridade,	  e	  os	  irmãos	  mais	  novos	  de	  estudantes	  atuais	  poderão	  selecionar	  a	  escola	  
que	  seu	  irmão	  ou	  irmã	  mais	  velho	  já	  frequentam.	  

• Escolas	  onde	  se	  pode	  ir	  a	  pé	  permanecem	  uma	  opção	  para	  famílias	  e	  o	  algoritmo	  de	  seleção	  mantém	  como	  prioridade	  a	  zona	  
onde	  se	  pode	  ir	  a	  pé.	  

• Estudantes	  atuais	  não	  precisam	  mudar	  de	  escola:	  As	  mudanças	  entrariam	  em	  vigor	  para	  novos	  estudantes	  iniciando	  o	  ano	  letivo	  
de	  2014-‐2015.	  

	  
Eis	  as	  novas	  medidas	  que	  vamos	  instituir	  ao	  passo	  que	  continuamos	  melhorando	  a	  qualidade	  do	  ensino:	  
	  

• Novos	  investimentos	  para	  escolas	  com	  maiores	  necessidades:	  	  
o Escolas	  com	  um	  percentual	  muito	  elevado	  de	  estudantes	  que	  vivem	  na	  pobreza	  têm	  de	  superar	  desafios	  adicionais	  em	  

comparação	  a	  outras	  escolas.	  Nossa	  proposta	  orçamentária	  para	  o	  ano	  fiscal	  de	  2014	  dará	  mais	  fundos	  para	  
estudantes	  em	  escolas	  com	  altas	  concentrações	  de	  pobreza.	  Escolas	  em	  que	  mais	  de	  60	  por	  cento	  dos	  estudantes	  
recebem	  Almoço	  Grátis	  ou	  a	  Preço	  Reduzido	  vão	  receber	  recursos	  adicionais.	  

o Escolas	  com	  apoio	  intenso	  são	  escolas	  com	  menor	  crescimento	  e	  desempenho	  geral	  do	  que	  outras	  escolas	  da	  BPS,	  mas	  
que	  não	  têm	  as	  ferramentas	  de	  intervenção	  que	  as	  Escolas	  Turnaround	  têm.	  Essas	  escolas	  receberão	  apoio	  específico,	  
incluindo	  parcerias	  prioritárias	  com	  organizações	  comunitárias	  que	  oferecem	  aulas	  particulares	  e	  aprendizagem	  após	  a	  
escola;	  Aceleração	  Escolar	  para	  os	  estudantes	  durante	  a	  semana	  de	  férias;	  equipes	  de	  dados	  exclusivas,	  técnicos	  de	  
alfabetização	  e	  matemática;	  e	  avaliação	  de	  desempenho	  e	  apoio	  ao	  desenvolvimento	  profissional.	  
	  

• Entre	  seis	  a	  oito	  novas	  Escolas	  Cooperativas	  e	  Escolas	  de	  Inovação	  no	  Distrito:	  
o Estas	  ferramentas	  nos	  permitem	  rapidamente	  melhorar	  a	  qualidade,	  permitindo	  simultaneamente	  que	  os	  atuais	  

estudantes	  permaneçam	  na	  escola.	  Indiferente	  de	  qual	  plano	  de	  seleção	  escolar	  seja	  instituído,	  ainda	  haverá	  
comunidades	  que	  terão	  menor	  acesso	  geral	  a	  qualidade	  do	  que	  outras.	  Vamos	  dar	  prioridade	  a	  essas	  comunidades	  ao	  
criarmos	  programas	  de	  alta	  qualidade	  para	  Escolas	  Cooperativas	  e	  Escolas	  de	  Inovação	  no	  ano	  letivo	  de	  2014-‐2015.	  
	  

• Flexibilidade	  adicional	  para	  Escolas	  de	  Nível	  3:	  
o O	  prefeito	  Menino	  propôs	  uma	  legislação	  que	  estenderia	  a	  escolas	  de	  Nível	  3	  os	  poderes	  Turnaround	  e	  subvenções	  de	  

apoio,	  incluindo	  a	  capacidade	  de	  estender	  o	  dia	  escolar	  e	  oferecer	  mais	  desenvolvimento	  profissional	  aos	  professores.	  



	  
• Maior	  acesso	  a	  escolas	  K-‐8	  e	  caminhos	  garantidos	  de	  K	  à	  8a	  série	  

o Os	  programas	  K-‐8	  são	  muito	  populares	  entre	  as	  famílias	  e	  queremos	  que	  cada	  família	  tenha	  uma	  opção	  K-‐8	  em	  sua	  lista	  
de	  seleção.	  Desde	  2004,	  dobramos	  o	  número	  de	  escolas	  K-‐8	  na	  BPS.	  Estamos	  propondo	  mais	  conversões	  K-‐8	  que	  
ligariam	  escolas	  primárias	  com	  escolas	  de	  ensino	  médio,	  para	  os	  estudantes	  seguirem	  um	  caminho	  previsível.	  Segundo	  
esta	  proposta,	  os	  estudantes	  podem	  escolher	  outras	  escolas	  de	  ensino	  médio,	  se	  desejarem.	  
	  

• Programas	  de	  alta	  qualidade	  e	  mais	  próximos	  de	  casa	  para	  Alunos	  Aprendendo	  Inglês	  
o Existem	  aproximadamente	  17.000	  Alunos	  Aprendendo	  Inglês	  (alunos	  ELL)	  na	  BPS.	  Muitos	  destes	  estudantes	  exigem	  

programas	  acadêmicos	  adaptados	  para	  atender	  às	  suas	  necessidades	  específicas	  de	  idioma,	  mas	  esses	  programas	  não	  
são	  oferecidos	  em	  todas	  as	  escolas.	  A	  BPS	  está	  propondo	  uma	  “Sobreposição	  de	  ELL”	  para	  garantir	  que	  esses	  estudantes	  
sempre	  tenham	  acesso	  a	  um	  programa	  apropriado	  o	  mais	  perto	  de	  casa	  possível.	  A	  BPS	  está	  propondo	  adicionar	  três	  
programas	  em	  língua	  dupla	  (um	  em	  cada	  grupo	  de	  sobreposição),	  fazendo	  um	  total	  de	  sete	  no	  Distrito.	  
	  

• Programas	  de	  alta	  qualidade	  e	  mais	  próximos	  de	  casa	  para	  estudantes	  com	  deficiências	  
o Um	  em	  cada	  cinco	  estudantes	  da	  BPS	  tem	  uma	  deficiência	  e	  requer	  programas	  adaptados	  para	  atender	  às	  suas	  

necessidades	  específicas,	  mas	  estes	  programas	  não	  são	  oferecidos	  em	  todas	  as	  escolas.	  A	  BPS	  está	  propondo	  uma	  
"Sobreposição	  de	  ECD"	  para	  garantir	  que	  esses	  estudantes	  sempre	  tenham	  acesso	  a	  um	  programa	  apropriado	  o	  mais	  
perto	  de	  casa	  possível.	  Cada	  grupo	  de	  sobreposição	  oferecerá	  no	  mínimo	  uma	  opção	  inclusiva	  e	  uma	  substancialmente	  
separada	  para	  estudantes	  com	  deficiências	  comuns	  e	  com	  necessidades	  moderadas	  ou	  elevadas.	  As	  deficiências	  incluem	  
autismo,	  comprometimento	  emocional,	  leve/moderada	  deficiência	  intelectual	  e	  dificuldades	  específicas	  de	  
aprendizagem.	  Continuaremos	  aumentando	  programas	  inclusivos	  em	  nossas	  escolas.	  Até	  o	  momento,	  já	  expandimos	  
nossa	  Rede	  de	  Escolas	  Inclusivas	  para	  26	  escolas.	  

	  
• Apoio	  específico	  para	  avaliações	  de	  desempenho	  de	  professores	  e	  dirigentes	  escolares	  

o Nosso	  Escritório	  de	  Eficácia	  de	  Professores	  e	  Líderes	  está	  apoiando	  avaliações	  de	  desempenho	  com	  base	  em	  dados	  e	  
observação,	  que	  estão	  ligadas	  à	  definição	  de	  objetivos	  e	  planos	  de	  desenvolvimento	  profissional.	  Nossos	  professores	  e	  
dirigentes	  escolares	  estão	  no	  rumo	  certo	  para	  receber	  melhores	  avaliações	  e	  apoio	  para	  melhorar	  o	  desempenho	  este	  
ano.	  

	  
Já	  tomamos	  muitas	  medidas	  para	  melhorar	  a	  qualidade	  do	  ensino	  e	  oferecer	  melhores	  opções	  para	  as	  famílias.	  Juntos,	  nós	  conseguimos:	  
	  

• Implementar	  um	  novo	  contrato	  para	  professores,	  que	  inclui	  o	  que	  acreditamos	  ser	  o	  sistema	  de	  avaliação	  de	  desempenho	  mais	  
poderoso	  e	  eficaz	  para	  professores	  e	  dirigentes	  escolares	  no	  país,	  bem	  como	  aumentar	  o	  número	  de	  enfermeiros	  e	  assistentes	  
sociais	  em	  nossas	  escolas,	  para	  dar	  apoio	  adicional	  às	  necessidades	  não	  acadêmicas	  dos	  estudantes;	  

• Mudar	  para	  um	  modelo	  de	  fundos	  ponderados	  segundo	  os	  estudantes,	  permitindo	  uma	  estrutura	  de	  financiamento	  mais	  
equitativa;	  

• Melhorar	  dramaticamente	  os	  serviços	  para	  Alunos	  Aprendendo	  Inglês,	  graças	  a	  investimentos	  em	  desenvolvimento	  profissional,	  
certificações,	  e	  ao	  trabalho	  dedicado	  de	  nossa	  Força	  Tarefa	  ELL;	  

• Investir	  em	  dias	  mais	  longos	  e	  excelentes	  professores	  em	  nossas	  Escolas	  Turnaround	  –	  onde	  o	  crescimento	  acadêmico	  está	  
batendo	  a	  média	  do	  Distrito,	  causando	  que	  44	  por	  cento	  mais	  famílias	  alistem	  essas	  escolas	  como	  sua	  primeira	  opção;	  

• Trazer	  de	  volta	  música	  e	  arte	  semanal	  para	  14.000	  estudantes;	  	  
• Iniciar	  novos	  e	  bem	  sucedidos	  programas	  esportivos;	  	  
• Oferecer	  café	  da	  manhã	  gratuito	  a	  cada	  estudante;	  	  
• Dobrar	  as	  oportunidades	  para	  aprendizagem	  durante	  o	  verão;	  
• Ampliar	  nossas	  melhores	  escolas	  e	  iniciar	  Escolas	  de	  Inovação	  e	  Escolas-‐Cooperativas	  no	  Distrito	  para	  melhorar	  drasticamente	  a	  

experiência	  acadêmica,	  ao	  mesmo	  tempo	  garantindo	  que	  todos	  os	  estudantes	  recebam	  os	  serviços	  adequados	  para	  
continuarmos	  a	  diminuir	  a	  defasagem	  acadêmica;	  e	  

• Reorganizar	  nosso	  escritório	  central	  para	  melhor	  responder	  às	  necessidades	  das	  escolas.	  
	  
Atualmente,	  nosso	  índice	  de	  graduação	  é	  o	  mais	  alto	  de	  todos	  os	  tempos	  e	  a	  taxa	  de	  abandono	  escolar	  está	  nos	  níveis	  mais	  baixos	  das	  
últimas	  décadas.	  Nossa	  missão	  ainda	  é	  assegurar	  que	  cada	  escola	  seja	  um	  local	  que	  todas	  as	  família	  gostariam	  de	  escolher.	  	  
	  

Saiba	  mais!	  
O	  Comitê	  Consultivo	  Externo	  para	  Seleção	  Escolar	  convida	  você	  a	  uma	  reunião	  pública	  da	  comunidade	  na	  segunda-‐feira,	  4	  de	  fevereiro	  às	  

6:00	  da	  tarde	  na	  escola	  primária	  Orchard	  Gardens,	  906	  Albany	  St.,	  Roxbury.	  


