11 de Dezembro de 2017
Karen Molnar, Superintendente Interina das Escolas Públicas de Berlim-Boylston foi informada pelo
Departamento de Ensino Fundamental e Secundário de uma iminente Revisão do Programa Coordenado
que ocorrerá neste ano letivo. Como parte desta Revisão do Programa Coordenado, os membros da equipa
do Departamento visitarão o distrito durante a semana de 16 a 19 de Janeiro de 2018. Estas visitas são
rotineiramente realizadas pelo Departamento para satisfazer os requisitos federais e estaduais de revisão
periódica de programas e serviços específicos de educação nas escolas em toda a Commonwealth. O
Departamento vai rever vários programas durante uma única visita, de modo a usar o tempo dos membros
da equipa do Departamento e da escola de forma mais eficiente e encorajar conexões fortes entre os
programas.
A Revisão do Programa Coordenado do Departamento abordará os seguintes programas: Ensino Especial,
Direitos Civis e Educação dos Aprendizes de Inglês. Depois da revisão dos procedimentos do distrito escolar
para estes programas, uma equipa do Departamento fará a sua visita local, durante a qual irá rever os
registos individuais dos alunos, entrevistar administradores, professores e pessoal para-profissional, sondar
pais e observar os espaços de instrução. Após a visita local, preparará um relatório para o superintendente
e para a comissão escolar [ou líder da escola charter e conselho de administração], com os resultados
detalhados de cada programa.
Utilizando uma escala de classificações que vai de "Recomendável" para "Não implementado", o relatório
avaliará a implementação de cada requisito revisto pelo Departamento. Quando os requisitos se encontram
não implementados ou apenas parcialmente implementados, o distrito [ou a escola charter] deve propor
ao Departamento medidas corretivas para adequar essas áreas aos estatutos e regulamentos. Os distritos
e as escolas são encorajados a incorporar a ação corretiva nos seus planos de melhoria do distrito e da
escola e de desenvolvimento profissional. O distrito escolar [ou a escola charter] receberá assistência
técnica do Departamento no desenvolvimento de um plano de ação corretivo. Tanto o relatório do
Departamento como o plano de ação corretivo são informações públicas e estarão disponíveis para o
público mediante solicitação. Os relatórios finais da revisão do programa também estarão disponíveis no
website da Internet do Departamento http://www.doe.mass.edu/pqa/ewview/cpr/reports/.
Qualquer membro do público pode solicitar ser entrevistado por telefone por um membro da equipa de
visita do Departamento. Aqueles que desejam ser entrevistados devem ligar para o gabinete do
superintendente através do número 508-869-2837, ext 1107, o mais tardar até 8 de Janeiro de 2018 para
deixar o seu nome e número de telefone ou ligar para o Departamento de Ensino Fundamental e Secundário
através do número (781) 338- 3738. Um membro da equipa visitante entrará em contato com cada pessoa
que deseja uma entrevista dentro de duas semanas após a conclusão da visita local. Se um indivíduo não
estiver confortável em se comunicar em Inglês ou necessitar de alguma outra acomodação, o
Departamento tomara providências para se comunicar adequadamente com o indivíduo.

