
 

 

O charter operacional da UP Academy Boston está sujeito a renovação  

Precisamos da sua ajuda! 

 

O objetivo deste documento é fornecer informações importantes sobre o futuro da UP 

Academy Boston e a renovação do charter operacional. Neste documento, você encontrará 

um resumo completo do processo de renovação e as implicações para a UP Academy Boston, 

bem como maneiras pelas quais você e sua família podem ajudar.  

 

Uma breve história das escolas charter:  

 

- As escolas charter foram formadas em 1993 em consequência da Lei de Reforma da 

Educação da Commonwealth of Massachusetts e são consideradas escolas públicas 

independentes que operam com “charters” (alvarás) de cinco anos concedidos pelo 

Conselho de Ensino Primário e Secundário da Commonwealth 

 

- A renovação é uma ferramenta que o Departamento de Ensino Primário e Secundário 

usa para assegurar que as escolas charter tenham um bom desempenho e atendam 

aos padrões descritos no contrato do charter 

- A cada cinco anos, as escolas charter têm que renovar o charter através de um 

amplo processo que inclui a criação e a apresentação de uma solicitação, uma 

visita ao local, e, o mais importante, depoimentos dos pais  

- A renovação é determinada por uma combinação de votos, primeiro pelo 

comitê das Escolas Públicas de Boston e, em seguida, pelo Conselho de Ensino 

através do Departamento de Ensino Primário e Secundário  

- O próximo ano (2020/21) é o último do contrato de charter atual  

 

Implicações para a UAB:  

 

- A renovação de um charter operacional não é garantida 

- O Conselho de Ensino tomará a decisão final sobre se o charter operacional será 

renovado ou não  

- Se o charter não for renovado, a escola poderá ser fechada!  

 

O envolvimento dos pais e familiares será um fator essencial para ajudar o Comitê das Escolas 

Públicas de Boston e, em última análise, o Conselho de Ensino, a tomar uma decisão favorável 

à renovação do charter operacional.  
 

Na próxima página, há uma lista detalhada das maneiras pelas quais você pode ajudar no 

processo de renovação para garantir que a UP Academy Boston e equipe sejam capazes de 

continuar oferecendo aos seus filhos o ensino que eles merecem! 

 

 

 Encorajamos a oferecer o seu apoio através de uma ou mais das formas descritas! 
 

 

 

 

 

 

Veja o verso >>>>>>>>>> 



 

COMO VOCÊ PODE AJUDAR  
 

Enviar cartas/vídeos: estamos reunindo o maior número possível de cartas e vídeos de famílias 

para entregarmos ao comitê escolar em apoio à renovação do charter operacional. Veja 

abaixo algumas orientações de como redigir as cartas e gravar os vídeos. Todas as cartas e 

vídeos devem ser endereçados para um dos seguintes destinatários: The Boston Public School 

Committee OU Michael Loconto, Boston Public School Committee Chairperson em 2300 

Washington Street, Boston, MA 02119.  
 

Por favor, envie todas as cartas e vídeos para Adkeem Jackson, Sr., Diretor de Envolvimento das 

Famílias e Relações Externas, no endereço ajackson@upeducationnetwork.org. Pedimos que 

envie suas cartas e vídeos o mais cedo possível. Agradecemos o seu apoio! 
 

Comparecer ou falar durante a reunião com o comitê escolar: com a escola fechada, estamos 

aguardando informações sobre o cronograma da reunião com o comitê escolar. Daremos 

mais detalhes nas próximas semanas. Se você tiver interesse em comparecer ou falar durante a 

reunião com o comitê escolar, por favor, envie um e-mail para Adkeem Jackson, Sr, Diretor de 

Envolvimento das Famílias e Relações Externas: ajackson@upeducationnetwork.org.  

 

Ligar para o Comitê Escolar: incentivamos os pais e familiares a contatar o Comitê das Escolas 

Públicas de Boston no 617-635-9014 e deixar uma mensagem em apoio à renovação da UP 

Academy Boston. Ao telefonar, pode dizer o seguinte: “Estou ligando para pedir seu voto em 

nome da Renovação do Charter da UP Academy Boston”.  

 

Enviar um e-mail ao Presidente do Comitê Escolar: incentivamos os pais e familiares a enviar um 

e-mail ao Presidente do Comitê das Escolas Públicas de Boston para pedir o apoio dele. Se for 

enviar o e-mail, não se esqueça de pedir o voto e o apoio dele a favor da renovação do 

charter operacional da UP Academy Boston. O Presidente, Michael Loconto, pode ser 

contatado pelo e-mail mloconto@bostonpublicschools.org.  

 

DICAS PARA ESCREVER, TELEFONAR, GRAVAR VÍDEOS  

 

Seja claro desde o início da sua mensagem e explique por que você está entrando em contato 

- Você está escrevendo ou falando em apoio à renovação do Charter da UAB 

- Você está pedindo especificamente para o Comitê das Escolas Públicas de Boston 

votarem a favor da aprovação do contrato de charter da UP Academy Boston pelo 

Conselho de Ensino 
 

Aspectos a destacar 

- Exemplos de como a experiência na UAB tem sido positiva para seu filho(a) e benéfica 

para a aprendizagem e o desenvolvimento dele(a) 

- Exemplos de como a escola teve um impacto direto sobre a sua família 

-     Histórias específicas do impacto positivo que a escola teve sobre seu filho(a) e família 

-     Qualquer outra coisa que você deseje compartilhar 

 

Seu apoio e sua participação são valiosos para o processo de renovação. Precisamos do maior 

número possível de cartas e vídeos, além das outras maneiras pelas quais você possa ajudar! 

Por favor, envie todas as cartas e vídeos para ajackson@upeducationnetwork.org. 

 

Obrigado! 
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