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DEPART AMENTO DE ENSINO PRIMARIO E SECUNDARIO DE MASSACHUSETTS 
RELATORIO DA MONITORIZA(:A.0 CENTRADA EM NIVEIS 

Brockton Public Schools 

AMBITO DAS REVISOES DA MONITORIZA(:A.O CENTRADAS EM NiVEIS 

Como parte de seu sistema de responsabiliza9ao, o Departamento de Ensino Primario e Secundario 
supervisiona a conformidade local com os requisitos do ensino atraves da Monitoriza9ao Centrada em 
Niveis (TFM, na sua sigla em Ingles). Todas as revisoes abordam requisitos selecionados nas seguintes 
areas: 

Ensino Especial (SE, na sua sigla em Ingles) 

• requisitos selecionados da Lei federal da Educa9ao de Individuos com Deficiencias (IDEA-2004); 
regulamentos federais promulgados sob esta Lei no 34 CFR Parte 300; M.G.L. c. 71 B e os 
regulamentos do Ensino Especial do Conselho de Educa9ao de Massachusetts (603 CMR 28.00), 
conforme emendas em vigor a partir de 1 de Mar90 de 2007. 

Metodos de Administra9ao dos Direitos Civis e Outros Requisitos Gerais de Ensino (CR, na sua sigla Ingles) 
• requisitos selecionados dos direitos civis federais, incluindo os requisitos sob o Titulo VI da Lei 

dos Direitos Civis de 1964; Leida Igualdade de Oportunidades na Educa9ao de 1974; Titulo IX <las 
Emendas da Educa9ao de 1972; Se9ao 504 da Lei de Reabilita9ao de 1973 ; e Titulo II da Lei dos 
Americanos com Deficiencias de 1990, em conjunto com os requerimentos estatais selecionados 
sob M.G.L. c76, Sec9ao 5, conforme emendado pelo Capitulo 199 <las Leis de 2011 e M.G.L. c. 
269, §§ 17 ate 19. 

• requisitos selecionados dos Regulamentos de Restri9ao Fisica do Conselho de Educa9ao de 
Massachusetts (603 CMR 46.00). 

• requisitos selecionados dos Regulamentos do Tempo de Aprendizagem dos Alunos do Conselho 
de Educa9ao de Massachusetts (603 CMR 27.00). 

• varios requisitos sob outras leis federais e estatais . 
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ELEMENTOS DA MONITORIZA<;A.0 CENTRADA EM NIVEIS 

Eguipa: Dependendo do tamanho do distrito escolar e do numero de programas a serem revistos, uma 
equipa constituida de um a oito membros da equipa do Departamento conduz atividades no local 
ao longo de um a cinco dias, numa escola do distrito ou numa charter school (escola publica 
independente). 

Tempo: Cada escola do distrito e charter school da Commonwealth esta programada para receber uma 
Revisao da Monitoriza9iio Centrada em Niveis a cada tres anos. 0 ciclo estatal da monitoriza9iio 
centrada em niveis esta publicado em 
< <http://www.doe.mass.edu/pga/rev iew/ cpr/6yrcyc le.htm I ?d istrict=a 11> >. 

Nivel: A cada escola do distrito e charter school e atribuido um de quatro niveis: Nivel 1/Melhoria Auto
Direcionada; Nivel 2/Melhoria Direcionada; Nivel 3/A9iio Corretiva; e Nivel 4/Apoio Transversal 
a Unidade e A9iio Corretiva. 0 processo de Monitoriza9iio Centrada em Niveis e a assistencia 
tecnica subsequente variam de acordo com o nivel de monitoriza9iio. A cada distrito/escola e 
atribuido um nivel de monitoriza9ao baseado no Nivel de Responsabilidade do Departamento de 
Ensino Primario e Secundario (DESE, na sua sigla em Ingles) designado pelo distrito/escola, em 
conjunto com os fatores de risco, como os dados das reclama96es do Sistema de Resolu9iio de 
Problemas e os dados do relat6rio de Monitoriza9iio da Escola Publica. Os Distritos/escolas nos 
Niveis I e 2 foram determinados como tendo baixo ou nenhum risco. Os Distritos/escolas nos 
Niveis 3 e 4 demonstraram maior risco. A interven9iio do organismo, a monitoriza9ao adicional 
no local e o fornecimento de assistencia tecnica variam com base no nivel do distrito/escola, 
permitindo que o Departamento direcione recursos para os distritos que necessitam de maior 
apo10. 

I. Nivel 1/Melhoria Auto-Direcionada: Os pontos dos dados indicam que niio existe 
preocupa9iio com os resultados de conformidade e desempenho - cumpre com os 
requisitos. 

2. Nivel 2/Melhoria Direcionada: Nenhum risco demonstrado nas areas com estreita 
liga9ao aos resultados dos alunos - baixo risco. 

3. Nivel 3/A9iio Corretiva: As areas de preocupa9iio incluem a conformidade e os 
resultados dos alunos - risco moderado. 

4. Nivel 4/Apoio Transversal aUnidade e A9iio Corretiva: As areas de preocupa9iio 
tern um efeito profundo nos resultados dos alunos e na conformidade continua - alto 
risco. 

Processo: Cada escola do distrito e charter school estiio sujeitos a uma Revisao da Monitoriza9ao Centrada 
em Niveis a cada tres anos. As normas regularmente monitorizadas sao divididas em dois grupos, 
conhecidos como Normas Universais do Grupo A e Normas Universais do Grupo B. As escolas 
do distrito e as charter schools siio monitorizadas no que respeita a um conjunto alternativo de 
Normas Universais a cada tres anos. 0 Departamento tambem reservou um conjunto especifico 
de criterios, coletivamente conhecidos como Normas Direcionadas, postas em pratica se os dados 
da avalia9iio de risco do nivel do Organismo de Ensino Local (LEA, na sua sigla em Ingles) ou da 
escola indicarem que existe um potencial problema; as Normas Direcionadas identificadas siio 
avaliados, assim como a Normas Universais. 

Fase de Autoavalia~ao: 
• Revisao do distrito no que se refere adocumenta9ao sobre o ensino especial e direitos civis 

para os elementos exigidos, incluindo o carregamento de documentos. Ap6s a conclusiio 
desta parte da autoavalia9iio do distrito, e submetida ao Departamento para analise. 
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• Dependendo do grupo da Norma Universal que o distrito esta a participar e se existirem 
Normas Direcionadas adicionais, o distrito podera rever uma amostra selecionada a partir 
dos varios anos de escolaridade, dos registos dos alunos do ensino especial, categorias de 
deficiencias e niveis de necessidade. 

• Se o distrito estiver a participar numa Revisao da Monitoriza9ao Centra em Niveis das 
Normas Universais do Grupo A, enviara uma revisao dos registos dos alunos relacionados 
com a Recolha de Dados de Indicadores para os Indicadores 11, 12 e 13 como parte da 
autoavalia9ao. Esta recolha de dados de Indicadores tambem faz parte do Plano de 
Desempenho do Estado/Relat6rio Anual de Desempenho. 

• Ap6s conclusao da autoavalia9ao, o distrito envia os dados ao Departamento para revisao. 

Fase de Verifica~iio no Local (dependente das Normas Universais do Grupo A ou Grupo 
B): 
• Entrevistas com o pessoal administrativo, docente e de apoio, consistentes com os criterios 

selecionados para a verifica9ao no local. 
• Entrevistas com os representantes do Conselho Consultivo de Pais (PAC, na sua sigla em 

Ingles) e outras entrevistas por telefone, conforme solicitado, por outros pais ou membros 
do p{1blico em geral. 

• Revisao dos registos dos alunos do ensino especial: 0 Departamento podera selecionar 
uma amostra dos registos dos alunos, a partir daqueles que foram revistos pelo distrito 
como parte da sua autoavalia9ao, bem como dos registos escolhidos pelo Departamento a 
partir da lista de alunos do ensino especial. A equipa local conduzira esta revisao, usando 
procedimentos padrao do Departamento, para determinar se os requisitos processuais e 
programaticos foram cumpridos. 

• Inqueritos aos pais dos alunos com deficiencias: Os pais dos alunos com deficiencias 
recebem um inquerito que solicita informa96es sobre as suas experiencias com a 
implementa9ao de programas de ensino especial, servi9os relacionados e requisitos 
processuais do distrito. 

• Observa96es das salas de aula e outras instala96es: A equipa no local podera visitar uma 
amostra de salas de aula e outras instala96es escolares usadas para a entrega de programas 
e servi9os para determinar os niveis gerais de conformidade com os requisitos do 
programa. 

• Revisao de documentos adicionais do ensino especial ou de direitos civis. 

Relat6rio: Para Revisoes da Monitoriza~iio Centrada em Niveis de Nivel 3 e 4 
No fim da visita local, a equipa local realiza uma reuniao de encerramento informal para 
resumir os seus comentarios ao superintendente e ou qualquer outra pessoa que este designe. 
Em aproximadamente 45 dias uteis ap6s a visita ao local, o presidente do local encaminha para 
o superintendente um Relat6rio Preliminar que contem os comentarios da Revisao da 
Monitoriza9ao Centrada em Niveis. Os comentarios do Relat6rio Preliminar para o ensino 
especial e para os direitos civis sao facultados on-line ao distrito, atraves do Sistema de 
Monitoriza9ao via Web (WBMS, na sua sigle em Ingles). Ate IO dias uteis ap6s o recebimento 
do Relat6rio Preliminar, o distrito reve e comenta o relat6rio no que concerne aprecisao factual 
antes da publica9ao de um Relat6rio Final com classifica96es e constata96es (ver). 0 Relat6rio 
Final da Monitoriza9ao Centrada em Niveis sera emitido dentro de aproximadamente 60 dias 
uteis ap6s a conclusao da visita ao local e sera publicado no site do Departamento em 
<http: //www.doe.mass.edu/pga/review/cpr/reports/>. 
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Conteudo do Relat6rio Final: 
Classificar;oes. No Relatorio Final, a equipa no local fornece uma classifica9ao para cada criterio 
de conformidade que analisou; estas avalia9oes sao "Louvavel", "Implementadas", 
"lmplementa9iio em Progresso", "Parcialmente Jmplementadas", "Nao implementadas" e "Nao 
aplicaveis". 

Constatar;oes. A equipa no local inclui uma constata9ao no Relatorio Final para cada criterio 
classificado como "Louvavel", "Parcialmente lmplementado", "Nao Implementado" ou 
"lmplementa9iio em Progresso'', explicando a base para a classifica9ao. 

Dados do Indicador. No Relatorio Final de uma escola do distrito ou charter school submetida 
a uma revisiio das Normas Universais do Grupo A, a equipa local inclui os resultados da revisao 
dos dados dos Indicadores para os Indicadores 11, 12 e 13. Para qualquer nao-conformidade 
encontrada nos dados do Indicador, a escola do distrito ou charter school devera desenvolver e 
implementar a9oes corretivas que incluam a corre9ao da nao-conformidade para os alunos 
afetados, abordando a causa raiz e as razoes subjacentes para a nao-conformidade identificada e 
revendo registos adicionais como evidencia de que os problemas foram corrigidos e que os 
requisitos estao a ser cumpridos. 0 Gabinete de Programas do Ensino Especial (OSEP, na sua 
sigla em Ingles) requer a corre9ao das nao-conformidades dentro de um ano ap6s constata9ao. 

Resposta: Quando forem encontrados criterios "Parcialmente Implementados" ou "Nao implementados", a 
escola do distrito ou charter school devera propor a9oes corretivas para adequar estas areas aos 
estatutos e regulamentos pertinentes. Este Plano de A9ao Corretiva (CAP, na sua sigla em Ingles) 
sera entregue ao Departamento dentro de 20 dias (1teis apos a emissao do Relatorio Final e esta 
sujeito a revisao e aprova9ao do Departamento. A equipa do Departamento proporcionara as 
escolas do distrito e charter schools assistencia tecnica sobre o conteudo e os requisitos para o 
desenvolvimento de uma CAP aprovavel. 

A equipa do Departamento tambem proporcionara assistencia tecnica continua a medida que a 
escola ou distrito estiver a implementar o piano de a9ao corretiva aprovado. Os distritos 
escolares devem demonstrar uma resolui;ao efetiva das nao-conformidades identificadas 
pelo Departamento o mais cedo possivel, mas em nenhum caso superior a um ano ap6s a 
emissao do Relat6rio Final da Monitorizai;ao Centrada em Niveis pelo Departamento. 
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INTRODU(:AO AO RELATORIO FINAL 

0 Departamento de Ensino Primario e Secundario de Massachusetts realizou uma Revisao da Monitoriza9ao 
Centrada en Niveis na Brockton Public Schools durante a semana de 14 de Janeiro de 2019 para avaliar a 
implementa9ao das Normas Uni versa is do Grupo B nas areas do programa do ensino especial, direitos civis 
e outros requisitos relacionados com o ensino geral. A equipa apreciou a oportunidade de entrevistar 
funcionarios e pais, observar as instala96es das salas de aula e rever os programas em curso no distrito. 

0 Departamento esta a submeter o seguinte Relatorio da Monitoriza9ao Centrada em Niveis, que contem as 
constata96es feitas de acordo com esta visita no local. Ao preparar este relatorio, a equipa reviu extensas 
documenta96es escritas sobre o funcionamento dos programas do distrito, juntamente com as inforrna96es 
recolhidas atraves dos seguintes metodos de revisao do programa do Departamento: 

Entrevistas com: 
• Funcionarios Administrativos 
• Corpo docente e funcionarios dos servi9os de apoio 
• Representantes do conselho consultivo dos pais do ensino especial 
• Pessoas do publico em geral 

Inqueritos: 
• Pais de alunos com deficiencia 

Observa96es das salas de aula e de outras instala96es 

0 relatorio inclui constata96es nas areas revistas do programa com base no grupo da Norma Universal 
atribuido para esta revisao. Estas normas sao: 

Normas Universais do Grupo B: 
• Licenciamento e desenvolvimento profissional 
• Envolvimento dos pais/alunos/comunidade 
• Observa96es das instala96es e salas de aula 
• Supervisao 
• Tempo e Aprendizagem 
• Igualdade de acesso 

0 Relatorio da Monitoriza9ao Centrada em Niveis inclui aqueles criterios que foram encontrados pela 
equipa, para serem implementados de uma maneira "Louvavel", bem como os criterios que receberam 
uma classifica9ao de "Parcialmente Implementados", "Nao Implementados" e "Implementa9ao em 
Progresso". (Consulte a sec9ao "Defini9ao das Classifica96es de Conformidade" do relatorio.) Os 
Relatorios da Monitoriza9ao Centrada em Nfveis nao incluem criterios que receberam uma classifica9ao 
de "Implementado" ou "Nao Aplicavel". Isto permitira que o distrito/escola e o Departamento concentrem 
os seus esfor9os nas areas que requerem a96es corretivas. Espera-se que os distritos incorporem as a96es 
corretivas nos seus pianos de melhoria do distrito e escola, incluindo os seus pianos de desenvolvimento 
profissional. 
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DEFINl(:AO DAS CLASSIFICA(:OES DE CONFORMIDADE 

Louvavel 

Implementado 

Implementa~ao em Progresso 

Parcialmente lmplementado 

Nao Implementado 

Nao Aplicavel 

Qualquer requisito ou aspeto de um requisito 
implementado de forma exemplar, significativamente para 
alem dos requisitos da lei ou da regulamenta9ao. 

0 requisito e substancialmente cumprido em todos os 
aspetos. 

Esta classifica9ao e usada para criterios que contem novos 
requisitos legais ou atualizados; o distrito implementou 
quaisquer requisitos antigos contidos no criterio e esta a 
treinar a equipa ou a come9ar a implementar os novos 
requisitos de tal forma que a equipa local antecipa que os 
novos requisitos serao implementados ate o fim do ano 
letivo. 

0 requisito em um ou varios aspetos importantes, nao e 
totalmente cumprido. 

0 requisito nao cumprido de forma total ou substancial. 

0 requisito nao se aplica ao distrito escolar ou escola 
charter. 
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Brockton Public Schools 

RESUMO DAS CLASSIFICA<;::OES DOS CRITERIOS DE CONFORMIDADE 

Normas 
Universais do 

Ensino 
Especial 

Normas Universais dos 
Direitos Civis e Outros 
Requisitos Gerais de 

Ensino 

IMPLEMENTADO SE 15, SE 32, 
SE 36, SE 50, 
SE 52A, SE 56 

CR 7, CR 7A, CR 
7B, CR 7C, CR 
JOA, CR JOB, CR 
IOC, CR 12A, CR 
17A, CR 20, CR 21, 
CR 22, CR 23 

PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADO 

NA.O IMPLEMENTADO 

SE 51, SE 52, 
SE 54, SE 55 

CR 3, CR 16, 
CR24, CR25 

Os instrumentos de revisao, que incluem os requisites regulamentares especificos dos criterios do ensino especial e dos 
direitos civis mencionados na tabela acima, podem ser encontrados em www.doe.mass.edu/pga/review/. 
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ENSINO ESPECIAL 

NORMAS LEGAIS, 
CLASSIFICA<;OES DE CONFORMIDADE E 

CONSTATA<;OES 
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NUMERODO 
CRITERIO 

Norma Legal 

Licenciamento adequado dos professores do ensino especial SE 51 
Exceto nas charter schools da Commonwealth, os indivfduos que planeiam e/ou fomec;am 
servic;os diretos de ensino especial descritos nos Pianos Educacionais Individualizados 
(IEP, na sua sigla em Ingles) estao devidamente licenciados. 

Charter Schools da Commonwealth - Qualifica~oes dos Professores do Ensino 
Especial 
Para estarem em conformidade com a IDEA, as charter schools da Commonwealth devem 
recorrer a professores "qualificados" para o fomecimento do ensino especializado outer um 
professor consultor "qualificado" ou fomecer supervisao direta a alguem que nao e 
qualificado, mas encontra-se a fornecer ensino especializado. Estee um requisito da IDEA. 

Os professores "qualificados" devem possuir uma licenc;a valida para o ensino especial ou 
ter conclufdo com sucesso uma licenciatura ou p6s-graduac;ao num programa aprovado de 
ensino especial. 

Requisitos Estatais Requisitos Federais 
M.G.L. c. 71, s. 38G; s. 89(qq); 603 CMR 34 CFR 300.156 
1.07; 7.00; 28.02(3) IDEA§ 34 CFR 300.156(a) 

Classifica~ao: Parcialmente Implementado Requerida a Resposta do Distrito: Sim 

Constata~oes do Departamento de Ensino Primario e Secundario: 
Uma revisiio do licenciamento dos professores indicou que quatro (4) individuos na Huntington Therapeutic 
Day School, que concebem e jornecem servi<;os diretos de ensino especial descritos nos IEP, niio estiio 
adequadamente licenciados; especificamente, estes individuos fornecem ensino a alunos do ensino especial 
numa {mica area de conteudo, mas nfio tern certificm;fio nessa disciplina. 

NUMERODO 
CRITERIO 

Norma Legal 

Certifica~oes/licen~as apropriadas ou outras credenciais - prestadores de servi~osSE52 
relacionados 
Qualquer pessoa, incluindo pessoal nao docente, que fornece servic;os relacionados 
descritos na lei federal do ensino especial, que supervisiona paraprofissionais na prestac;ao 
de servic;os relacionados ou que presta servic;os de apoio diretamente ao professor do 
ensino geral ou especial da sala de aula e devidamente certificada, licenciada, registada no 
conselho ou de outra forma aprovada para fornecer tais servic;os pelo respetivo conselho 
de normas profissionais ou ordem profissional. 

Requisitos Estatais Requisitos Federais 
603 CMR 28.02(3),(18) 34 CFR 300.34; 300.156(b) 

Classifica~ao: Parcialmente Implementado Requerida a Resposta do Distrito: Sim 
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Constata~oes do Departamento de Ensino Primario e Secundario: 
Uma revisiio dos documentos e entrevistas com osfuncionarios indicou que oito (8) indivfduos que fornecem 
servi9os terapeuticos diretos a alunos do ensino especial niio estao adequadamente certificados, licenciados, 
registados no conselho ou de outraforma aprovada parafornecer tais servi9os pelo respetivo conselho de 
normas projissionais ou ordem projissional. 

NUMERODO 
CRITERIO 

Norma Legal 

Desenvolvimento Profissional SE54 
1. 0 distrito considera as necessidades de todos os funcionarios, desenvolvendo 

oportunidades de forma9ao para funcionarios profissionais e paraprofissionais, 
oferecendo uma variedade de ofertas. 

2. 0 distrito assegura que todos os funcionarios, incluindo os funcionarios do ensino 
especial e do ensino geral, tenham forma9ao sobre: 

a. requisites estatais e federais do ensino especial e politicas e procedimentos 
locais do ensino especial; 
b. analisar e acomodar os diversos estilos de aprendizagem de todos os alunos, 
de modo a alcan9ar um objetivo de inclusao dos alunos com diversos estilos de 
aprendizagem na sala de aula do ensino geral; 
C. metodos de colabora9ao entre professores, paraprofissionais e assistentes de 
professores para acomodar os diversos estilos de aprendizagem de todos os alunos 
na sala de aula do ensino geral; 

3. 0 distrito fornece forma9ao durante o trabalho para todos os prestadores de transporte 
contratados localmente e contratados, antes de iniciarem o transporte de qualquer 
aluno do ensino do especial que esteja a receber servi9os de transporte especial, sobre 
as suas necessidades e metodos apropriados para satisfazer essas necessidades. Para 
tais alunos, o distrito tambem fornece informa96es por escrito sobre a natureza de 
quaisquer necessidades ou problemas que possam causar dificuldades,juntamente com 
informa96es sobre medidas de emergencia apropriadas. Os prestadores de transporte 
incluem motoristas de veiculos do ensino geral e especial e quaisquer assistentes ou 
auxiliares identificados por uma Equipa para qualquer tipo de veiculo. 

Requisitos Estatais 
M.G.L. c. 71 , §§ 38G, 38Q e 38Q ½ 603 
CMR 28.03(l)(a); 28.06(8)(b) e (c) 

Requisitos Federais 

Classifica~iio: Parcialmente Implementado Requerida a Resposta do Distrito: Sim 

Constata~oes do Departamento de Ensino Primario e Secundario: 
Uma revisiio dos documentos e entrevistas com os fimcionarios indicou que, embora o distrito ofere9a 
oportunidades opcionais de forma9iio sobre leis, regulamentos, politicas e procedimentos locais relativos 
ao ensino especial, o distrito niio garante que os professores do ensino geral e do ensino especial recebam 
a forma9iio necessaria. Adicionalmente a revisao dos documentos e as entrevistas com os funcionarios 
indicaram que os professores do ensino especial e do ensino geral, assistentes de ensino e paraprofissionais 
nem sempre recebem forma9ao sabre metodos de colabora9iio para acomodar os diversos estilos de 
aprendizagem de todos os alunos na sala de au/a do ensino geral. 
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NUMERODO 
CRITERIO 

ENSINO ESPECIAL 
VII. INSTALA<;OES ESCOLARES 

Norma Legal 

SE 55 Instala~oes e salas de aulas do Ensino Especial 
0 distrito escolar oferece instala96es e salas de aula para alunos elegiveis que 
l. maximizam a inclusao <lesses alunos na vida da escola; 
2. fornecem acessibilidade para implementar totalmente o IEP de cada aluno; 
3. sejam pelo menos iguais em todos os aspetos fisicos as normas medias das instala96es 

e salas de aula do ensino geral; 
4. recebem a mesma prioridade que os programas gerais de ensino na aloca9ao de espas;os 

de ensino e para outros fins nas escolas publicas, de modo a minimizar a separa9iio ou 
estigmatiza9iio dos alunos elegiveis; e; 

5. niio siio identificados por sina is ou outros meios que estigmatizam tais alunos. 

Reauisitos Estatais Requisitos Federais 
603 CMR 28.03(l)(b) Sec9ao 504 da Lei de Reabilita9iio de 

1973 

Classifica~ao: Parcialmente Implementado Requerida a Resposta do Distrito: Sim 

Constata~oes do Departamento de Ensino Primario e Secundario: 

Observa<;oes das instalar;:oes, uma revisiio dos documentos e entrevistas com os funcionarios indicaram o 
seguinte: 

A localizar;:iio das salas de au/a substancialmente separadas nas Downey e Angelo Elementary Schools niio 
minimiza a separar;:iio ou estigmatizar;:iio dos alunos elegiveis, nem maximiza a inclusiio desses alunos na 
vida da escola. Na Downey Elementary School, a disposir;:iio do ensino da escola e por aglomerados de anos 
de escolaridade com quatro salas de au/a ao ar livre por ano. Todas as salas de au/a substancialmente 
separadas estiio localizadas fora desses aglomerados de anos de escolaridade. Uma turma da pre-esco/a-1 ° 
ano e duas do 3°-5° ano das salas de aulas de habilidades de vida encontram-se aglomeradas em conjunto, 
}unto aentrada principal da escola, afastadas dos colegas da mesma idade. Outra turma de habilidades de 
vida do 3°-5° ano encontra-se localizada ao /ado das salas de aula do ensino geral dojardim de infancia e 
do 2° ano, afastada dos colegas da mesma idade. Da mesma forma, duas salas de aula terapeuticas 
encontram-se localizadas em extremidades opostas do mes mo corredor, num andar diferente dos colegas da 
mesma idade. 

Na Angelo Elementary School. duas salas de au/a de autismo do 3°-5° ano encontram-se situadas num 
corredor envolvido par espar;:os niio dedicados ao ensino e encontram-se afastadas dos colegas da mesma 
idade. Tambem na Angelo Elementary School, a sala de au/a de autismo substancialmente separada 
encontra-se localizada num corredor com salas de au/a do jardim de infancia. 

No Barrett Russell Early Childhood Center, as instalar;:oes do ensino especial niio siio iguais, pelo menos no 
que se refere ao aspeto fisico, aos padroes medios das instalar;:oes e salas de aula do ensino gera/. 
Especificamente, os servir;:os de fa/a e linguagem, terapia ocupacional, fisioterapia e educar;:iio fisica 
adaptativa siio fornecidos aos alunos nos corredores. Adicionalmente, um professor de a/unos surdos 
fornece servir;:os de ensino especial aos alunos num cubiculo localizado na sa/a de trabalho do professor. 

Na Brockton Champion High School, a sala de au/a substancialmente separada que apoia os alunos com 
deficiencias emocionais e a sala de au/a do Ensino geral de Ingles encontram-se localizadas em duas salas 
separadas por uma parede parcial, o que cria distrar;:oes audWvas significativas. 
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METODOS DE ADMINISTRA<;AO 
DOS DIREITOS CIVIS (CR) 

E 
OUTROS REQUISITOS RELACIONADOS COM 0 

ENSINO GERAL 

NORMAS LEGAIS, 
CLASSIFICA<;OES DE CONFORMIDADE E 

CONSTATA<;OES 
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NUMERODO METODOS DE ADMINISTRA(::AO DOS DIREITOS CIVIS (DC) E OUTROS 
CRITERIO REQUISITOS RELACIONADOS COMO ENSINO GERAL 

II. IDENTIFICA(::AO E COLOCA(::AO DE ALUNOS 

Norma Legal 
CR3 Acesso a uma ampla gama de programas educacionais 

I. Todos os alunos, independentemente da ra<;a, cor, sexo, identidade de genero, religiao, 
nacionalidade, orienta<;ao sexual, deficiencia ou sem abrigo, tern igual acesso ao 
programa de ensino geral e a todos os programas de ensino ocupacional/profissional 
oferecidos por o distrito. 

2. 0 distrito nao segrega os alunos aprendizes de Ingles (EL, na sua sigla em Ingles) dos 
seus colegas falantes de Ingles, exceto quando programaticamente necessario, para 
implementar um programa de Ensino da Lingua Inglesa (ELE, na sua sigla em Ingles). 
0 distrito tambem garante que os EL participam em pleno com os seus colegas falantes 
de Ingles e que recebem apoio nos cursos academicos nao essenciais 

3. 0 distrito proporciona acesso total a vasta gama de oportunidades academicas e 
oferece apoio aos nao-EL, tais como servi<;os de ensino especial, Pianos de 
Acomoda<;ao da Se9ao 504, servi<;os do Titulo I, ensino tecnico e profissional, e os 
apoios descritos no piano de acomoda9ao do curriculo do distrito. 

Titulo VI: 42 U.S.C. 2000d; 34 CFR 100.3(a),(b); EEOA: 20 U.S.C. l 703(t); Titulo IX: 
20 U.S.C. 1681; 34 CFR 106.31, 106.34, 106.35; Sec9ao 504: 29 U.S.C. 794; 34 CFR 
104.4; Titulo II: 42 U.S.C. 12132; 28 CFR 35.130; IDEA 2004: 20 U.S.C. 1400; 34 CFR 
300.110; NCLB: Titulo III, Parte A, Sec. 312l(c)(l)(C); Titulo X, Parte C, Secs. 721 , 
722(g)(4); emenda aConst. de Mass. art. 114; M.G.L. c. 71A, s. 7; c. 76, s. 5; 603 CMR 
26.03 conforme emendado pelo Capitulo 199 das Leis de 2011. 

Classifica~ao: Parcialmente Implementado ~equerida a Resposta do Distrito: Sim 
Constata~oes do Departamento de Ensino Primario e Secundario: 
Uma revisiio dos documentos e entrevistas com os funcioncirios indicou que os alunos do ensino secundcirio 
que frequentam os programas alternativos da Champion High School e da Fredrick Douglass Academy 
come9am a escola quarenta minutos mais tarde do que os outros alunos do ensino secundcirio do distrito. 
Como o dia escolar termina mais tarde para estas escola alternativas. os alunos niio tern acesso igua/ aos 
clubes e atividades extracurriculares disponfveis para os alunos da Brockton High School e da Huntington 
Alternative School. 

Uma revisiio dos documentos e entrevistas com os funcioncirios tambem indicou que os alunos em coloca9i5es 
substancialmente separadas nas Angelo Elementary e Downey Elementary Schools niio tern a oportunidade 
d ~ d' . l d Ie parllc1par em programas nao aca em,cos e especw1s com os seus co ef[as o ens mo !{era. 

NUMERODO 
CRITERIO 

CR16 

Norma Legal 

Notifica~ao aos alunos com 16 anos de idade ou mais que deixam a escola sem 
um diploma do ensino secundario, certificado de frequencia ou certificado de 
conclusao 
1. Nenhum aluno que nao tenha concluido 0 ensmo secundario devera ser 

considerado como tendo deixado a escola publica permanentemente, exceto se um 
administrador da escola que o aluno tenha frequentado pela ultima vez tenha 
enviado uma notifica9ao num prazo de cinco dias a contar da Io• ausencia 
consecutiva do aluno ao aluno e aos pais/tutor do aluno em Ingles e na lingua 

Versao do Modelo I 10618 

Massachusetts Department ofElementary and Secondruy Education -Gabinete de Monitorizayao das Escolas Publicas 
Relat6rio da Monitorizayao Centrada em Niveis da Brockton Public Schools - I 7 MAIO 2019 

Pagina 15 de I 8 



NUMERODO 
CRITERIO 

Norma Legal 

materna dos pais ou tutor (na medida do possivel). A notifica9ao devera oferecer 
pelo menos duas datas e horarios para uma entrevista de saida com o 
superintendente (ou seu representante), o aluno e os pais/tutor, de forma a que 
ocorra antes do aluno deixar a escola permanentemente. A notifica9ao deve incluir 
informa96es de contacto para agendar a entrevista de saida e indicar que as partes 
devem concordar com uma data e hora para a entrevista de saida e que a entrevista 
deve ocorrer dentro de 10 dias a partir da notifica9ao. A hora ea data da entrevista 
de saida podem ser estendidas a pedido dos pais/tutor, mas por um periodo nao 
superior a 14 dias. 0 superintendente ou representante pode prosseguir com a 
entrevista de saida sem os pais/tutor, se o superintendente ou pessoa designada 
fizer um esfor90 de boa fe para incluir os pais/tutor. 

2. A entrevista de saida tera como prop6sito a discussao das razoes que levam o 
aluno deixar a escola permanentemente e considerar programas educacionais e 
servi90s alternativos disponiveis para o aluno. 0 superintendente (ou o seu 
representante) convocara uma equipa de funcionarios da escola, como o diretor, 
conselheiro de orienta9ao, professores, monitores e outros funcionarios da escola, 
para participar na entrevista de saida com o aluno e os pais/tutor. Durante a 
entrevista de saida, o aluno deve receber informa96es sobre os efeitos prejudiciais 
da saida precoce da escola, os beneficios da obten9ao de um diploma do ensino 
secundario e uma lista de programas educacionais e servi90s alternativos 
disponiveis para o aluno. 

3. Qualquer distrito que atenda a alunos do ensino secundaria envia uma notifica9ao 
anual por escrito aos ex-alunos que ainda nao obtiveram a sua determina9ao de 
competencias e que ainda nao foram transferidos para outra escola 
a. para informa-los sobre a disponibilidade de programas de apoio academico 

p6s-ensino secundario financiados publicamente e 
b. para incentiva-los a participar nesses programas. 
No minimo, o distrito envia uma notifica9ao por escrito, via correio expresso, para 
o ultimo endere90 conhecido de cada aluno que frequentou uma escola secundaria 
do distrito nos ultimos dois anos. 

4. 0 Superintendente devera reportar anualmente ao Departamento o numero de 
alunos com dezasseis anos de idade ou mais que tenham deixado a escola 
permanentemente, as razoes para ta! saida e qualquer coloca9ao educacional ou 
alternativa que o aluno tenha aderido. 

M.G.L. C. 76, §§ 5, 18; St. 1965, C. 741 

Classifica~ao: Parcialmente Implementado lRequerida a Resposta do Distrito: Sim 

Constata~oes do Departamento de Ensino Primario e Secundario: 
Embora o distrito tenha procedimentos e notificar;oes de alcance, uma revisiio dos documentos e dos 
registos de assiduidade dos alunos indicou que o distrito niio envia consistentemente a notificar;iio inicial 
aos alunos ou pais no prazo de cinco dias a contar da decima ausencia consecutiva do aluno. Jsto atrasa 
ou impede a entrevista de saida entre o superintendente (ou o seu representante), o aluno e os pais/tutor, 
para discutir as razoes que levam o aluno a deixar permanentemente a escola e considerar programas e 
servir;os educacionais alternativos disponiveis para o aluno. 

Yersao do Modelo I I 0618 

Massachusetts Department ofElementary and Secondary Education -Gabinete de Monitorizayao das Escolas Publicas 
Relat6rio da Monitoriza9ao Centrada em N iveis da Brock1:on Public Schools- 17 MAIO 2019 

Pagina 16 de 1 8 



NUMERODO 
CRITERIO 

METODOS DE ADMINISTRA(:AO DOS DIREITOS CIVIS (DC) E OUTROS 
REQUISITOS RELACIONADOS COMO ENSINO GERAL 

VIII. PLANO DO PROGRAMA EAV ALIA(:AO 

Norma Legal 

CR24 Revisao do curriculo 
0 distrito assegura que os professor do distrito revem, individualmente, todos os 
materiais educacionais no que respeita a generaliza96es simplistas e degradantes, sem 
merito intelectual, com base na ra9a, cor, sexo, identidade do genero, religiao, 
nacionalidade e orientas;ao sexual. Atividades apropriadas, discuss6es e/ou materiais 
suplementares sao usados para fornecer equilibrio e contexto para quaisquer 
estere6tipos descritos em tais materiais. 

M.G.L. c. 76, § 5; 603 CMR 26.05(2) conforme emendado pelo Capitulo 199 das Leis 
de 201 1 

Classifica~ao: Parcialmente lmplementado ~equerida a Resposta do Distrito: Sim 

Constata~oes do Departamento de Ensino Primario e Secundario: 
Uma revisiio dos documentos e entrevistas com os funcionarios indicou que as professores niio revem, 
individualmente, todos as materiais educacionais no que respeita a generaliza<;oes simplistas e 
degradantes, sem merito intelectual, com base na ra9a, cor, sexo, identidade de genero, religiiio. 
nacionalidade e orienta9iio sexual. 

NUMERODO 
CRITERIO 

Norma Legal 

CR25 Autoavalia~ao Institucional 
0 distrito avalia todos os aspetos do seu programa da Pre-escola-1 2° ano anualmente 
para garantir que todos os alunos, independentemente da ra9a, cor, sexo, identidade de 
genero, re ligiao, nacionalidade, proficiencia limitada em Ingles, orienta9ao sexual, 
deficiencia ou estatuto de habitas;ao, tenham acesso igual a todos os programas, 
incluindo desporto e outras atividades extracurriculares. Fez tais altera96es, conforme 
indicado pela avalia9ao. 

T itulo VI: 42 U.S.C. 2000d; 34 CFR 100.3(b)(2); EEOA: 20 U.S.C. l 703(t); Secs;ao 
504: 29 U.S.C. 794; 34 CFR I 04.4(b)(4); Titulo II: 42 U.S.C. 121 32; 28 CFR 
135.130(b)(3); NCLB: Titulo III, Parte A, Sec. 3121(c)(l)(C); Titulo X, Parte C, Sec. 
722(g)(l)(J)(i), 722(g)(7); emenda aConst. de Mass. art. 114; M.G.L. c. 71A, § 7; c. 
76, § 5; 603 CMR26.07(1),(4) conforme emendado pelo Capitulo 199 das Leis de 2011. 

Classifica~ao: Parcialmente Implementadol Requerida a Resposta do Distrito: Sim 

Constata~oes do Departamento de Ensino Primario e Secundario: 
Uma revisiio dos documentos indicou que o distrito niio avalia todos as aspetos do programa Pre-escola-
120ano anualmente para garantir que todos os alunos, independentemente da ra9a, car, sexo, identidade 
de genera, religiiio, nacionalidade, proficiencia limitada em Ingles, orienta9iio sexual, deficiencia ou 
estatuto de habita9iio, tenham igual acesso a todos os programas, incluindo desporto e outras atividades 
extracurriculares. 
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Este Relat6rio Final da Monitorizac;:ao Centrada em Niveis tambem se encontra disponivel em: 
http://www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/. 

Informac;:oes de perfil fornecidas por cada charter school e escola do distrito, incluindo informac;:oes para 
escolas individuais dentro dos distritos, estao disponiveis em: 

http://profiles.doe.mass.edu/. 

Relat6rio Final WBMS 2019 
Nome do Ficheiro: Relat6rio Final TFM 2019 da Brockton Public Schools 

Ultima Revisao em: 17 MAIO 2019 
Elaborado por: EVV/JLE 
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MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF ELEMENTARY AND SECONDARY 
EDUCATION 

Monitorizacao da Escola Publica 

REVISAO DA MONITORIZA(;A.O CENTRADA 

PLANO DE A(;A.O CORRETIV A 

Escola Charter ou Distrito: Brockton 

Ano da Revisao da Monitoriza~ao Centrada (FMR) No Local: 2018-2019 

Area do Programa: Ensino Especial 

Todas as a9oes corretivas devem ser implementadas integralmente e todas as nao
conformidades devem ser corrigidas o ma_is rapido possivel e no maxima ate um ano 
ap6s a emissao do Relat6rio Final da Revisa,o do Programa Coordenado, datado de 18 
MAIO2019. 

Data de Um Ano de Conformidade Obrigatoria: 18 ~AIO 2020 

Resumo dos Pianos de A~ao Corretiva Requeridos Neste Relatorio 

Criterio Titulo do Criterio Classifica1yao FMR 

SE 51 Licenciamento adequado dos professores do ensino especial Parcialmente 
Implementado 

SE 52 Certificac;oes/licern;:as apropriadas ou outras credenciais - prestadores de Parcialmente 
servic;os relacionados Implementado 

SE 54 Desenvolvimento profissional Parcialmente 
Implementado 

SE 55 Instalac;oes e salas de aula do ensino especial Parcialmente 
Implementado 

CR3 Acesso a uma ampla gama de programas educacionais Parcialmente 
Implementado 

CR 16 
INotificac;ao dos alunos com 16 anos de idade ou mais que deixam a 

Parcialmenteescola sem um diploma do ensino secundario, certificado de frequencia 
Implementadoou certificado de conclusao 

CR24 Revisao do curriculo Parcialmente 
Implementado 

CR25 IAutoavaliac;ao institucional Parcialmente 
Implementado 




