Executive Summary – Portuguese

SUMÁRIO EXECUTIVO
Em 27 de outubro de 2021, o Distrito recebeu do Estado instruções para a solicitação de financiamento pelo Plano de Resgate
Americano (American Rescue Plan/ARP). A solicitação deve ser apresentada ao Estado até 12 de novembro. Conforme indicado
em reuniões anteriores, o ARP permitirá que o Distrito continue fornecendo muitos serviços já em andamento, utilizando fundos
do ESSER II.
Em 3 de novembro de 2021, o Plano de Resgate Americano foi apresentado durante a reunião do Conselho Escolar. Abaixo estão
listadas as suposições e explicações que levaram ao levantamento das prioridades de investimento e a estimativa de seus custos
para o período de 12 de novembro de 2021 a 30 de setembro de 2024.
1.

Recuperação Acadêmica e de SEL (em milhões de dólares)

Prioridade de Investimento

2021-22

Professores Adicionais
(Aproximadamente 308
professores no Ano Fiscal
2023 e 154 professores no
Ano Fiscal 2024)

Serviços Educacionais
Suplementares

Suplementos de Reabertura
para Funcionários

44.0

Assistência em Catástrofes
$1,000 (pagamento de
capital)

1.4

Experiência Escolar de Verão
(Summer School Experience)

ARP

2022-23

2023-24

$20.0

$10.0

15.0

15.0

24.0

24.0

Descrição
A estimativa se baseia no número de alunos que não
estavam alcançando progresso acadêmico adequado na
primavera passada e no salário médio de professores
neste ano. As estimativas do Ano Fiscal 2023 e Ano
Fiscal 2024 serão recalculadas com base nos registros
de execução dos alunos do ensino fundamental e nos
resultados do I-Ready. No caso das escolas
secundárias, o recálculo será baseado nas notas do 2º
bimestre. Assim que essas informações estiverem
disponíveis em dezembro, as estimativas de custos
revisadas serão apresentadas ao Conselho para
realinhamento de recursos.
O financiamento visa atender aos alunos que não estão
alcançando progresso acadêmico adequado. Assim que
essas informações estiverem disponíveis em dezembro,
as estimativas de custos revisadas serão apresentadas
ao Conselho para realinhamento de recursos.
Os suplementos de reabertura para funcionários são
fundos de reserva para o ano corrente do programa.
Este é um item de negociação e, portanto, detalhes
adicionais não estão disponíveis no momento.
Os $1,4 milhões cobrirão o pagamento aos
funcionários que se qualificaram sob o programa de
pagamento de auxílio de emergência do Estado, mas
não receberam o pagamento de 1.000 dólares do
Estado. Este é um item de negociação e, portanto,
detalhes adicionais não estão disponíveis no momento.
O Distrito investiu $20 milhões no Programa de Verão
em 2020-21 (sem incluir custos de segurança e
transporte). Em dezembro de 2021, o Distrito dará
início ao grupo de trabalho oficial de planejamento de
verão. Na expectativa de inscrições adicionais no verão
à medida que o programa é ampliado, espera-se que o
custo estimado aumente. O comitê desenvolverá o
modelo e os planos para o verão de 2022 com base nos
dados do último verão.
Prioridade 1, continuação
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1.

Recuperação Acadêmica e de SEL (em milhões de dólares) - Continuação

Prioridade de Investimento

2021-22

Contrato de Serviços para
Apoio à Saúde Mental

2022-23

2023-24

$6.5

$6.5

Acampamento de Intervenção
da Primavera

3.0

3.0

3.0

Acampamento de Intervenção
de Inverno

1.5

1.5

1.5

1.0

.9

$71.0

$60.9

Ask BRIA

Total da Prioridade

ARP

$49.9

Descrição
A alocação de verbas do ARP para apoio à saúde
mental atende ao aumento das necessidades de saúde
mental e comportamental de nossos alunos por meio de
serviços prestados pela equipe da BCPS e parceiros da
comunidade. Os fundos garantirão que as escolas
tenham serviços de assistência social escolar durante a
Experiência Escolar de Verão, e gerentes de casos de
abuso de substâncias/expulsão em pendência durante o
verão devido ao aumento de incidentes disciplinares.
Os serviços estão sendo ampliados para dar suporte aos
locais que oferecem cuidados pós-escolares, que
também estão lidando com um aumento de problemas
de saúde mental. Os serviços efetivos serão avaliados e
os fundos serão alinhados de acordo.
O custo estimado para o Acampamento de Intervenção
da Primavera é baseado nos serviços prestados no ano
passado, os quais foram financiados pela alocação do
ESSER I.
O custo estimado para o Acampamento de Intervenção
de Inverno é baseado nos serviços prestados no ano
passado, os quais foram financiados pela alocação do
ESSER I.
Este serviço é coordenado pela OSPA e Serviços
Acadêmicos. É composto principalmente por
professores. O Ask Bria está sob revisão e assim que a
avaliação for concluída, o orçamento será realinhado
para refletir os serviços que tiveram impacto no
aprendizado dos alunos.
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2.

Considerações de Saúde e Segurança (em milhões de dólares)
Prioridade de Investimento

Sistema HVAC/Qualidade do
Ar

Cobranças Médicas
Relacionadas à COVID-19

2021-22

2022-23

2023-24

$40.0

$30.0

$20.0

10.0

8.0

8.0

7.4

3.7

Serviços Contratuais de
Enfermagem (continuar a
manter 2 enfermeiros por
escola)
Custos dos Dias de Licença
Médica

3.5

2.0

1.0

Equipamento de Proteção
Individual (PPE, sua sigla em
inglês)

1.0

.5

.5

2.0

1.0

$49.9

$34.2

Alocações Adicionais para
Limpeza e Manutenção
Total da Prioridade

ARP

$54.5

Descrição
O Distrito dedicará $95 milhões ($5 milhões já estão
alocados no ESSER II) para se concentrar em projetos
para melhorar a qualidade do ar interno e sua
recuperação da pandemia da COVID-19. O programa
de qualidade do ar interno será dividido em três
categorias: HVAC, Envolvente de Edifício e Qualidade
do Ar. Serão alocados cerca de $65 milhões para
HVAC, $20 milhões para qualidade do ar e $10
milhões para construção de um envolvente de edifício.
Muitos dos novos sistemas HVAC incluirão novas
tecnologias emergentes na indústria que são destinadas
a impedir a propagação de vírus. Uma lista detalhada
de projetos e locais afetados será fornecida pelo PPO
em reuniões futuras.
O Distrito continuarà a reservar fundos para cobrir
cobranças médicas relacionadas à COVID-19. Entre
março de 2020 (início da pandemia) e 30 de junho de
2021, o Distrito pagou $15,9 milhões em reembolsos
médicos relacionados à COVID-19.
A estimativa é baseada na continuação de 2
enfermeiros(as) por escola. Espera-se que as
necessidades de financiamento diminuam no Ano
Fiscal 2024, conforme os casos de COVID-19 se
reduzem.
A estimativa é baseada nas despesas reais do Distrito
incorridas no Ano Fiscal 2021, com a expectativa de
que essas necessidades continuarão a diminuir à
medida que os casos de COVID-19 se reduzem.
Além do estoque atual armazenado no Distrito, são
solicitados $2 milhões para a aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual (AF22 $1
milhão; AF23 $500 mil; AF24 $500 mil).
As estimativas são baseadas nos gastos reais de $2,3
milhões do Distrito, incorridos no Ano fiscal 2021.
Espera-se que as necessidades de financiamento
diminuam no Ano Fiscal 2024, à medida que os casos
de COVID-19 se reduzem.

Sumário Executivo

BED<pt-br/jl/12/21>Document translated by the Bilingual/ESOL Department (12/21)

Página 3

SUMÁRIO EXECUTIVO
3.

Infraestrutura Tecnológica (em milhões de dólares)
Prioridade de Investimento

2021-22

2022-23

2023-24

Alcançar a proporção de 1:1
computadores em todas as
escolas e custos relacionados
de tecnologia

$7.0

$15.0

$15.0

$7.0

$15.0

$15.0

2022-23

2023-24

Alocação de Auxílio Devido à
Redução de Matrículas

$2.0

$2.0

Segurança para a Experiência
Escolar de Verão

1.5

1.5

Transporte para a Experiência
Escolar de Verão

3.0

3.0

$6.5

$6.5

Total da Prioridade
4.

Descrição
O Distrito reservou $37 milhões para alcançar a
proporção de 1:1 computadores em todas as escolas;
remoção de dispositivos mais antigos; compra de
carrinhos para dispositivos das escolas; reconexão de
carrinhos usados; e avaliar e preparar para dar suporte
às escolas com pontos de acesso de gerações mais
antigas.

Apoio às Escolas (em milhões de dólares)
Prioridade de Investimento

Total da Prioridade

ARP

2021-22

$0.0

Descrição
O Distrito identificou 11.500 alunos "não
contabilizados" durante os anos letivos de 2020-2021 e
2021-2022. Através de parcerias com PCG, BTU e
AFT, o Distrito conseguiu rematricular 1.103 alunos e
identificou o paradeiro de 6.220 outros alunos (por
exemplo, mudaram-se, transferiram-se para escolas
particulares). O Distrito prevê anualmente que
aproximadamente 6.000 alunos não retornam às escolas
sem a devida retirada do sistema escolar e esses alunos
precisam de acompanhamento por funcionários que são
treinados em ajudar famílias, fornecer qualquer apoio
necessário para retornar à escola, e/ou coletar as
devidas informações para completar o processo de
retirada.
A lógica está em alinhamento com outros distritos da
Flórida que também estão utilizando uma abordagem
de equipe para fornecer esses apoios de forma
adequada aos alunos não contabilizados. Além disso,
esta equipe pode fornecer assistência semelhante aos
alunos que se tornam cronicamente ausentes e
necessitam de reengajamento. Esta equipe será
composta por um administrador, pessoal não docente,
intermediários da comunidade e um registrador distrital
para garantir a integridade dos dados nos sistemas de
informação.
A solicitação de $1,5 milhões para a Segurança do
Programa Experiência Escolar de Verão baseia-se nos
custos do ano anterior.
A solicitação de $3 milhões para o Transporte do
Programa Experiência Escolar de Verão baseia-se nos
custos dos serviços do ano anterior, que transportaram
com segurança crianças para os 87 locais que
ofereceram a Experiência Escolar de Verão.
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5.

Manter os Funcionários Existentes (em milhões de dólares)
Prioridade de Investimento

2021-22

2022-23

2023-24

$23.7

$23.7

$23.7

$23.7

2021-22

2022-23

2023-24

$38.5

$38.5

$38.5

2021-22

2022-23

2023-24

$6.0

$9.2

$9.0

Redução do Financiamento do
Estado para Manter Diretrizes
de Número Máximo de
Alunos em Sala de Aula
(Class Size Funding)

Expansão da Bolsa de Estudos
FES – Estimativa do Impacto
Financeiro ao Distrito

20.0

Total da Prioridade

$20.0

6.

Escolas Charter (em milhões de dólares)
Prioridade de Investimento

Escolas Charter

7.

Descrição
O Distrito continuará a reservar fundos para o Ano
Fiscal 2023 e o Ano Fiscal 2024 para compensar a
redução no financiamento do Estado para manter as
diretrizes de número máximo de alunos em sala de
aula. O Distrito procurará equilibrar o orçamento do
Fundo Geral para cobrir esta redução após o Ano
Fiscal 2024, para mitigar um possível colapso de
verbas se a redução do financiamento do Estado
continuar além de 2023-24.
As mudanças ocorridas durante a sessão legislativa de
2021 ampliaram significativamente a elegibilidade de
inscrições para a Bolsa de Estudos Family
Empowerment Scholarship. Esta mudança afetou
drasticamente as estimativas dos distritos.

Descrição
Os fundos são alocados para as escolas charter
conforme necessário e de acordo com o número de
matrículas.

Custo Indireto (em milhões de dólares)
Prioridade de Investimento

Custo Indireto

ARP

Descrição
Os fundos são alocados para custos administrativos
com base na taxa de custo indireto aprovada pelo
Estado.
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