Força na Diversidade
Qualidade através da Colaboração

5 de dezembro de 2016
O Departamento de Ensino Fundamental e Médio informou ao Diretor Executivo do EDCO Collaborative,
Colleen Dolan, que será realizada uma Revisão do Programa Collaborative neste ano letivo. Como parte
dessa Revisão do Programa Collaborative, os funcionários do Departamento visitarão o Collaborative
durante a semana de 10-13 de janeiro de 2017. Essas visitas são rotineiramente conduzidas pelo
Departamento para satisfazer as exigências federais e estaduais contidas na revisão periódica de programas
e serviços de educação específica nas escolas de toda a comunidade. O Departamento está analisando
vários programas durante uma única visita, afim de um melhor aproveitamento do tempo dos funcionários
da escola e do Departamento e incentivar a uma relação mais próxima entre os programas.
A Revisão do Programa Collaborative efetuada pelo Departamento abordará os seguintes programas:
EDCO Programa de Dia Terapêutico North Crossing, EDCO Programa para Surdos e Deficientes
Auditivos e EDCO Programa de Parceiros. Após analisar os procedimentos colaborativos para estes
programas, uma equipe do Departamento fará uma visita local, durante a qual analisará os registros
individuais de alunos, entrevistará administradores, professores e paraprofissionais, fará pesquisas com os
pais e observará os espaços de ensino. Após a visita local, a equipe preparará um relatório para o diretor
executivo e conselho de administração, com resultados detalhados para cada programa.
Utilizando uma escala de avaliações que vai de “Louvável” a “Não Implementado”, o relatório avaliará a
implementação de cada requisito analisado pelo Departamento. Quando os requisitos são considerados
como não implementados ou apenas parcialmente implementados, o collaborative deve propor ao
Departamento uma ação corretiva para colocar estas áreas em conformidade com os estatutos e
regulamentos. Os Programas Collaborative são incentivados a incorporar a ação corretiva em seus planos
de melhorias escolares e do distrito e nos planos de desenvolvimento profissional. Será fornecido ao
collaborative assistência técnica do Departamento ao desenvolver um plano de ação corretiva. Tanto o
relatório do Departamento como o plano de ação corretiva são informações públicas e estarão disponíveis
para o público mediante solicitação. Os relatórios finais da Revisão do Programa também estão disponíveis
no site do Departamento em <http://www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/>.
Qualquer membro do público pode solicitar ser entrevistado por telefone por um membro da equipe de
visita do Departamento. Aqueles que desejam ser entrevistados devem ligar para o escritório do diretor
executivo adjunto em 339-222-5602 no máximo até 13 de janeiro de 2017 para deixar seus nomes e
telefones, ou podem ligar para o Departamento de Ensino Fundamental e Médio em 781-338-3723 (número
do presidente local). Um membro da equipe de visita entrará em contato com cada pessoa que deseje uma
entrevista dentro de duas semanas após a conclusão da visita local. Caso alguém não se sinta confortável se

comunicando em Inglês ou necessite outra acomodação, o Departamento tomará providências para se
comunicar adequadamente com a pessoa em questão.

