5 Escolas Especiais • 1 Programa Alternativo •
2 Centros de Aprendizagem Infantil

* Matrícula Oficial Outono de 2020

O MAIOR distrito de MARYLAND
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A taxa total de graduação de MCPS está ACIMA da média estadual e nacional.
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Orçamento Operacional Recomendado pelo Superintendente
— Ano Fiscal 2022/ Dezembro 2020 —
Resumo
Orçamento Operacional Recomendado para o Ano Fiscal de 2022 mantém nosso foco nos alunos, nas salas de
aula e escolas. Esse orçamento conঞnua centrado em nosso propósito central de preparar todos os alunos para
terem sucesso em seu futuro. Ao mesmo tempo, esse orçamento foi desenvolvido durante o período em que o
novo coronavírus SARS-CoV-2 (pandemia da COVID-19) impactou nosso país, estado e condado, bem como o
ensino e a aprendizagem em nosso distrito escolar.

Financiamento Reduzido da Manutenção dos Esforços
(sigla em inglês, MOE)
Como resultado do impacto da pandemia, o número oficial de matrículas
do Kindergarten até a 12ª série nas escolas MCPS em 30 de setembro
de 2020 era 3.641 alunos a menos equivalentes à qualificação de estudantes em tempo integral do que os matriculados na mesma data um ano
atrás. Com base na atual lei da MOE, isso resultaria em uma redução de $
39.769.806 na receita de contribuição local do Condado de Montgomery
para o ano fiscal de 2022.

Outras Preocupações do Orçamento/Riscos
• Redução das projeções de receita para o estado de Maryland e o condado de
Montgomery
• Rescisão do Maryland Blueprint for Educaঞon/Financiamento Kirwin
• Retorno de matrícula pós-pandemia - 2.500-3.000 alunos esperados
• Custos de saúde pós-pandemia devido a procedimentos médicos atrasados

Despesas
Orçamento do Ano
Fiscal 2021

$2,76 Bi

Orçamento do o Ano
Fiscal de 2022

$2,71 Bi

Diferença
Percentagem

($42,6) Mi
-1,5%

*(2,71 bilhões inclui $40.4 milhões além da
MOE para manter as operações)

Retorno das Matrículas

$8.908.332

Novos Espaços

$1.146.319

Inflação

$443.836

Investimentos/Considerações Importantes

Mudança de Taxa/Outras

$1.463.866

9 Manutenção da equipe de funcionários para alunos que retornam a MCPS
9 Saúde mental/suporte socioemocional para alunos e funcionários
9 Suportes extras para combater a perda de aprendizado e ajudar alunos com
dificuldades
9 Suporte para aprendizagem virtual conঠnua e tecnologia quando apropriado

Concessões/
Empreendimentos/Outros

($28.136.495)

Eficiência e Reduções

($26.422.007)

Diferença Total do
Orçamento

($42.596.149)

O Coração da Nossa Comunidade
O invesঞmento mais importante em qualquer ano é feito para apoiar a equipe MCPS. Professores e líderes educacionais
fizeram a transição e manঞveram programas acadêmicos no espaço virtual. A equipe de apoio criou maneiras inovadoras
de fornecer bens e serviços às famílias. A equipe MCPS reinventou esportes, aঞvidades extracurriculares e programas
especiais durante este período desafiador. Manter uma equipe de qualidade para o futuro é fundamental, pois eles são o
coração da nossa comunidade.
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