
Plano Estratégico de MCPS 
Ano Fiscal 2022-2025
O novo plano estratégico de MCPS para 2022-2025 
contém três áreas principais de foco: excelência 
acadêmica, bem-estar da família e excelência 
profissional e operacional.
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 »  Melhora das conquistas dos alunos em 
leitura e escrita e matemática

 »  Aumento da percentagem de alunos que 
se formam no ensino médio

 »  Aumento ao acesso a oportunidades de 
aprimoramento e de aceleramento para 
grupos subrepresentados

 »  Crescimento das taxas de Preparo para 
a Faculdade e a Carreira de Maryland 
(Maryland College and Career Readiness)

 »  Melhora nas taxas de conclusão dos 
programas de educação profissional e 
tecnológica

 »  Aumento das matrículas na educação pós-
secundária

 »  Aumento das oportunidades de 
treinamento profissional para todos os 
alunos

 »  Promoção de climas distritais e escolares 
positivos, atenciosos e solidários que 
respeitem os alunos e funcionários

 »  Implementação de práticas escolares para 
apoiar sistemas eficazes de gestão de 
saúde comportamental

 »  Implementação de envolvimento familiar 
culturalmente responsivo que promova a 
comunicação bidirecional 

 »  Aumento de aprendizado profissional 
para todos os funcionários para apoiar a 
equidade, o bem-estar socioemocional dos 
alunos por meio de práticas informadas 
sobre traumas e aumentar a capacidade de 
ensino

 »  Melhora na estratégia de recrutamento 
estratégico para aumentar uma força de 
trabalho diversa de alto nível e apoiar o 
bem-estar socioemocional de todos os 
alunos

 »  Aumento de número de diretores 
experientes e diversificados que atendem 
em escolas de alta necessidade

 »  Aumento da conectividade e da satisfação 
com a tecnologia em MCPS

 »  Conexão do plano financeiro do distrito ao 
plano estratégico com o objetivo de alinhar 
todos os recursos distritais e aumentar a 
transparência

 »  Continuação do fornecimento e da 
manutenção de instalações seguras e limpas 
que garantam a acessibilidade e apoiem o 
ambiente de aprendizagem
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Nossas Escolas 2021-2022

Dados Demográficos dos Alunos 
2021-2022
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Serviços de 
Educação Especial

RECEBEM

Aprendizes da 
Língua Inglesa

RECEBEM 
SERVIÇOS PARA

Refeições Gratuitas 
ou a Preço Reduzido 
(FARMS)

QUALIFICAM PARA

5 Escolas Especiais 
1 Programa Alternativo 
2 Centros de Aprendizagem 
Infantil 

158.232 Alunos 209  
ESCOLAS

135 Escolas do Ensino Fundamental I

40 Escolas do Ensino Fundamental II

26 Escolas do Ensino Médio 


