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A campanha 
Fund Our Future 
(Financiem o Nosso 
Futuro) é uma 
campanha de base 
com o objetivo de 
aprovar legislação 
para aumentar 
o financiamento 
estadual para o 
ensino público em 
mais de 1,5 mil 
milhões de dólares 
por ano — mais 
de mil milhões de 
dólares para as 
escolas públicas 
e mais de 500 
milhões de dólares 
para o ensino 
superior público.

Os títulos completos 
das leis apoiadas 
pela campanha Fund 
Our Future são:

Promise Act — Uma 
lei que proporciona 
oportunidades justas 
e investimento 
significativo, para 
uma educação 
bem-sucedida 
e equitativa

Cherish Act — Uma 
lei que dá ao ensino 
superior os recursos 
para garantir um 
sistema de ensino 
superior público 
forte e saudável

Financiamento do pré-escolar ao secundário
A Foundation Budget Review Comission (Comissão de Revisão Orçamental da Fundação) 
de 2015 constatou que a fórmula de financiamento das escolas públicas da Commonwealth 
está desatualizada — e que o orçamento da fundação é demasiado baixo em mais de mil 
milhões de dólares.
O Promise Act, apresentado pela Sen. Sonia Chang-Díaz (D-Boston) e pelos Representantes 
Aaron Vega (D-Holyoke) e Mary Keefe (D-Worcester), iria, durante um período de tempo, 
implementar as quatro principais recomendações da comissão para aumentar o orçamento 
da fundação, traduzindo-se em mais de mil milhões de dólares em novos fundos estaduais.  
A maior parte destes fundos iria para os distritos mais necessitados e com menos recursos. 
A fórmula seria alterada para:

• Contabilizar de forma realista os custos de saúde dos distritos utilizando dados reais 
para definir os custos dos seguros e as taxas de inflação no orçamento da fundação.

• Modernizar a fórmula para fornecer apoio adequado aos alunos de inglês e aos alunos 
com baixos rendimentos.

• Contabilizar com maior precisão os custos do ensino especial, para refletir melhor o 
número de matrículas real no ensino especial e o custo total que os distritos suportam 
com os alunos de fora do distrito.

• Aumentar a ajuda estadual a certos distritos para mitigar perdas para as charter schools.
• Garantir um aumento de 50 dólares por aluno na ajuda estadual anual mínima para 

todos os distritos.

Financiamento do ensino superior
Um relatório recente refere que, tendo em conta a inflação e as alterações no número de 
matrículas, o financiamento do ensino superior público em Massachusetts foi reduzido em 
31% desde 2001. O mesmo relatório revela que a parcela dos custos do ensino superior 
suportados pelos estudantes e respetivas famílias mudou drasticamente durante este 
mesmo período, de aproximadamente 30% em 2001 para aproximadamente 55% em 2016.
Os impactos deste subfinanciamento crónico são fortemente sentidos, não só pelos alunos, 
mas também por professores e funcionários. O Cherish Act, apresentado pelo Sen. Jo 
Comerford (D-Northampton) e pelos Representantes Sean Garballey (D-Arlington) e Paul 
Mark (D-Peru), iria reafirmar o compromisso do Estado com o ensino superior público ao:

• Implementar a principal conclusão da Higher Education Finance Comission (Comissão 
de Financiamento do Ensino Superior) de 2014, que se traduziria num financiamento 
adicional de 500 milhões de dólares para o ensino superior público. Estes novos 
fundos devem complementar, e não substituir, o financiamento existente.

• Estabelecer legalmente um nível de financiamento mínimo justo e adequado ao ensino 
superior público, que não seja inferior ao estabelecido por aluno em 2001, ajustado em 
função da inflação.

• Congelar propinas e taxas durante cinco anos, desde que a Legislatura reúna os fundos 
necessários para atingir os níveis de financiamento por aluno de 2001 em cinco anos.

INVISTA NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES QUE AS NOSSAS COMUNIDADES MERECEM

FUND OUR 
FUTURE

http://www.massteacher.org/fundourfuture

