ATA OFICIAL DA REUNIÃO
REMOTA ESPECIAL DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON
29 de junho de 2022
O Comitê Escolar de Boston realizou uma reunião remota especial em 29 de junho de 2022 às
17h pelo Zoom. Para obter mais informações sobre qualquer um dos itens listados abaixo,
acesse o site: www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee, envie um e-mail para:
feedback@bostonpublicschools.org ou ligue para o Departamento do Comitê Escolar de Boston
pelo número de telefone: (617) 635-9014.
PRESENÇA
Membros do Comitê Escolar presentes: Presidente, Jeri Robinson; vice-presidente, Michael D.
O'Neill; Stephen Alkins; Brandon Cardet-Hernandez; Lorena Loopera; Rafaela Polanco Garcia;
Quoc Tran; e representante estudantil, Xyra Mercer.
Membros do Comitê Escolar ausentes: Nenhum.
DOCUMENTOS APRESENTADOS
Pauta
Ata da reunião: 23 de junho de 2022 e 24 de junho de 2022
Memorando da Presidente Robinson ao Comitê Escolar de Boston sobre: Recomendação para a
nomeação de Drew Echelson como Superintendente interino, 21 de junho de 2022
Memorando dos copresidentes do Comitê de Seleção do(a) Superintendente a Presidente
Robinson; resposta: Finalistas para Superintendente das Escolas, 21 de junho de 2022
CHAMADA
A Presidente Jeri Robinson convocou a reunião e liderou o juramento de fidelidade. A Sra.
Sullivan fez a chamada. A Sra. Mercer esteve ausente durante a chamada, mas depois se juntou
à reunião em andamento. Todos os outros membros estavam presentes.
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A Sra. Robinson disse que a reunião desta noite estava sendo transmitida ao vivo pelo Zoom. A
reunião será retransmitida pela Boston City TV. Também será postada no site:
bostonpublicschools.org/schoolcommittee e no YouTube. Ela anunciou que serviços de
interpretação simultânea estavam disponíveis em espanhol, crioulo haitiano, crioulo caboverdiano, vietnamita, cantonês, mandarim e Língua de sinais americana (ASL). Os intérpretes se
apresentaram e forneceram instruções no idioma nativo sobre como acessar a interpretação
simultânea ao alterar o canal no Zoom. Documentos traduzidos da reunião foram postados no
site: www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee antes do início da reunião.
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO
A Presidente Robinson anunciou que o Comitê adiaria a aprovação das atas das reuniões do
Comitê Escolar de 8 de junho de 2022 e 21 de junho até a próxima reunião regular.
Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade as atas das reuniões do
Comitê Escolar de 23 de junho de 2022 e 24 de junho de 2022.
RELATÓRIO DA SUPERINTENDENTE
*Conforme preparado para a entrega.
Obrigada, Senhora Presidente, e obrigada a todos pela presença nesta noite. Esta é a última
atualização que farei para vocês como Superintendente. Apresentarei as minhas considerações
finais no encerramento do meu relatório, mas gostaria de compartilhar algumas atualizações
importantes das últimas semanas.
Gostaria de agradecer aos membros do Departamento de Promoção da Família e Comunidade
por seu apoio às famílias da Mission Hill. Pedi ao vice-superintendente, Drew Echelson, para
liderar uma equipe multifuncional que acompanhará e apoiará os alunos e as famílias da
Mission Hill durante o outono e posteriormente, conforme necessário. A Fase 2 e a Fase 3 da
investigação terminarão nas próximas semanas. O Superintendente interino e/ou novo(a)
Superintendente considerará e prosseguirá com qualquer uma das recomendações desses
relatórios e, então, tomaremos as medidas administrativas ou disciplinares que julgarmos
apropriadas. O distrito não compartilhará as partes dos relatórios relacionadas a funcionários
específicos em nível de escola ou distrito, pois estas informações são confidenciais. O distrito
tornará públicas as partes dos relatórios relacionadas a quaisquer deficiências no nível do
sistema que devam ser abordadas de acordo com as próximas descobertas de Hinkley-Allen.
Uma das coisas de que mais me orgulharei quando pensar no tempo que passei aqui em Boston
é o trabalho que fizemos para aprimorar nossas instalações. Por favor, não me interpretem mal,
ainda há muito trabalho a ser feito, mas saber que nossas escolas têm algumas condições
básicas, como água potável para beber, banheiros reformados, cozinhas mais novas e salas de
aula com uma temperatura melhor, prontas ou em processo de reforma, além de algumas escolas
novas e empolgantes ou grandes reformas que foram realizadas, estes avanços são muito
importantes para o futuro de Boston. É por isso que a Prefeita Wu anunciou um Green New
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Deal (Novo acordo ecológico) para as BPS com um compromisso de 2 bilhões de dólares para
oferecer a garantia de qualidade das instalações que todos os nossos alunos merecem. Todos os
alunos em Boston merecem aprender em um espaço seguro, saudável, energeticamente eficiente
e inspirador. No entanto, muitos de nossos prédios escolares carecem da infraestrutura básica
necessária. Há decisões difíceis a serem feitas, mas começamos com o envolvimento da
comunidade em algumas das propostas recentes para construir novas escolas, reformar prédios
existentes e combinar algumas comunidades escolares. Quero lembrar a todos que estas são
apenas propostas e nos comprometemos com a participação contínua. Tivemos reuniões iniciais
da comunidade com as escolas Russell, Clap, Shaw, Taylor, Sumner e Philbrick sobre possíveis
soluções de dois campus. Neste verão, o distrito está analisando as propostas fornecidas pelos
líderes escolares sobre o cronograma do projeto com a intenção de fornecer essas informações
para suas comunidades escolares neste outono. Os Superintendentes e líderes escolares também
estão criando uma série de oficinas de projeto a serem realizadas em agosto e setembro para
obter feedback da comunidade. Após o envolvimento da comunidade e após o término da
proposta, apresentaremos uma recomendação final ao Comitê Escolar no final do outono.
Também nos reuniremos no próximo ano para determinar quais comunidades escolares se
mudarão para as novas construções e quais serão identificadas para grandes reformas. Há muito
trabalho a ser feito, mas estou confiante de que estabelecemos um plano sólido e uma base para
o(a) próximo(a) Superintendente liderar este trabalho tão importante.
Temos a satisfação de compartilhar que a Cidade de Boston, as Escolas Públicas de Boston
(BPS) e o Departamento de Ensino Fundamental e Ensino Médio (DESE) chegaram a um
acordo sobre um Plano de melhoria sistêmica para parceria em ações específicas para enfrentar
desafios de longa data das BPS. O Plano inclui cronogramas claros e compromissos conjuntos
para eliminar as barreiras sistêmicas às oportunidades educacionais, desenvolver a capacidade
operacional para implementar mudanças sistêmicas e apoiar os alunos de Boston para atingirem
todo o seu potencial. O plano define áreas que as BPS devem focar sua atenção e empenho:
segurança dos alunos, Educação Especial, alunos multilíngues, transporte, instalações,
transformação das escolas e dados e prestação de contas. As BPS estão ansiosas para continuar
este trabalho importante e agradecem às nossas comunidades escolares por sua parceria ao
longo de nossa transição de liderança em andamento. Gostaria de agradecer pessoalmente ao Dr.
Drew Echelson que, juntamente com muitos colegas de trabalho das BPS, liderou as
negociações e a preparação em nome das BPS. Solicitei ao Dr. Echelson para compartilhar
alguns detalhes sobre o acordo com foco específico nos escopos de trabalho de cronograma
mais imediato.
[O Dr. Echelson revisou os destaques do Plano de melhoria sistêmica do DESE- BPS e afirmou
que está comprometido em fornecer ao Comitê relatórios regulares de progresso, o primeiro
ocorrerá antes de 31 de agosto de 2022.]
Na última segunda-feira foi o nosso último dia de aula. Que ano foi este! Quero agradecer a
todos os nossos alunos, famílias e funcionários que tornaram este ano tão especial. Nem sempre
foi fácil, mas nossos educadores e funcionários da escola nunca desistiram. Foram 6.000
inscrições para os programas de verão e pretendemos atingir 6.500 até o final da semana. A
programação de verão começará na terça-feira, 5 de julho.
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Liderar as BPS foi uma experiência que levarei para sempre comigo. Foi desafiadora, mas esse
desafio se transformou em um dos trabalhos mais gratificantes e dignos da minha carreira.
Aprendi muito com Boston e sou uma líder e uma pessoa melhor por causa disso. Sei que vocês
também são. Superar as adversidades nos torna mais fortes, e, mais importante, constrói nosso
caráter e orienta o nosso propósito. O(A) próximo(a) Superintendente precisará do seu apoio.
Ninguém faz esse trabalho sozinho e exigirá novamente um esforço extraordinário de todas as
partes da nossa cidade para continuar o bom progresso dos últimos anos. O progresso é
possível. Apresento os meus melhores votos à Prefeita Wu, enquanto ela trabalha para melhorar
os resultados de nossos alunos, famílias e comunidades.
Também quero agradecer ao ex-prefeito Walsh por ter me dado esta oportunidade e por
conceder às BPS uma quantia anual de 100 milhões de dólares. Isso significa que nos últimos
dois anos obtivemos mais de 200 milhões de investimentos adicionais. Esses investimentos irão
diretamente para nossos alunos e para arcar com outros aumentos de custos, como salários ou
outras despesas de manutenção. E agora neste terceiro ano, teremos 110 milhões aprovados
pelos Vereadores. Eu também gostaria de agradecer a ex-prefeita Kim Janey, cuja defesa dos
alunos mais vulneráveis foi inabalável, e, obviamente, a Presidente, vice-presidente e membros
do Comitê Escolar de Boston, membros atuais e passados, por seu serviço às BPS e o apoio que
eles me deram pessoalmente.
Sinto-me abençoada por cumprir o que acredito ter sido minha vocação, a de liderar as Escolas
Públicas de Boston durante esta pandemia e as mudanças significativas e históricas nas políticas
e oportunidades que criamos ao nos esforçarmos e termos em mente sempre o benefício dos
alunos, e fornecer a eles o que precisam para ter sucesso e com uma lente focada na equidade e
políticas antirracistas. Para encerrar, gostaria de agradecer a todos os educadores, líderes
escolas, funcionários da sede, funcionários de nutrição alimentar, funcionários de segurança,
equipe de apoio e nossos zeladores e membros da equipe das instalações. Desejo a cada um de
vocês muito sucesso e alegria e estou ansiosa nos encontrarmos novamente. Sou de Minnesota,
mas considero Boston a minha casa. Sou uma líder melhor e uma pessoa melhor por causa do
meu trabalho em Boston e desejo muito sucesso a(o) próximo(a) Superintendente.
____________________________________________________________________________
O'Neill relembrou de ter participado de muitas visitas escolares com a Superintendente
Cassellius e elogiou seu trabalho de equidade.
O Sr. Cardet-Hernandez agradeceu à Superintendente por sua liderança e disse que espera
receber os resultados da próxima investigação da Escola Mission Hill. Ele fez várias perguntas
esclarecedoras sobre a contratação de um auditor independente e o Novo acordo ecológico.
O vice-superintendente acadêmico Drew disse que o DESE selecionará um auditor para as BPS
até 15 de agosto. A Superintendente disse que prevê que o(a) próximo(a) Superintendente
trabalhará com o novo Departamento de Gestão de Riscos para cumprir os requisitos de dados
do DESE. O Dr. Echelson disse que o auditor examinará os dados e os processos relacionados e
fará recomendações ao grupo de trabalho de dados. As BPS então interrogarão membros do seu
próprio sistema como parte de um processo de melhoria contínua. A Superintendente disse que
nos próximos 18 meses, um fornecedor externo fará uma avaliação das condições das
instalações para produzir um conjunto de dados maior e aprofundado das condições do prédio e
fazer recomendações para reparo, substituição e renovação. O objetivo do Novo acordo
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ecológico é assegurar que todas as escolas das BPS possuam ambientes saudáveis, seguros e
energeticamente eficientes.
O Dr. Alkins solicitou uma atualização sobre o registro de aprendizado de verão. A
Superintendente disse que mais de 6.000 alunos se inscreveram para oportunidades de
aprendizado de verão.
A Sra. Robinson solicitou uma atualização sobre as opções de programação de verão e
transporte. A Diretora interina de Promoção da Família e Comunidade, Denise Snyder, afirmou
que todas as rotas de transporte de verão foram licitadas pelos motoristas. O Dr. Echelson
confirmou que as BPS acompanharão a pontualidade durante o verão.

O Sr. Cardet-Hernandez solicitou esclarecimentos sobre o novo cargo de auditor. O Dr.
Echelson explicou que as BPS ainda tem mais negociações para fazer com o DESE sobre as
métricas que serão rastreadas. Ele disse que o grupo de trabalho de dados será responsável por
aceitar informações e recomendações do auditor e melhorar os processos, além de quaisquer
alterações de política necessárias. O Sr. Cardet-Hernandez solicitou que o Comitê Escolar
estabelecesse uma frequência para as atualizações do DESE do distrito para o Comitê. A Sra.
Robinson disse que a liderança das BPS e da cidade se reunirão mensalmente com a liderança
do DESE. Ela disse que em sua reunião de 13 de julho, o Comitê discutirá o planejamento da
pauta com foco no monitoramento dos resultados dos alunos.
Aprovado - Em votação nominal, o Comitê Escolar aprovou por unanimidade o Relatório da
Superintendente.
A Sra. Robinson apresentou um vídeo destacando o mandato da Dra. Cassellius como
Superintendente das BPS.
Os membros do comitê agradeceram a Superintendente Cassellius por sua liderança corajosa e
foco na equidade. A Dra. Cassellius agradeceu ao Comitê e à comunidade das BPS por seu
apoio e saiu da reunião.
COMENTÁRIOS PÚBLICOS GERAIS
● Elsa Flores, residente de East Boston, mãe nas BPS e defensora da comunidade,
testemunhou em apoio ao finalista ao cargo de Superintendente Dr. Tommy Welch.
● Shawn Stanuslaus, residente de Dorchester e aluno da TechBoston Academy,
testemunhou em apoio à finalista ao cargo de Superintendente Mary Skipper.
● Marcus McNeill, graduado da Fenway High School (Escola de Ensino Médio) e
copresidente do Comitê de Seleção do(a) Superintendente, testemunhou sobre a
integridade do processo de recrutamento.
● Jose Valenzuela, professor da Boston Latin Academy e copresidente do Comitê de
Seleção do(a) Superintendente, testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Alexandra Oliver-Davila, residente de Roslindale e Diretora executiva da Sociedad
Latina, testemunhou em apoio ao finalista Dr. Tommy Welch.
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● Will Austin, residente de Roslindale e Diretor executivo do Fundo das Escolas de
Boston testemunhou sobre a investigação da Escola Piloto Mission Hill K-8 (Educação
Infantil ao 8º ano).
● John Mudd, residente de Cambridge e membro da Força-tarefa de Aprendizes de Inglês
(ELL), testemunhou sobre o grupo de candidatos ao cargo de Superintendente.
● Sharon Hinton, residente de Hyde Park e defensora da comunidade, testemunhou sobre o
processo de seleção do(a) Superintendente e a possibilidade de intervenção do estado.
● Michael Heichman, residente de Dorchester e membro da Boston Education Justice
Alliance (Aliança de Justiça Educacional de Boston), testemunhou sobre o processo de
seleção do(a) Superintendente e a possibilidade de intervenção do estado.
● Ruby Reyes, residente de Dorchester e Diretora executiva da Aliança de Justiça
Educacional de Boston, testemunhou a favor da extensão do processo de seleção do(a)
Superintendente.
● Lisa Green, residente de North End, e bostoniana para um membro do Comitê Escolar
eleito, testemunhou a favor da extensão do processo de seleção do(a) Superintendente.
● Jane Reilly, residente de East Boston e mãe nas BPS, testemunhou em apoio ao finalista
Dr. Tommy Welch.
● Joy Ramnarine, residente de Easton e professora das BPS, testemunhou em apoio ao
finalista Dr. Tommy Welch.
● Bethlehem Ghidey, residente de Roxbury e mãe nas BPS, testemunhou sobre as
preocupações sobre a proposta de fusão das Escolas Russell e Clap.
● Chris Fung, residente de Dorchester e pai na Russell Elementary School (Escola de
Ensino Fundamental I), testemunhou sobre as preocupações sobre a proposta de fusão
das Escolas Russell e Clap.
● Sarah Wilfred, residente de Fenway e professora das BPS, testemunhou em apoio ao
finalista Dr. Tommy Welch.
● Casey Allen, residente de East Wareham e funcionário da Suffolk Construction,
testemunhou sobre a carreira.
● Hilary Aguirre, residente de East Boston e mãe nas BPS, testemunhou em apoio ao
finalista Dr. Tommy Welch.
● Francia Reyes, residente de Arlington, testemunhou em apoio à finalista ao cargo de
Superintendente, Mary Skipper.
● Paula Magnelli, residente de Somerville, mãe e defensora da comunidade, testemunhou
em apoio à finalista Mary Skipper.
● Jessica Boston Davis, residente de Malden e funcionária das Escolas Públicas de
Somerville, testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Christine Trevisone, residente de Malden e funcionária das Escolas Públicas de
Somerville, testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Glenda Soto, residente de Peabody e funcionária das Escolas Públicas de Somerville,
testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Eric Conti, residente de Andover e funcionário das Escolas Públicas de Burlington,
testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Darlene Lombos, residente de Roxbury e mãe nas BPS, testemunhou em apoio à
finalista Mary Skipper.
● Ilana Krepchin, residente de Somerville e membro do Comitê Escolar de Somerville,
testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
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● Kristen Leathers, residente de Roslindale e professora das BPS, testemunhou em apoio à
finalista Mary Skipper.
● Aisha Banda, residente de Roxbury, testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Raul Brown, residente de Dorchester e funcionário da TechBoston Academy,
testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Karen Aylward, residente de West Roxbury e professora da Brighton High School
(Escola de Ensino Médio), testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Helen Moskowitz, residente de Quincy e professora da TechBoston Academy,
testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Leslie Lartey, residente de Everett e funcionária das Escolas Públicas de Somerville,
testemunhou em apoio à finalista Superintendente Mary Skipper.
● Barbara Fields, residente de Mattapan e membro da Black Educators Alliance of
Massachusetts (Aliança de Educadores Negros de Massachusetts) (BEAM),
testemunhou a favor da extensão do processo de seleção do(a) Superintendente.
● Siobhan Dooling, residente de West Roxbury e mãe e professora das BPS, testemunhou
em apoio à finalista Mary Skipper.
● Justin Desai, residente de West Roxbury e professor da TechBoston Academy,
testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Gisely Rivera, residente de Hyde Park e ex-aluna da TechBoston Academy,
testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Katherine Santiago, residente de Chelsea, testemunhou em apoio à finalista Mary
Skipper.
● Karen Provenzano, residente de Dorchester e professora da TechBoston Academy,
testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Antwain Sheffield, residente de Dorchester e professor da TechBoston Academy,
testemunhou em apoio à finalista Mary Skipper.
● Robin Citrin, residente de Roslindale e professora das BPS, testemunhou em apoio à
finalista Mary Skipper.
ITENS DE AÇÃO
O Dr. Alkins e o Sr. Cardet-Hernandez expressaram apoio à nomeação do Dr. Echelson como
Superintendente interino, embora o Sr. Cardet-Hernandez tenha dito que desejava que o Comitê
tivesse agido mais cedo.
Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade a recomendação da
Presidente para nomear o Dr. Drew Echelson como Superintendente interino das Escolas
Públicas de Boston, a partir de 30 de junho de 2022 até a data efetiva da nomeação do novo
Superintendente pelo Comitê Escolar.
Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade uma moção para autorizar
entrar em uma discussão sobre os candidatos finais para o cargo de Superintendente das Escolas
Públicas de Boston.
A Sra. Robinson disse que a nomeação do(a) Superintendente exigirá pelo menos quatro votos a
favor para um dos candidatos. Ela propôs que os membros se revezassem para compartilhar
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suas reflexões, encerrassem com seus comentários e indicassem o candidato preferido e, em
seguida, fizessem uma votação nominal para o candidato preferido. A Sra. Robinson lembrou
que na semana passada, o Comitê de Seleção do(a) Superintendente apresentou ao Comitê sua
decisão de candidatos finais para o Cargo de Superintendente das Escolas Públicas de Boston:
Mary Skipper, Superintendente das Escolas Públicas de Somerville, e Dr. Tommy Welch,
Superintendente da Região 1 das Escolas Públicas de Boston. Nos dias 23 e 24 de junho de
2022, os dois finalistas participaram de uma série de entrevistas ao longo de um único dia, que
envolveu parceiros da comunidade, educadores e líderes escolares, alunos e famílias. As sessões
de um dia inteiro terminaram com uma entrevista pública com o Comitê Escolar de Boston.
Todos os vídeos foram postados no site de seleção para revisão do Comitê e comunidade em
geral. A Sra. Robinson pediu desculpas pelo atraso na postagem de alguns vídeos devido a
dificuldades técnicas. Ela convidou cada membro do Comitê a compartilhar seus comentários e
reflexões sobre os candidatos finais e, posteriormente, informar o candidato de sua escolha.
O Sr. Tran agradeceu ao Comitê de Seleção do(a) Superintendente por seu trabalho. Ele disse
que não apoia a sugestão de alguns de estender a seleção, uma vez que há muitos assuntos
urgentes no distrito. O Sr. Tran disse que, embora ambos os finalistas sejam qualificados, sua
candidata preferida é Mary Skipper porque em sua opinião ela tem mais experiência de
trabalho com o Boston Teachers Union (Sindicato dos Professores de Boston) (BTU) e o DESE.
A Sra. Loopera falou sobre o enorme peso da decisão e o impacto que terá nas BPS e na
cidade. Ela disse que os principais fatores que impactaram sua decisão foram o compromisso
dos candidatos e o histórico de envolvimento da comunidade e parcerias com as famílias, a
filosofia dos candidatos no que se refere aos Aprendizes de Inglês (ELLs) e ensino no idioma
nativo, e os candidatos demonstraram um histórico de melhoria de resultados para alunos mais
marginalizados e vulneráveis, especialmente os Aprendizes de Inglês. A Sra. Lopera afirmou
que seu candidato preferido era o Dr. Tommy Welch.
A Sra. Polanco Garcia compartilhou que muitos imigrantes na comunidade das BPS não se
sentem à vontade para expressar suas opiniões sobre os finalistas por causa de seu status de
imigração, analfabetismo e/ou barreiras linguísticas. Ela disse que, embora valorize
profundamente o trabalho do Dr. Welch nas BPS, sua candidata preferida é Mary Skipper. A
Sra. Polanco Garcia se comprometeu a trabalhar com a Sra. Skipper para supervisionar a
implementação da Lei LOOK e dar atenção imediata aos Aprendizes de Inglês, alunos com
necessidades especiais, alunos de cor e alunos de baixa renda. Ela falou sobre a necessidade de
uma tomada de decisão mais colaborativa e respostas mais rápidas da sede. Ela disse que o(a)
próximo(a) Superintendente deve ter uma visão clara.
O Dr. Alkins falou sobre a dificuldade da decisão perante o Comitê e agradeceu a contribuição
da comunidade. Ele disse que é importante manter um grupo diversificado e sugeriu que o
Comitê avalie o processo de recrutamento e retenção de candidatos marginalizados durante todo
o processo de seleção. Afirmando que alunos e famílias precisam de estabilidade, o Dr. Alkins
disse que não apoia a reabertura da seleção, já que ambos os candidatos são qualificados. O Dr.
Alkins afirmou que seu candidato preferido é o Dr. Tommy Welch, para ele este candidato
demonstrou um grande senso de crescimento, adaptabilidade e compreensão dos desafios que o
distrito enfrenta.
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O Sr. Cardet-Hernandez descreveu o processo de seleção como imperfeito, compartilhou suas
preocupações sobre a rapidez, comunicação, organização, cronogramas e ciclos de feedback.
Ele expressou preocupação de que dois candidatos de cor tenham desistido nas fases finais. Ele
sugeriu aprender com o processo e fazer melhorias no futuro. Ressaltando que ambos os
candidatos são ótimos, o Sr. Cardet-Hernandez afirmou que o Dr. Tommy Welch é o seu
candidato preferido, citou resultados impressionantes dos alunos em East Boston e o
compromisso do Dr. Welch com a justiça para pessoas com deficiências.
A representante estudantil Xyra Mercer, membro não votante do Comitê de acordo com a
legislação estadual, falou sobre a importância dos direitos de voto dos alunos. Ela discutiu os
pontos fortes de ambos os candidatos e disse que as BPS precisam de um Superintendente que
possa inspirar os alunos, não tenha medo de dizer não e seja honesto.
O Sr. O'Neill agradeceu ao Comitê de Seleção do(a) Superintendente, à equipe, à JG
Consulting, a presidente Robinson e à comunidade. Ele expressou a confiança de que qualquer
um dos candidatos seria um bom Superintendente. Ele disse que há um índice menor de
interesse no cargo de Superintendente nacionalmente. Recrutamentos recentes de
Superintendentes em Dallas, Orlando, Filadélfia e Chicago tiveram menos candidaturas do que
as BPS. Ele disse que, como ex-presidente imediato do Conselho de Escolas das Grandes
Cidades, ele recrutou ativamente para o cargo. Ele compartilhou que muitos Superintendentes
estão deixando a profissão ou se sentem obrigados a permanecer em suas funções atuais para
apoiar seu distrito na recuperação da pandemia. Ele disse que não ouviu preocupações de
potenciais candidatos sobre a intervenção do DESE e não acredita que a experiência seria
diferente se a seleção fosse estendida. Ele afirmou que ambos os candidatos estão
comprometidos com a equidade e a melhoria dos resultados dos alunos e contam com o apoio
dos líderes escolares. Declarando que a experiência do(a) Superintendente é fundamental para
atender às demandas do trabalho e apoiar o trabalho do distrito com o DESE, o Sr. O'Neill
expressou seu apoio à Mary Skipper.
A Sra. Robinson expressou seu desapontamento de que o grupo final de candidatos não
apresentou mais diversidade. Ela disse que o trabalho do distrito com o DESE é um trabalho
fundamental e que ocorre com prazos curtos. As BPS precisarão de um líder sólido com
experiência de trabalho com o DESE e como Superintendente. A Sra. Robinson disse que sua
candidata preferida é Mary Skipper, já que ela pode implementar os itens necessários
rapidamente. A Sra. Robinson disse que as BPS precisarão das habilidades do Dr. Welch como
parceiro do distrito com as famílias em questões importantes, como o Novo acordo ecológico.
A Sra. Sullivan anunciou que dos sete (7) membros votantes, quatro (4) membros declararam
preferência por Mary Skipper, enquanto três (3) votaram no Dr. Tommy Welch.
Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade uma moção que nomeou
Mary Skipper como Superintendente das Escolas Públicas de Boston, sujeito à negociação bemsucedida de um contrato de trabalho mutuamente acordado pela Sra. Skipper e pelo Comitê
Escolar de Boston e assinado por ambas as partes ou seus designados.
NOVO ASSUNTO
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Nenhum.
ENCERRAMENTO
Aprovado - Aproximadamente às 21h20, o Comitê aprovou por unanimidade uma moção, por
votação nominal, para adiar a sessão executiva com o objetivo de discutir a estratégia em preparação
para as negociações com o Superintendente interino e a Superintendente eleita, ambos funcionários não
membros do sindicato. A Sra. Robinson anunciou que o Comitê Escolar não retornaria à sessão pública.

Atestou:

Elizabeth Sullivan
Secretária executiva
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