
 

      
 

ATA OFICIAL DA REUNIÃO REMOTA  

DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 

 

27 de abril de 2022 

 

O Comitê Escolar de Boston realizou uma reunião em 27 de abril de 2022 às 18h 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; Rafaela Polanco Garcia; Quoc Tran; e 

representante estudantil, Xyra Mercer. 

 

Membro do Comitê Escolar ausente: Lorena Lopera. 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Pauta 

Ata da reunião: 6 de abril de 2022 

Subsídios para aprovação com total de $2.509.703 

Salário provisório e pagamentos de não funcionários no Memorando de fundos externos 

Renovação do contrato de transporte da Transdev 

Projetos de reparos acelerados da Autoridade de Prédios Escolares de Massachusetts (MSBA) 

revisados em 2022 

Projetos principais da Autoridade de Prédios Escolares de Massachusetts (MSBA) de 2022 

Declaração do impacto de equidade de Mission Hill 

Relatório de revisão da qualidade de emergência da Escola Mission Hill  

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15834456
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%20for%20Approval%20%204%206%2022%20BSC%20Meeting.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%20042722.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/FY23%20Interim%20Salary%20and%20Non-Personnel%20on%20External%20Funds.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/April%20%202022%20Transdev%20Renewal.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/MSBA%20Presentation%20Core%20Programs%202022%2004%2006%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/MSBA%20Presentation%20Core%20Programs%202022%2004%2006%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/MSBA%20Presentation%20Core%20Programs%202022%2004%2006%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20School%20Equity%20Impact%20Statement.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20Emergency%20School%20Review%20Report%202022%2001%2024.pdf
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Relatório redigido da Mission Hill Coffey 

Hinckley Allen - Fase I do relatório das BPS redigida em 28-04-2022 

CHAMADA 

A presidente, Jeri Robinson, iniciou a reunião e liderou o juramento de fidelidade. A Sra. 

Sullivan fez a chamada. A Sra. Lopera esteve ausente. O Sr. Cardet-Hernandez chegou logo 

após a chamada. Todos os outros membros estiveram presentes. 

A Sra. Robinson disse que a reunião desta noite seria transmitida ao vivo pelo Zoom. E que será 

retransmitida pela Boston City TV. Também será postada no site: 

bostonpublicschools.org/schoolcommittee e poderá ser acessada pelo YouTube. Ela anunciou 

que os serviços de interpretação simultânea estavam disponíveis em espanhol, crioulo haitiano, 

crioulo cabo-verdiano, 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. Os documentos traduzidos da reunião 

foram postados no site: www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee antes do início da 

reunião 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 

 

Aprovado - Na chamada, o Comitê aprovou por unanimidade a ata da reunião do Comitê 

Escolar de 6 de abril de 2022.  

 

RELATÓRIO DA SUPERINTENDENTE 

A presidente Robinson anunciou que a Superintendente estava apresentando seu relatório 

devido ao prazo curto. 

RELATÓRIO 

 

Atualização e recomendação da Escola Mission Hill K-8 para o Ano letivo 2022-2023 - O 

vice-superintendente acadêmico, Drew Echelson, forneceu um resumo de um relatório 

solicitado pela Superintendente e realizado pelo escritório de advocacia de Boston, Hinckley 

Allen, que descreve relatos sistemáticos e abrangentes de alunos sobre má conduta sexual e 

física de alunos que começaram em 2014. O relatório conclui que esses incidentes graves não 

foram abordados adequadamente pelos funcionários da escola e confirmou várias falhas de 

relatórios sistemáticos pelos funcionários da escola. Alguns dos casos descritos na investigação 

foram noticiados pela imprensa nos últimos anos.  

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20Coffey%20Report%20Redacted%209%2028%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Phase%20I%20Report%20Redacted%204%2028%2022.pdf
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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A Superintendente afirmou que após uma revisão aprofundada do relatório do Hinckley Allen, 

uma Análise da qualidade da escola realizada pela School Works, e com uma consideração 

minuciosa de todas as opções possíveis, ela fará uma recomendação ao Comitê Escolar de 

Boston para que a Escola Mission Hill K-8 (Educação Infantil ao 8º ano) encerre sua atividade 

no final deste Ano letivo. Ela anunciou que o Comitê Escolar realizará uma reunião especial em 

5 de maio de 2022 para votar a recomendação. 

 

A Superintendente da escola de Ensino Fundamental I, Grace Wai, que tem apoiado a Escola 

Mission Hill K-8 neste Ano letivo, destacou o apoio que o distrito forneceu à escola até o 

momento, além do apoio de transição para o futuro. As BPS implementaram uma equipe de 

transição que trabalhará com cada família para garantir uma transição tranquila para uma nova 

comunidade escolar no próximo Ano letivo.  

 

A Sra. Robinson expressou sua indignação com o relatório e elogiou as Famílias da Mission 

Hill por sua coragem em revelar os incidentes. Ela disse que o relatório completo e redigido 

acaba de ser compartilhado com o Comitê, que agora irá avaliá-lo completa e minuciosamente, 

juntamente com a recomendação da Superintendente. Ela agradeceu o feedback da comunidade 

da Mission Hill. A Sra. Robinson assegurou que, embora o Comitê seja diligente e meticuloso 

em seu trabalho para processar integralmente o relatório e a recomendação, este também agirá 

deliberadamente e rapidamente. Ela afirmou que as famílias precisam de certeza, que o distrito 

deve se responsabilizar e que a comunidade precisa se recuperar.  

 

A Superintendente anunciou que, nos próximos dias, as famílias da Mission Hill serão 

convidadas para várias reuniões da comunidade, em que uma equipe de transição compartilhará 

mais sobre o processo de matrícula e irá ajudá-las a escolher uma escola que melhor atenda às 

suas necessidades, incluindo escolas de alta qualidade em Jamaica Plain. 

 

O Sr. Cardet-Hernandez falou sobre a falha dos adultos por omissão e falta de responsabilidade. 

Ele agradeceu a Superintendente por abordar o assunto. Ele falou sobre a importância de 

reconstruir a confiança com as famílias. 

 

O Dr. Alkins agradeceu a Superintendente por abordar essa questão. Ele observou que o apoio 

de transição será importante para as famílias afetadas. 

 

A Sra. Polanco Garcia agradeceu às famílias que se manifestaram, assim como a 

Superintendente por iniciar a investigação.  

 

COMENTÁRIOS PÚBLICOS GERAIS 

 

As seguintes pessoas testemunharam em apoio à expansão de séries da Escola P.A. Shawn: 

● Conselheira Geral da Cidade de Boston, Julia Mejia  

● Brenda Ramsey, residente de Dorchester e mãe na Escola Shaw  

● Tracy Curtin, residente de Jamaica Plain e professora da Escola Shaw  

 

As seguintes pessoas testemunharam em apoio às Exigências de contrato de justiça habitacional 

do Boston Teachers Union (Sindicato dos professores de Boston): 
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● Ana Shapiro, residente de Jamaica Plain e professora da Charlestown High School  

● Ann Finkel, residente de Brookline e professora da Escola McKay K-8  

● Lauren Ainsworth, não residente de Boston e professora das BPS 

● Madison Morley, residente de Brookline e professora da Orchard Gardens K-8  

● Emoro Efetie, residente de Roxbury e professora das BPS  

● Daniela Petuchowski, residente de Jamaica Plain e professora da Escola McKay K-8  

● Ana Lanas, residente de Fenway e professora da Everett Elementary School  

● Shakeeda Bartee, residente de Dorchester e professora da UP Academy Boston 

 

As seguintes pessoas testemunharam sobre a recomendação da Superintendente de fechar a 

Escola Piloto Mission Hill K-8 no final do Ano letivo de 2021-2022: 

● Leila Parks, residente de Jamaica Plain, professora e mãe na Escola Mission Hill K-8 

● Andrew Iliff, residente de Jamaica Plain e pai na Escola Mission Hill K-8 

● Alison Cox, residente de Jamaica Plain e mãe na Escola Mission Hill K-8 

● Michael Heichman, residente de Dorchester e membro da Aliança de Justiça 

Educacional de Boston  

● Heidi Lyne, residente de Dorchester e professora fundadora da Escola Mission Hill K-8  

● Tim Klein, residente de Jamaica Plain e pai na Escola Mission Hill K-8 

● Asha Leray, não residente de Boston, mãe de ex-aluno(a) da Escola Mission Hill K-8  

● Deborah Meier, residente de Hillsdale, NY, e fundadora da Escola Mission Hill  

● Emily Gasoi, não residente de Boston e professora fundadora da Escola Mission Hill K-

8  

● Carolyn Shadid Lewis, residente de Jamaica Plain e mãe na Escola Mission Hill K-8 

● Toyoko Orimoto, residente de Jamaica Plain e mãe na Escola Mission Hill K-8 

 

As seguintes pessoas testemunharam sobre a futura localização da Escola Horace Mann para 

Surdos e Deficientes Auditivos: 

● Martha O'Brien, residente de West Roxbury e professora da Horace Mann 

● Brian Gibson, residente de Framingham e professor da Horace Mann 

 

As seguintes pessoas testemunharam sobre a expansão do 6º ano da Sumner Elementary School: 

● Elizabeth Ferrenz, residente de Roslindale e mãe na Sumner Elementary School 

● Lauren Peter, residente de Roslindale e mãe na Sumner Elementary School 

 

As seguintes pessoas testemunharam em apoio ao emprego do professor da Nathan Hale 

Elementary School, Nathan Aaliyah Turner: 

● Mark Schafer, residente de Roxbury e pai na Hale Elementary School 

● Allise Montgomery, residente de Dorchester e pai na Hale Elementary School  

 

Edith Bazile, residente e advogada da Hyde Park, testemunhou sobre a Educação Especial. 

 

Sharon Hinton, residente e advogada de Hyde Park, testemunhou sobre o memorando de 

entendimento do distrito com o Departamento de Ensino Fundamental e Ensino Médio de 

Massachusetts (DESE) e sobre o processo de seleção do Superintendente.  

 

Ruby Reyes, residente de Dorchester e diretora executiva da Aliança de Justiça Educacional de 

Boston, testemunhou sobre a transparência.  
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Shery Keleher, residente de Charlestown e mãe nas BPS, testemunhou sobre várias questões 

educacionais. 

 

Kerith Conron, residente de Roslindale e mãe na Escola JP Manning, testemunhou sobre 

preocupações com bullying. 

 

Sharon Daura, residente de Roslindale e mãe na Escola JP Manning, testemunhou sobre a 

Educação Especial. 

 

Mary Lee Marra, residente de Hyde Park, testemunhou sobre o processo de seleção do 

Superintendente. 

A 

ITENS DE AÇÃO 

Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade os Subsídios para 

aprovação com total de $2.509.703. 

Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade o Salário provisório e os 

pagamentos de não funcionários dos Fundos externos para o Ano fiscal de 2023. 

O Dr. Alkins perguntou sobre o prazo para o próximo processo de licitação do distrito para um 

contrato de transporte. O diretor de transporte, Delavern Stanislaus, concordou em fornecer 

mais informações. 

Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou uma renovação do contrato de um ano entre 

as Escolas Públicas de Boston e o provedor de transporte Transdev, com vigência de 1º de julho 

de 2022 a 30 de junho de 2023. 

O Sr. Cardet-Hernandez expressou apoio para os investimentos propostos nas instalações da 

MSBA. A Superintendente disse que divulgará detalhes sobre os investimentos de capital do 

distrito nas próximas semanas.  

O Sr. O'Neill solicitou esclarecimentos sobre a Autoridade de Prédios Escolares de 

Massachusetts (critérios de classificação da MSBA). O vice-diretor financeiro, David Bloom, 

explicou que a MSBA utiliza um sistema de classificação de prioridade de 1 a 8, cada 

prioridade possui a respectiva definição. Ele compartilhou que todos os envios do Programa de 

reparo acelerado da MSBA do distrito atendem ao critério nº 5, que é uma substituição de 

sistemas de construção. Ele mencionou que a reforma ou reconstrução da Blackstone 

Elementary School é a principal prioridade do distrito. O Sr. O'Neill disse que está ansioso para 

saber mais sobre os planos do distrito para encontrar um lugar permanente para a Escola Horace 

Mann.  

Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade uma moção autorizando a 

Superintendente a enviar à Autoridade de Prédios Escolares de Massachusetts os seguintes 

formulários de Declaração de interesse com data em ou antes de 1º de junho de 2022, para as 
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seguintes escolas: Escola Piloto Haley; Escola Curley K-8 (Prédio inferior); Burke High School; 

Campus da Escola Henderson K-12 Inclusion Upper; Escola Ohrenberger e English High 

School.  

Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade uma moção autorizando a 

Superintendente a enviar à Autoridade de Prédios Escolares de Massachusetts, o Formulário de 

declaração de interesse com data em ou antes de 29 de abril de 2022 para a Escola Blackstone, 

localizada na 380 Shawmut Avenue, South End, MA, 02118 (projeto prioritário) e para a Escola 

Otis, localizada na 218 Marion Street, East Boston, MA, 02128. 

RELATÓRIO 

Atualização do processo de seleção do Superintendente - A Dra. Pam Eddinger, copresidente 

do Comitê de Seleção do Superintendente, apresentou uma atualização sobre o processo de 

seleção. 

Descrição do cargo 

A descrição do cargo do Superintendente foi publicada na última semana. A empresa de 

recrutamento de executivos, JG Consulting, está recrutando ativamente para o cargo. O 

Comitê de Seleção espera atrair um grupo diversificado de candidatos altamente 

qualificados. 

 

Prazo do processo de seleção 

 

➢ Meados de maio: Apresentação dos candidatos – o Comitê de Seleção analisará 

todos os candidatos e determinará os candidatos para a primeira rodada de 

entrevistas. 

 

➢ Começo de junho: A primeira rodada de entrevistas será virtual. O comitê 

reduzirá ainda mais o grupo e identificará candidatos para uma segunda rodada, 

para uma entrevista presencial. 

 

➢ Meados de junho: Segunda rodada de Entrevistas e recomendação dos finalistas 

ao Comitê Escolar – o Comitê de Seleção conduzirá pessoalmente as entrevistas 

da segunda rodada.  O Comitê identificará de dois a três finalistas desta rodada 

de entrevistas para recomendar ao Comitê Escolar. O dever do Comitê de 

Seleção será cumprido quando que os finalistas forem indicados. 

 

➢ Meados a final de junho: O Comitê Escolar realiza as entrevistas públicas com 

os finalistas 

 

➢ Final de junho: O Comitê Escolar votará na seleção final 
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Pesquisa de envolvimento: 

 

Como parte do processo de envolvimento da comunidade, o Comitê de Seleção iniciou uma 

pesquisa on-line de seleção do Superintendente.  A pesquisa foi encerrada em 15 de abril. O 

Departamento de Dados e Prestação de Contas das BPS e o Departamento de Inovação e 

Tecnologia da Cidade apresentaram um resumo dos resultados da pesquisa ao Comitê de 

Seleção em 16 de abril. A pesquisa, que foi oferecida em 10 idiomas, ficou aberta por pouco 

mais de um mês e obteve mais de 500 respostas. A maioria dos entrevistados, 63%, foi 

composta de pais e responsáveis de alunos das BPS.  

 

A pesquisa perguntou à comunidade quais qualidades eles queriam que o próximo 

Superintendente tivesse. Mais de 80% dos entrevistados indicaram que habilidades de 

comunicação eficazes e liderança demonstrada na melhoria dos resultados para todos os alunos 

são aspectos muito importantes. A experiência na liderança de um distrito urbano, um histórico 

de visibilidade e envolvimento na comunidade e o conhecimento de Boston/BPS foram as 

qualidades menos identificadas como muito importantes. 

 

Os principais temas que surgiram na pergunta de resposta aberta sobre quais qualidades ou 

experiências são importantes no próximo Superintendente incluíram: Envolvimento na 

comunidade escolar, Provisão de educação de qualidade, Colaboração administrativa, 

Compreensão do sistema educacional e Liderança eficaz.  

 

Quando perguntado sobre qual pergunta mais gostariam que os candidatos respondessem, os 

tópicos comuns identificados pelos participantes incluíram: Apoiar as necessidades de diversos 

alunos, atender às necessidades da comunidade escolar, reforma sistemática, fornecer acesso 

equitativo à educação e melhorar a qualidade da educação. 

 

A Dra. Eddinger observou que os dados mostraram que os participantes não refletiam a 

diversidade racial, étnica, de bairro e de idioma da população geral das BPS. Os participantes 

eram mais propensos em residir em Jamaica Plain, Roslindale e West Roxbury do que os alunos 

das BPS. Os participantes eram menos propensos a residir em East Boston, Dorchester, Hyde 

Park e Roxbury do que os alunos das BPS. 95% das respostas foram enviadas em inglês, 

enquanto para comparação, dois terços das famílias das BPS preferem receber comunicações em 

inglês. Além disso, a resposta dos alunos foi muito baixa, com 4% das respostas provenientes de 

alunos. O Comitê de Seleção está avaliando formas de fortalecer a voz dos alunos no processo.  

 

A Dra. Eddinger descreveu a pesquisa como uma peça do quebra-cabeça quando se trata de 

obter feedback, além de sessões de escuta, e-mails e testemunhos de texto e vídeo. Todo esse 

feedback informará coletivamente a abordagem do Comitê para formular as perguntas da 

entrevista e, em última análise, os finalistas selecionados. O feedback também será fornecido ao 

novo Superintendente para informar o seu planejamento de trabalho. 

 

Sessões de escuta adicionais 

 

O Comitê de Seleção está realizando várias sessões adicionais pequenas de interessados. Estas 

estão sendo realizadas e lideradas por vários grupos de partes interessadas. Além disso, o 

Comitê de Seleção firmou uma parceria com o Gabinete da Prefeita para realizar sessões 
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adicionais de escuta em grupos pequenos em outros cinco idiomas das BPS (crioulo haitiano, 

cantonês, crioulo cabo-verdiano, vietnamita e mandarim). 

 

O Comitê de Seleção incentiva os grupos que desejam compartilhar feedback a organizar sua 

própria sessão de escuta e a enviar um resumo do memorando para o e-mail oficial do Comitê 

de Seleção ou a convidar membros do Comitê de Seleção que estejam disponíveis para 

participar. Feedback contínuo é aceito por e-mail: 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org ou por depoimentos em vídeo e envios de 

textos pela página de seleção: bostonpublicschools.org/supt-search. 

 

O Sr. Cardet-Hernandez expressou preocupação com a complexidade do cronograma que a Dra. 

Eddinger esclareceu. Ela disse que o envolvimento do público tem ocorrido durante todo o 

processo. 

 

O Dr. Alkins perguntou se o Comitê consideraria deixar a pesquisa aberta. A Dra. Eddinger 

caracterizou a pesquisa como um instrumento de validação e disse que o Comitê está 

procurando um novo local para obter mais contribuições dos alunos.  

 

O Sr. Cardet-Hernandez perguntou sobre estratégias para atrair vozes mais diversas. A Dra. 

Eddinger falou sobre as cinco sessões adicionais em idioma nativo que estão sendo oferecidas, 

além de sessões em grupos pequenos.  

 

O Dr. Alkins falou sobre a importância de estar preparado para rever o cronograma se a seleção 

não resultar em um grupo forte de candidatos. A Dra. Eddinger disse que o Comitê realizará 

uma avaliação de viabilidade em cada fase da revisão. Ela garantiu a ele que o Comitê não se 

contentará com nada menos do que um grupo de candidatos forte e diversificado.  

 

O Sr. Cardet-Hernandez sugeriu que o Comitê considerasse a possibilidade de nomear um 

Superintendente. 

 

COMENTÁRIOS PÚBLICOS SOBRE O RELATÓRIO 

 

Nenhum.  

 

NOVA ATIVIDADE 

 

O Dr. Alkins falou sobre a importância da transparência, acompanhamento e comunicação entre 

o distrito e as famílias. A Sra. Robinson concordou que os pais esperam responsabilidade e 

transparência. O Sr. Cardet-Hernandez expressou o desejo de que as questões levantadas 

durante os comentários públicos sejam abordadas pelo distrito e posteriormente relatadas ao 

Comitê Escolar. Ele solicitou que os Relatórios futuros do Superintendente incluam atualizações 

regulares sobre as atribuições dos alunos para o próximo Ano letivo, além do absenteísmo 

crônico. 

 

mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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ENCERRAMENTO  

  

Aprovado - Aproximadamente às 21h30, o Comitê votou por unanimidade, por votação 

nominal, pelo encerramento da reunião. 

 

Atestou: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretaria executiva 


