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DATA:  16 de Junho de 2022 

PARA:  Membros do Comité Escolar de Boston 

DE:  Dr. Caren S. Walker Gregory, Director da Escola, Kennedy Academy 

REMETENTE:  Renovação do Pedido de Alavrá da Kennedy Academy  

 

Como sabem, a Kennedy Academy é uma escola certificada por Horace Mann Charter School, fretada 

pela Direcção do Ensino Básico e Secundário por um período de cinco anos.  Aprovada originalmente 

como escola piloto em 1995, e originalmente licenciada por Massachusetts em 1998, a nossa licença foi 

renovada quatro vezes sem condições.  Estamos actualmente a chegar ao fim do quarto ano de um alvará 

que expira em Junho de 2023.  Como parte do processo de responsabilidade da escola, estamos a 

procurar renovar o nosso alvará para permitir a continuação do nosso funcionamento de Julho de 2023 até 

Junho de 2028.   

O processo de renovação exige que reflictamos sobre o nosso progresso durante o actual período de 

vigência do alvará, e que estabeleçamos os nossos planos para o futuro.  A Kennedy Academy é uma 

organização forte e viável, com um lugar importante no panorama da escola secundária de Boston.  

Estamos consistentemente entre as escolas secundárias com melhor desempenho, logo a seguir às 

escolas de exame, em termos de resultados do MCAS, taxas de graduação e desistência, conclusão do 

MassCore, e classificação de responsabilidade do estado.  A nossa dupla missão de prontidão 

universitária e de preparação para carreiras na área da saúde tem servido bem aos estudantes de Boston 

desde a nossa criação.  Fomos a primeira escola autónoma em Massachusetts a ser designada como um 

programa de educação vocacional do capítulo 74 em Assistência de Saúde, e estamos agora a trabalhar 

para apoiar os nossos alunos na busca das credenciais de Assistente de Enfermagem Certificado e EMT.  

Temos um corpo docente extraordinariamente competente e empenhado, e uma longa lista de espera de 

famílias que desejam matricular os seus filhos na EMK.  Estamos orgulhosos da nossa forte colaboração 

tanto com a BPS como com a BTU ao longo de muitos anos, e esperamos ansiosamente uma colaboração 

futura para melhor servir os estudantes da cidade.   

Como fazemos parte da Horace Mann Charter School, o pedido de renovação da nossa licença requer 

tanto o apoio do Sindicato dos Professores de Boston como um voto afirmativo do Comité Escolar de 

Boston.  Em anexo encontram-se os projectos de materiais para a sua revisão.  Aguardamos com 
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expectativa poder discutir convosco o nosso pedido de renovação na reunião do Comité Escolar na quarta-

feira, 21 de Junho de 2022. 

Estou disponível para analisar estes documentos antes da reunião, caso seja for necessário. Pode 

contactar-me pelo telefone (617) 635-8450 ou por e-mail através de cswalker@bostonpublicschools.org. 

 

 


