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Assunto: Recomendação do Dr. Drew Echelson como Superintendente Interino 

Data:  21 de junho de 2022 

______________________________________________________________________________ 
 

Como sabe, o Comitê de Procura de Superintendentes tem trabalhado arduamente desde março, 

incorporando a elevada opinião da comunidade na descrição de cargos do Superintendente, avaliando 

candidaturas e conduzindo várias entrevistas com os candidatos. O Comitê de Procura encerrou o seu 

trabalho e tem estado a  recomendar os finalistas ao Comitê Escolar para que se tenha em consideração. 

Esperamos agendar entrevistas públicas esta semana, nos dias 23 e 24 de junho, e estou animado e com 

esperanças que o Comitê vote para garantir a um dos finalistas o cargo de Superintendente antes da saída 

do Dr. Cassellius a 30 de junho. 

 

Estou ciente da necessidade de estabilidade do Distrito em meio ao trabalho urgente de transformar o 

nosso sistema escolar na fundação de comunidades saudáveis e prósperas: as discussões em andamento 

com o DESE para abordar a Revisão do Distrito de maio de 2022, as negociações com a Boston Teachers 

Union e a preparação para o Ensino de verão e o ano letivo de 2022-23. Para garantir a continuidade das 

operações do BPS durante este período de transição, tenho trabalhado em parceria com a BPS Senior 

Leadership Team e o Gabinete do Presidente da Câmara nos últimos meses de modo a me preparar para o 

primeiro dia do próximo Superintendente. Por conseguinte, aceite minha recomendação ao Comitê 

Escolar para a nomeação do Dr. Drew Echelson, Superintendente Adjunto de Acadêmicos da BPS, como 

Superintendente Interino, a partir de 30 de junho de 2022. 

 

O Dr. Echelson tem servido como Superintendente Adjunto nas EPB desde 2020 e tem servido como 

Superintendente das Escolas em Waltham (MA). No desempenho da sua função atual, o Dr. Echelson tem 

servido como Diretor Acadêmico, supervisionando, entre outros, o Escritório de Educação Especial e o 

Escritório de Aprendizes Multilíngues – duas áreas críticas que exigem uma reforma sustentada e 

ponderada para atender às necessidades dos alunos do BPS. Nos últimos meses, o Dr. Echelson 

desempenhou um papel integral nas negociações em curso com o DESE, bem como com o BTU. Dr. 

Echelson não era um candidato para a posição de Superintendente, e ele está bem posicionado para ajudar 

o próximo líder do Distrito na sua transição para o cargo.  
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A nomeação do Dr. Echelson cobriria o período entre a partida planeada do Dr. Cassellius e a data de 

início do novo Superintendente. Acredito que esta nomeação em exercício é necessária para uma 

transição suave e para garantir que o trabalho crítico do Distrito continue firmemente focado nos nossos 

alunos.  

 

Estou ansioso para avançar rapidamente com a nomeação do Dr. Echelson afim  de providenciar ao 

Distrito a estabilidade necessária durante este período de transição, e sou grato pela sua parceria e pela 

sua dedicação aos jovens de Boston. Solicito que a Comissão tome medidas sobre esta recomendação na 

nossa reunião de 29 de junho de 2022. 

 

 


