
 

  
    

ATA OFICIAL DA REUNIÃO REMOTA 

 DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 
 

3 de novembro de 2021 

 

O Comitê Escolar de Boston realizou uma reunião remota em 3 de novembro de 2021, às 17h, no 

Zoom. Para obter mais informações sobre qualquer um dos itens listados abaixo, acesse 

www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee, envie um e-mail para 

feedback@bostonpublicschools.org ou ligue para o Escritório do Comitê Escolar de Boston pelo 

número (617) 635-9014. 

 

PARTICIPANTES   

 

Membros do Comitê Escolar presentes: presidente Jeri Robinson; vice-presidente Michael 

O'Neill; Dr. Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Lorena Lopera; Rafaela Polanco Garcia; Quoc 

Tran; e a representante alternativa dos alunos, Tiffany Luo. 

 

Membro do Comitê Escolar ausente: representante dos alunos Xyra Mercer.  

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

Programação 

Ata da Reunião do Comitê Escolar de Boston de 27 de outubro de 2021 

Subsídios para aprovação no valor total de US$ 3.083.230 

Flexibilidade Temporária da Política da Classe de Trabalho Avançada (Advanced Work Class - 

AWC), ano letivo de 2021-2022  

Metas de Desempenho da Superintendente, ano letivo de 2021-2022 

Power Point de Atualização da Qualidade do Ar 

Atualização da Qualidade do Ar Declaração de Impacto de Equidade 

Power Point da Visão Acadêmica 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AGENDA%20BSC%2011%203%2021%20FINAL%20REVISED%20WITH%20NEW%20GRANTS%20TOTAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%2010%2027%2021%20BSC%20Meeting.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%2011%2003%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AWC%20Memo%20School%20Committee%2010%206%20.2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AWC%20Memo%20School%20Committee%2010%206%20.2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Superintendents%20Goals%201062021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20IAQ%20Presentation.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/11%203%2021%20Draft%20Academic%20vision.pdf
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Declaração de Impacto de Equidade da Visão Acadêmica  

 

INÍCIO DOS TRABALHOS 

 

O presidente Jeri Robinson deu início aos trabalhos e fez o juramento à bandeira. A Sra. Sullivan 

realizou a chamada. Todos os membros estavam presentes. 

A Sra. Robinson disse que a reunião desta noite estava sendo transmitida ao vivo pelo Zoom. A 

reunião será retransmitida na Boston City TV. Também será publicada em 

bostonpublicschools.org/schoolcommittee e no YouTube. Ela anunciou que os serviços de 

interpretação simultânea estavam disponíveis em espanhol, crioulo haitiano, cabo-verdiano, 

vietnamita, cantonês, mandarim e Linguagem Americana de Sinais (ASL). Os intérpretes se 

apresentaram e deram instruções em sua língua materna sobre como acessar a interpretação 

simultânea mudando o canal do Zoom. Documentos traduzidos da reunião foram publicados no 

site www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee antes do início da reunião. 

A Sra. Robinson parabenizou a prefeita eleita Michelle Wu por sua recente eleição como a 

próxima prefeita de Boston. Ela agradeceu a finalista e vereadora da cidade de Boston, Annissa 

Essaibi-George, por seus serviços. Ela expressou gratidão à prefeita Kim Janey por sua liderança 

e parceria e lhe desejou boa sorte em seu próximo capítulo. 

A Sra. Robinson falou sobre a eleição municipal de ontem, incluindo um referendo não 

vinculante sobre a estrutura do Comitê Escolar de Boston. Ela disse que, como funcionários 

nomeados, os membros do Comitê levam a sério suas funções e responsabilidades, conforme 

descrito na lei estadual. O Comitê continuará a fazê-lo até que a Câmara Municipal, a prefeita e o 

estado de Massachusetts, agindo em conjunto, decidam sobre um modelo diferente. Enquanto 

isso, o Comitê permanecerá intensamente focado na parceria com a comunidade e a 

Superintendente para melhorar os resultados educacionais para todos os alunos.  

A prefeita Janey fez um discurso de despedida destacando seu trabalho educacional, a reabertura 

das escolas para o ensino presencial em tempo integral e a reformulação das admissões nas 

escolas de exame. Ela reafirmou seu compromisso em diminuir as desigualdades de 

oportunidades e apoiar a Madison Park Technical Vocational High School. Ela parabenizou a 

prefeita eleita Wu. 

A prefeita eleita Wu agradeceu à prefeita Janey por sua liderança. Ela falou sobre sua 

experiência com as BPS como responsável, mãe e vereadora. Ela agradeceu à Superintendente 

por sua disposição de estar em parceria em questões essenciais que o distrito enfrenta e 

agradeceu aos membros do Comitê por seus serviços.  

A Sra. Robinson observou que os mandatos da Sra. Lopera e da Sra. Polanco Garcia coincidem 

com os da prefeita em exercício, portanto, não se sabe qual será o futuro delas como membros do 

Comitê. O Painel de Nomeação do Comitê Escolar está realizando um processo público para 

preencher suas vagas, que serão escolhidas pela prefeita eleita Wu. A Sra. Robinson agradeceu à 

Sra. Lopera e à Sra. Polanco Garcia por seus serviços e muitas contribuições até o momento. 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/11%203%2021%20EIS%20Academic%20Vision.pdf
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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APROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO 

 

Aprovada - Por chamada, o Comitê aprovou a ata da reunião de 27 de outubro de 2021. O Sr. 

DeAraujo se absteve. Todos os outros membros votaram sim. 

 

RELATÓRIO DA SUPERINTENDENTE 

 

Versão para apresentação. 

 

Obrigada, senhora presidente, e obrigada a todos por se juntarem a nós esta noite. Passou-se 

apenas uma semana desde nossa última reunião, então tenho um relatório muito breve, mas 

informativo. 

 

A noite passada marcou mais um dia histórico na cidade de Boston. Michelle Wu foi eleita 

prefeita de nossa grande cidade. Ela não é apenas a primeira mulher eleita prefeita, mas também 

a primeira pessoa não branca e a primeira candidata de ascendência asiático-americana a ser 

eleita prefeita em Boston. Boston é uma cidade maravilhosamente diversa e vibrante, que vemos 

representada em nossas escolas todos os dias. Testemunhei de perto a importância da 

representação diversificada para nossos alunos. É extremamente valioso para nossas crianças se 

verem em sua liderança ao imaginarem seus sonhos e metas profissionais e pessoais. Obrigada, 

prefeita eleita Wu, por se juntar a nós esta noite e por essas palavras inspiradoras. Estou ansiosa 

para trabalhar com você em nossa busca contínua de fornecer uma educação de alto nível para 

todos os nossos alunos, e aguardo com expectativa sua visão progressista e audaciosa para nossas 

escolas. Agradeço também à prefeita Janey por se juntar a nós esta noite e por sua incrível 

liderança da nossa cidade nos últimos sete meses. Foi um prazer trabalhar com você e estou 

ansiosa para nossa parceria contínua à medida que você faz a transição para suas novas funções 

na liderança cívica. Obrigada por seu apoio aos nossos alunos das BPS e suas famílias durante 

estes tempos desafiadores e sem precedentes. Não poderíamos ter feito isso sem você e todo o 

gabinete.  

 

A temporada de escolha da escola para o ano letivo de 2022-2023 chegou! Recomendamos que 

todas as famílias que estejam na última série de suas escolas atuais ou que pretendem se 

matricular nas BPS pesquisem suas opções de escola a fim de se preparar para a abertura das 

matrículas em janeiro. No momento, todas as escolas das BPS estão realizando sessões de 

apresentação das escolas ou sessões virtuais informativas, para que as famílias em potencial 

saibam mais sobre cada escola, conheçam os líderes escolares e tirem quaisquer dúvidas que 

possam ter. Para obter uma lista das datas de apresentação das escolas, bem como horários e 

sessões informativas em cada escola, acesse bostonpublicschools.org/schoolpreview. Lá, você 

também encontrará um formulário de interesse em 10 idiomas para preencher. Recomendamos 

também que visite o Discover BPS pelo site discovery.bostonpublicschools.org. O Discover BPS 

é um mecanismo de busca de escolas que ajuda os pais a entender para quais escolas seus filhos 

são elegíveis e também é um ótimo recurso geral para informações adicionais sobre todas as 

escolas das BPS. Além disso, todos os quatro Centros de Atendimento das BPS em Dorchester, 

East Boston, Roslindale e Roxbury, abrirão por horas adicionais neste sábado, 6 de novembro, 

das 9h às 13h, para apoiar todas as famílias, especialmente as famílias de Irving, Jackson/Mann e 

http://bostonpublicschools.org/schoolpreview
http://discover.bostonpublicschools.org/
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Timilty. Continuamos trabalhando com essas comunidades escolares individuais para fornecer 

suporte de inscrição especializado. Para obter informações adicionais e mais atualizações ao 

longo da temporada de escolha da escola, acesse bostonpublicschools.org/registration. 

  

Agora vou passar para uma das minhas seções favoritas e frequentes deste relatório: destacar 

nossos professores incríveis e sua dedicação ao distrito. Como mencionei em meu relatório de 6 

de outubro, Marjorie Pita, professora da pré-escola na Rafael Hernandez K-8 School em 

Roxbury, recebeu o prestigioso Prêmio Adelante, um reconhecimento nacional que homenageia 

os educadores de escolas públicas que fizeram contribuições significativas para o avanço 

educacional da equidade, engajam significativamente as famílias latinas e trabalham com afinco 

para melhorar a experiência escolar dos alunos latinos. Ao mesmo tempo, Cándida J. Mundo-

Arboleda, professora de alfabetização em língua espanhola do Programa SLIFE, também foi 

premiada pela Latinos for Education (LFE). Marjorie e Cándida foram homenageadas na 

conferência “State of Latino Education” da LFE na mesma semana, que coincidiu com o Mês da 

Herança Latinx e Hispânica. Tive o prazer de surpreender Marjorie e Cándida semana passada na 

escola Hernandez com a membro do Comitê Escolar Lorena Lopera, e Rashaun Martin, Diretor 

de Programas e Serviços de Retenção para Educadores Não Brancos das BPS. Pudemos 

conversar sobre suas práticas recomendadas em sala de aula e conhecer alguns de seus alunos! 

Estou muito orgulhosa das BPS e de nossos educadores dinâmicos e dedicados que continuam a 

exemplificar o compromisso de nossos distritos com a excelência e equidade em benefício de 

nossos alunos e famílias. ¡Gracias, Marjorie e Cándida! 

 

É emocionante saber que a FDA e o CDC aprovaram vacinas para alguns de nossos alunos mais 

jovens, entre 5 e 11 anos de idade, esta semana. Realizaremos a sessão informativa “Pergunte a 

um médico” (Ask a Doctor) no dia 15 de novembro às 18h30. Convidamos as famílias a 

participar desta sessão para saber mais sobre por que as vacinas são importantes e tirar quaisquer 

dúvidas que possam ter. Também estamos trabalhando com nossos parceiros na Comissão de 

Saúde Pública de Boston para garantir que nossos alunos e famílias se sintam seguros, 

informados e tenham fácil acesso às vacinas assim que estiverem disponíveis, e organizaremos 

várias clínicas em novembro e dezembro especificamente para nossos alunos com 5 anos ou 

mais. Essas datas e locais serão finalizados nos próximos dias e as famílias podem saber mais em 

BostonPublicSchools.org/Vaccines. Organizamos quase 45 clínicas até agora em nossas escolas 

em parceria com o Boston Medical Center e estamos trabalhando para programar clínicas 

adicionais em nossas escolas de ensino fundamental. Mais uma vez, todas essas informações 

estão disponíveis no site BostonPublicSchools.org/Vaccines. Por fim, embora a vacinação seja 

uma parte séria e importante para manter todas as Escolas Públicas de Boston e a comunidade de 

Boston seguras, queremos garantir que nossos alunos e famílias também se divirtam ao fazer 

isso. Dito isto, também estamos planejando um dia de diversão para as famílias das BPS no ano 

novo, que também incluirá a distribuição de vacinas para aqueles que estiverem interessados em 

receber. Fique atento às várias comunicações distritais, que fornecem mais detalhes sobre as 

sessões informativas e clínicas de vacinação, bem como a promoção dos próximos eventos. 

 

Quero agradecer rapidamente o feedback que recebemos das escolas Sumner, Mendell e 

Blackstone após nossa apresentação do BuildBPS na semana passada. Minha equipe fez visitas 

adicionais a cada uma dessas escolas esta semana para garantir que estamos tomando as 

melhores decisões para as comunidades. Devemos levar uma série de coisas em consideração 

além do espaço físico. Temos que considerar também as possíveis trocas que essas comunidades 

http://bostonpublicschools.org/registration
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8757
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8757
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escolares fariam. Eu sei que isso é difícil para todos os impactados. Estamos realizando reuniões 

comunitárias para as escolas Sumner, Mendell e Blackstone nesta semana e na próxima, para 

discutir melhor essas atualizações e tirar qualquer dúvida que possam ter. Vou continuar 

trabalhando com minha equipe para manter todos vocês atualizados. Além disso, gostaria de 

lembrar à comunidade e aos ouvintes esta noite que o comitê escolar não votará sobre o 

fechamento de Jackson Mann, Timilty e Irving esta noite. A votação ocorrerá na próxima 

reunião, marcada para 17 de novembro.   

 

Tenho mais uma atualização em relação à escolha da escola. Para a temporada de escolha da 

escola deste ano, as listas de escolas continuarão a ser determinadas pelos níveis do Quadro de 

Qualidade Escolar de 2019. Tomamos essa decisão diante das mudanças na coleta de dados 

durante a COVID e para sermos consistentes com o sistema administrativo da DESE de 

Massachusetts. Não foi possível calcular o Quadro de Qualidade Escolar com base nos dados de 

2020 ou 2021, visto que o MCAS não foi administrado no ano letivo de 2019-2020 e houve 

mudanças no teste e nas práticas de administração no ano letivo de 2020-2021. Além disso, as 

pesquisas recentes sobre o ambiente de alunos, professores e pais foram resumidas e focadas no 

ensino remoto e híbrido em ambos os anos. Ademais, todos os dados disponíveis refletirão os 

impactos desiguais da pandemia. 

 

Por fim, gostaria de agradecer à minha colega Monica Roberts por mais de 16 anos de serviço à 

comunidade das Escolas Públicas de Boston. Conforme anunciado anteriormente, Monica está 

deixando seu cargo de Diretora de Desenvolvimento da Família e Comunidade nas BPS para 

atuar como Diretora Executiva no City Year Greater Boston. Monica tem sido um membro 

inestimável de minha equipe desde o primeiro dia em que vim para as Escolas Públicas de 

Boston. Sua marca única de liderança nos últimos doze anos gerou inúmeras melhorias nas vidas 

dos alunos e famílias de Boston e deixou um legado que permanecerá por muito tempo após o 

período que ela passou conosco. Monica liderou muitas iniciativas essenciais para o distrito. 

Uma colega respeitada, líder comunitária dedicada e orgulhosa graduada das BPS, Monica nos 

lembra do imenso talento e incrível potencial de nossos alunos das BPS. Estou muito orgulhosa 

dela e agradeço por seus serviços. Obrigada, Monica e boa sorte! É com uma mistura de emoções 

que também anuncio que Xavier Andrews, nosso Diretor de Comunicações, está deixando o 

distrito para uma nova aventura. Xavier está comigo desde o primeiro dia como um conselheiro e 

confidente de confiança. Ele liderou nossos esforços para compartilhar as novidades de nossos 

alunos e funcionários com a mídia e com a comunidade em geral, um trabalho que geralmente é 

desafiador, mas sempre recompensador. Também graduado das BPS e filho de um membro 

dedicado da Equipe das BPS, sou grata por sua liderança, sua abordagem firme e seu 

compromisso inabalável com nossos alunos. Xavier, você fará falta. As BPS serão sempre a casa 

de vocês. 

 

Isso conclui meu Relatório da Superintendente. 

___________________________________________________________________________ 
 

O Sr. DeAraujo elogiou os esforços de vacinação do distrito. Ele expressou sua gratidão ao 

distrito por se envolver em um processo comunitário com escolas de ensino fundamental 

buscando acrescentar a 6ª série no próximo ano letivo. Ele expressou seu apoio à estrutura do 

comitê escolar indicado, acrescentando que o Comitê deve aproveitar o momento e superar os 

desafios que o distrito enfrenta.  
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A Sra. Polanco Garcia disse que tinha uma percepção diferente do Comitê antes de se tornar 

membro. Ela agradeceu à Prefeita Janey por sua nomeação e agradeceu ao Comitê e à equipe 

pela calorosa recepção e apoio. Ela reconheceu que esta pode ser sua última reunião oficial como 

membro, mas disse que continuará envolvida nas BPS como mãe e organizadora. 

 

A Sra. Lopera agradeceu à prefeita Janey por sua nomeação. Ela agradeceu à Superintendente, ao 

Comitê e à equipe pelo apoio, dizendo que continuará envolvida nas BPS como mãe e parceira. 

Ela expressou preocupação com a qualidade da experiência acadêmica em escolas ampliadas de 

7 a 12. A Superintendente disse que ela e sua equipe continuarão a se envolver com todas as 

comunidades escolares. A Sra. Lopera falou sobre a importância de olhar para o plano BuildBPS 

de forma holística. 

 

O Sr. Tran disse que o Comitê toma decisões no melhor interesse dos alunos e não está em 

dívida com a prefeita. 

 

O'Neill pediu desculpas por sua ausência na semana passada devido a problemas de 

conectividade após a tempestade. Ele repetiu os comentários da Sra. Robinson sobre o papel da 

atual estrutura do Comitê Escolar nomeado. Ele disse que, de acordo com o especialista em 

governança do Council of Great City Schools, não há pesquisas que sugiram que uma estrutura 

de conselho escolar (eleito vs. nomeado) seja mais impactante do que outra. Ele disse que os 

comitês eleitos tendem a ser mais bem percebidos pela comunidade como ouvintes da 

comunidade, enquanto os comitês nomeados tendem a ter uma visão mais estratégica. Ele 

reafirmou seu compromisso de ouvir a comunidade. Ele elogiou a Sra. Lopera e a Sra. Polanco 

Garcia por seus serviços.  

 

A Sra. Luo elogiou as clínicas de vacinação estudantis organizadas pelas BPS. Ela elogiou o 

Comitê por defender o distrito para aprofundar seu envolvimento com as comunidades escolares 

que buscam a 6ª série.  

 

A Sra. Robinson disse que espera aprender mais sobre os locais de teste para COVID-19. 

 

O Sr. O'Neill agradeceu a Monica Roberts e Xavier Andrews por seus serviços ao distrito, 

observando que ambos são graduados das BPS.  

 

Aprovado - Por chamada, o Comitê aprovou por unanimidade o Relatório da Superintendente. 

 

CONSULTA PÚBLICA 

 

● A vereadora da cidade de Boston, Julia Mejia, declarou a respeito do BuildBPS, do 

envolvimento comunitário e da Sumner Elementary School. 

● Sugey Scannell, residente de Roslindale, mãe da Hurley K-8 School, declarou ser a favor 

de acrescentar uma 6ª série às escolas de ensino fundamental Blackstone, Mendell e 

Sumner.  

● Fresilenia Rodriguez, residente de Roxbury, mãe da Blackstone Elementary School, 

declarou ser a favor de acrescentar uma 6ª série à Blackstone Elementary School.  
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● Dorys Gonzales, residente de Dorchester, mãe da Blackstone Elementary School, 

declarou ser a favor de acrescentar uma 6ª série à Blackstone Elementary School.  

● Jodi Sugerman-Brozan, residente de Roslindale, mãe da Boston Latin School e membro 

da Coalizão de Massachusetts para Segurança e Saúde Ocupacional, declarou a respeito 

de segurança, instalações e fechamento de escolas relativos à COVID-19. 

● Edith Bazile, residente de Dorchester, representante, declarou a respeito do BuildBPS. 

● Megan Wolf, residente de Jamaica Plain, membro da Quality Education for Every 

Student (QUEST), declarou a respeito do BuildBPS. 

● Danajean Stewart, residente de Charlestown, mãe da Warren-Prescott K-8, declarou 

apoio a um novo parquinho escolar.  

● Cornelia Griggs, residente de Charlestown, mãe da Warren-Prescott K-8, declarou apoio 

a um novo parquinho escolar.  

● Laraine Zanatta, residente de South Boston, professora da Warren-Prescott K-8, declarou 

apoio a um novo parquinho escolar.  

● Allison Cox, residente de Jamaica Plain, mãe da Mission Hill K-8 School, declarou a 

respeito da controladoria autônoma das escolas. 

● Rachel Young, residente de Roslindale, mãe da Sumner Elementary School, declarou ser 

a favor do acréscimo de uma 6ª série à escola. 

● Allison Friedmann, residente de Roslindale, mãe da Sumner Elementary School, declarou 

ser a favor do acréscimo de uma 6ª série à escola. 

● Amanda Lukens, residente de Roslindale, mãe da Sumner Elementary School, declarou 

ser a favor do acréscimo de uma 6ª série à escola. 

● Lauren Peter, residente de Roslindale, mãe da Sumner Elementary School, declarou ser a 

favor do acréscimo de uma 6ª série à escola. 

● Ruby Reyes, residente de Dorchester, diretora executiva da Boston Education Justice 

Alliance (BEJA), declarou a respeito do BuildBPS. 

● Kate Markiewicz, residente de Roslindale, mãe da Sumner Elementary School, declarou 

ser a favor do acréscimo de uma 6ª série à escola. 

● Bill Barrar, residente de Roslindale, mãe da Sumner Elementary School, declarou ser a 

favor do acréscimo de uma 6ª série à escola. 

● Andy Rosen, residente de Roslindale, mãe da Sumner Elementary School, declarou ser a 

favor do acréscimo de uma 6ª série à escola. 

● Mimi Lai, residente de Roslindale, mãe da Sumner Elementary School, declarou ser a 

favor do acréscimo de uma 6ª série à escola. 

● Sarah Wharton, residente de North End, mãe da Eliot K-8, declarou apoio à 

transformação da Charlestown High School em uma escola de inclusão. 

● A Dra. Caren Walker Gregory, diretora da Edward M. Kennedy Academy for Health 

Careers, declarou apoio à localização conjunta da escola em 384 Warren Street. 

● Mike Heichman, residente de Dorchester, membro da BEJA, declarou a respeito do 

BuildBPS e da Mission Hill K-8 School. 

● Sharon Hinton, residente de Hyde Park, representante, declarou a respeito de liderança 

escolar. 

● Andrew Iliff, residente de Jamaica Plain, pai da Mission Hill K-8 School e Boston Latin 

Academy, declarou a respeito da Avaliação Escolar de Emergência da Mission Hill K-8 

School.  

● Barbara Fields, residente de Mattapan, Friends of Madison Park, declarou a respeito das 

declarações de impacto de equidade e análises de equidade.  
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● Dennis Wilson, Friends of Madison Park, declarou ser a favor de um apoio adicional para 

a Madison Park Technical Vocational High School. 

● Suleika Soto, residente de South End, mãe da Blackstone Elementary School, declarou a 

respeito dos padrões de fluxo escolar da 6ª série. 

● Avery Saulnier de Reyes, residente de Roxbury, mãe da Mission Hill K-8, declarou a 

respeito da autonomia escolar e o bullying.  

● Roxi Harvey, residente de Dorchester, presidente do Conselho de Assessoria de Pais em 

Educação Especial (Special Education Parent Advisory Council - SpEdPAC) de Boston, 

declarou a respeito de educação especial e fechamento de escolas.  

● Rosalba Schino, residente do centro de Boston, declarou a respeito da equidade e 

transparência da política de admissão das escolas de exame. 

● Elsa Wiehe, residente de East Boston, mãe da Alighieri Montessori School, declarou a 

respeito da qualidade do ensino médio. 

● Danielle Emond, residente de East Boston, mãe da Alighieri Montessori School, declarou 

a respeito do possível impacto dos 10 pontos de bônus da política de admissão das 

escolas de exame na Alighieri School. 

 

ITENS DE AÇÃO 

 

Aprovado - Por chamada, o Comitê Escolar de Boston aprovou por unanimidade os subsídios 

para aprovação no valor de US$3.083.230. 
 

 

 

O Sr. DeAraujo expressou preocupação com o pedido da Superintendente de flexibilidade 

contínua da política da Classe de Trabalho Avançada (Advanced Work Class - AWC) para o ano 

letivo de 2021-22. Ele disse que as famílias deveriam ter acesso contínuo ao rigor. 

 

Aprovado - Por chamada, o Comitê Escolar de Boston aprovou o pedido da Superintendente de 

flexibilidade temporária da Política de Teste da Classe de Trabalho Avançada (AWC) para o ano 

letivo de 2021-2022 devido ao impacto da pandemia de COVID-19. O Sr. DeAraujo votou não. 

Todos os outros membros votaram sim.  

 

O Dr. Coleman apresentou as metas de desempenho da Superintendente para o ano letivo de 

2021-2022, que consistem em três metas de aprendizagem do aluno e uma meta de prática 

profissional. Ele observou que, por sugestão do Sr. O'Neill, o Comitê acrescentou uma terceira 

medida à meta de prática profissional relacionada à percepção familiar de cultivar a confiança. 

Ele falou sobre como as metas de desempenho apoiam o objetivo do Comitê de se tornar um 

distrito voltado para resultados. 

 

A Sra. Polanco Garcia falou sobre a importância do envolvimento da família. Ela expressou sua 

gratidão às BPS por trabalhar com as comunidades escolares que buscam uma ampliação da 6ª 

série.  

 

Aprovado - Por chamada, o Comitê Escolar de Boston aprovou por unanimidade as Metas de 

Desempenho da Superintendente para o ano letivo de 2021-2022. 

 

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%2011%2003%2021.pdf
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RELATÓRIOS 

 

Atualização sobre sensores de qualidade do ar interno - Katherine Walsh, Gerente de 

Sustentabilidade e Serviços Ambientais das BPS, apresentou uma atualização sobre os esforços 

do distrito para monitorar e melhorar a qualidade do ar interno. 

 

Uma excelente qualidade do ar interno (QAI) é essencial para a saúde dos alunos e funcionários 

das Escolas Públicas de Boston e para a capacidade de aprender e trabalhar de forma eficaz. O 

projeto atual de avaliação e melhoria tem por objetivo garantir que todas as escolas do distrito 

recebam sensores de qualidade do ar interno para todas as salas de aula, secretaria principal e 

enfermaria, além de um sensor externo para o telhado como linha de base. A coleta de dados 

internos e externos de QAI em cada escola garantirá que as ações de resposta para melhorar a 

QAI sejam adaptadas às necessidades específicas de cada escola. As etapas de mitigação serão 

planejadas com uma ótica de equidade, garantindo que as escolas nos bairros com as taxas mais 

altas de asma sejam atendidas primeiro. 

 

As Escolas Públicas de Boston seguem a orientação das “Ferramentas de QAI para as Escolas” 

da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e implementam uma abordagem de 

redução de risco em camadas ao programa de gestão da QAI. A definição de boa gestão da 

qualidade do ar interno das Ferramentas de QAI para as Escolas inclui:  

● Controle de poluentes transportados pelo ar;  

● Introdução e distribuição de ar externo adequado; e 

● Manutenção de temperatura e umidade relativa aceitáveis.  

 

A instalação de sensores de QAI ajudará as BPS a: 

● Coletar, monitorar, medir e avaliar os dados de dióxido de carbono da QAI para tomar as 

medidas apropriadas a fim de melhorar a ventilação mecânica e natural das escolas; 

● Comunicar-se e educar os alunos, famílias e funcionários das BPS sobre as medidas de 

QAI; e 

● Desenvolver agência, colaboração e confiança em torno do tema de ambientes escolares 

saudáveis das BPS.  

 

Atualmente, as BPS estão instalando sensores de qualidade do ar interno em todas as salas de 

aula das BPS. Cada sensor registrará as seguintes medições de QAI: 

● Dióxido de carbono (CO2)  

● Monóxido de carbono (CO)  

● Partículas transportadas pelo ar - Total (PM10)  

● Partículas transportadas pelo ar - Respiráveis (PM2.5)  

● Temperatura (T)  

● Umidade relativa (UR%)  
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Os dados de QAI são usados para direcionar as mudanças na disposição de uma sala de aula e 

constatar qualquer trabalho adicional que precise ser feito para atingir a qualidade do ar e 

ventilação ideais. O trabalho adicional pode incluir, mas não se limitar a, abrir uma janela, 

ajustar as configurações de AVAC ou identificar e controlar uma fonte de níveis elevados. As 

BPS adotaram os padrões de QAI seguindo as recomendações federais, estaduais e municipais 

sobre a qualidade do ar interno e ventilação nas escolas, e a Gestão de Instalações das BPS 

tomará medidas sobre os excessos que ocorram fora desses padrões. Essas medidas são descritas 

no Plano de Qualidade do Ar Interno e Ventilação das BPS.  

 

A Iniciativa de Sensores de QAI está sendo financiada por verbas do ESSER. O contrato, que 

inclui todos os custos de equipamentos, software, mão de obra e serviços, totalizará US$ 6,7 

milhões. Os dados de QAI serão compartilhados e comunicados através de uma página da web 

informativa e um painel público no site das BPS. O site deve ir ao ar até o final de novembro. A 

Gestão de Instalações das BPS trabalhará com as Comunicações para atualizar constantemente o 

site. O lançamento do site será anunciado aos alunos, funcionários e famílias das BPS através de 

comunicações em todo o distrito e através da imprensa. A Gestão de Instalações das BPS dará 

uma atualização sobre esta iniciativa ao Comitê Escolar na primavera de 2022. 

 

A Sra. Lopera pediu mais detalhes sobre como os dados de sala de aula e em nível escolar serão 

compartilhados com o público. Brian Forde, diretor executivo das BPS, Departamento de 

Instalações, disse que o objetivo é fornecer essas informações por meio do painel de dados que 

será disponibilizado publicamente para todos.  

 

A Sra. Lopera perguntou sobre as diferenças na qualidade do ar devido às mudanças na 

temperatura. A Sra. Walsh explicou que as BPS recomendam que as janelas da sala de aula 

estejam abertas quatro polegadas (dez centímetros) para haver ventilação suficiente. A Sra. 

Lopera incentivou os líderes distritais a comunicar essas informações às comunidades escolares. 

 

O Sr. DeAraujo elogiou o compromisso do distrito em fornecer dados transparentes. Ele sugeriu 

disponibilizar os dados brutos para todos, a fim de dar oportunidades para análises 

independentes.  

 

A Sra. Robinson sugeriu que os professores usem as informações sobre a qualidade do ar como 

uma ferramenta de aprendizagem para os alunos. 

 

A Sra. Luo sugeriu que o distrito estabelecesse diretrizes sobre a ventilação das janelas para 

priorizar a segurança e o conforto na sala de aula. O Sr. Forde concordou em compartilhar as 

recomendações com as escolas para promover o conforto térmico nos edifícios escolares.  

 

Visão Acadêmica - O Superintendente Adjunto de Assuntos Acadêmicos Drew Echelson 

apresentou uma versão preliminar da Visão Acadêmica da Superintendente. Ele foi 

acompanhado pelos palestrantes Christine Landry, superintendente assistente, Departamento de 

Assuntos Acadêmicos e Treinamento Profissional; Shakera Ford Walker, diretora de 

desenvolvimento de professores; Ethan D'Ablemont Burnes, superintendente de educação 

especial; Farah Assiraj, diretor acadêmico adjunto; e Jill Carter, superintendente assistente, 

Departamento de Saúde e Bem-Estar. 
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As BPS estão em processo de criação de uma Visão Acadêmica que coloca as necessidades dos 

aprendizes de inglês (ELs) e alunos com deficiência (SWDs) no centro. O plano foca no 

fortalecimento do ensino de nível 1 em todo o distrito, o que impactará todos os alunos. Um 

ensino de nível 1 mais forte aumentará as oportunidades inclusivas dos SWDs, apoiará os ELs e 

ajudará a diminuir o número de alunos identificados para serviços de educação especial, 

especialmente as colocações em salas de aula subdivididas. O plano se concentra em garantir que 

os alunos tenham acesso ao ensino em sua língua materna, oportunidades de inclusão, 

alfabetização equitativa e suporte robusto de recuperação.  

A equipe que desenvolveu a versão preliminar da Visão analisou os dados históricos 

discriminados do MCAS e os dados atuais do MAP Growth, que mostram que as pontuações de 

ELs, SWDs e alunos negros e latinos estão abaixo dos alunos não EL, de ensino geral, brancos e 

asiáticos. Os SWDs que também são ELs têm pontuações historicamente abaixo de todos os 

outros dados demográficos, e essa tendência continuou em nossos dados mais recentes do MAP 

Growth. Além disso, a equipe analisou os dados de colocação com base no ambiente e na 

deficiência e discriminados por raça e sexo. Os dados indicam que as BPS identificam 

desproporcionalmente meninos negros e latinos como pessoas com deficiência emocional e são 

mais propensas a colocar meninos negros e latinos em ambientes subdivididos. 

As Visões Acadêmicas exigem: 

1. Estratégias de recuperação robusta 

2. Inclusão em todas as salas de aula 

3. Aumentar o acesso ao ensino na língua materna 

4. Ensino e aprendizagem ambiciosos das BPS 

5. Alfabetização equitativa em todas as disciplinas 

6. Garantias de qualidade para todas as salas de aula/escolas 

A Superintendente e a equipe Acadêmica continuarão a reunir comentários de todas as partes 

interessadas à medida que continuam a aprimorar e finalizar o plano no inverno de 2022. 

O Dr. Coleman expressou preocupação com os dados do slide 11, que mostram o desempenho 

acadêmico por grupos de alunos. Ele sugeriu mostrar a lacuna entre o desempenho e as 

expectativas, a fim de mostrar as disparidades mais claramente. O Dr. Echelson concordou em 

trabalhar com o Departamento de Dados e Responsabilidade para fazer essa revisão na próxima 

versão da Visão Acadêmica.  

 

A Sra. Lopera perguntou se uma mudança nos modelos de pessoal seria necessária para apoiar a 

Visão Acadêmica. O Dr. Echelson confirmou que seriam necessárias mudanças de pessoal para 

apoiar modelos de programas de inclusão e ensino na língua materna. Ele disse que as BPS irão 

colaborar com as comunidades escolares e outros parceiros nos próximos meses para mapear o 

plano de implementação.  

 

A Sra. Lopera perguntou sobre os pontos positivos e os desafios. O Dr. Echelson disse que ele e 

sua equipe estão analisando práticas promissoras dentro do distrito relacionadas ao ensino na 

língua materna, inclusão e alfabetização equitativa. 
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A Sra. Robinson perguntou como as BPS estão conseguindo a adesão de professores e famílias. 

Ela incentivou a equipe acadêmica a simplificar e esclarecer os conceitos para as famílias. A Sra. 

Landry descreveu o processo de planejamento como sendo intencionalmente colaborativo.  

 

A Sra. Lopera perguntou como as BPS apoiarão os líderes escolares e professores para garantir 

que haja um currículo e materiais didáticos de qualidade, baseados em pesquisa e culturalmente 

afirmativos em todas as salas de aula. O Dr. Echelson falou sobre o conceito de autonomia 

conquistada, observando que a diretora administrativa Eva Mitchell está liderando essas 

discussões com as comunidades escolares. 

 

O Sr. DeAraujo falou sobre a importância de fornecer aos educadores ferramentas para 

compreender os alunos e seus bens culturais.  

 

A Sra. Luo incentivou a equipe acadêmica a simplificar a linguagem na Visão Acadêmica. 

 

A Sra. Robinson perguntou como o distrito pretende passar da visão para a ação. O Dr. Echelson 

disse que a equipe acadêmica pretende discutir esses detalhes com o Comitê e a Superintendente 

em um retiro público planejado para janeiro. 

 

O Dr. Coleman falou sobre a importância do desenvolvimento profissional para os professores, 

acrescentando que a implementação completa pode levar de 5 a 10 anos. Ele elogiou a 

coordenação da apresentação.  

 

A Sra. Lopera disse que, se nomeada novamente, espera discutir o plano de implementação no 

retiro.  

 

A Sra. Robinson expressou entusiasmo pelo plano preliminar, mas fez uma ressalva ao distrito, 

para que se envolva com todas as comunidades escolares para garantir o alinhamento e uma 

garantia de qualidade. A Superintendente concordou.  

 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE OS RELATÓRIOS 

 

Nenhum. 

 

OUTROS ASSUNTOS 

 

O Sr. DeAraujo repetiu seu pedido de simulações de dados sobre o uso de 10 pontos adicionais 

da política de admissão das escolas de exame para alunos que frequentam escolas com índices de 

alta pobreza, dizendo que gostaria de receber as informações na próxima reunião do Comitê. 

 

O Dr. Coleman expressou seu desconforto com algumas das estratégias associadas ao BuildBPS 

e possíveis consequências não intencionais. Ele sugeriu que as BPS considerassem pausar o 

processo atual e considerassem se envolver em um plano mestre de instalações de 10 anos. A 

Superintendente disse que as BPS emitiram uma Solicitação de Propostas (Request for Proposals 

- RFP) buscando apoio externo para o BuildBPS. 
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A Sra. Lopera incentivou o Comitê a examinar o impacto das consequências indesejadas da nova 

política de admissão das escolas de exame. Ela expressou apoio ao conceito de um plano mestre 

de instalações de 10 anos. Ela incentivou o Comitê a pensar em maneiras criativas de aumentar 

as vozes dos representantes dos alunos. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Aproximadamente às 22h18, o Comitê votou por unanimidade e por chamada, pelo encerramento 

dos trabalhos. 

 

Certificar: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretária executiva 


