
 

      
 

ATA OFICIAL DA REMOTA  

REUNIÃO ESPECIAL DO COMITÊ DA ESCOLA DE BOSTON 

 

5 de maio de 2022 

 

O Comitê Escolar de Boston realizou uma reunião no dia 5 de maio de 2022 às 17h pelo 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 Gabinete do Comitê Escolar de Boston 

(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; e Quoc Tran. 

 

Membros do Comitê Escolar ausentes: Lorena Lopera; e representante estudantil Xyra Mercer. 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Pauta 

Ata da reunião: 27 de abril de 2022 

Declaração de impacto de igualdade da Mission Hill School 

Relatório de emergência de revisão de qualidade escolar da Mission Hill  

Relatório da Mission Hill redigido por Coffey 

Hinckley Allen Relatório das BPS, fase I, redigido em 28/04/22 

ABERTURA 

A Presidente Jeri Robinson convocou a reunião e conduziu o juramento de fidelidade. A Sra. 

Sullivan fez a chamada. A Sra. Lopera e a Sra. Mercer estavam ausentes. O Sr. Cardet-

Hernandez chegou aproximadamente às 17h55. Todos os outros membros estavam presentes. 

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/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
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
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A Sra. Robinson anunciou que a Sra. Lopera não participará das próximas reuniões do Comitê 

Escolar enquanto estiver cuidando da sua saúde. Ela desejou felicidades à Sra. Lopera e disse 

que está ansiosa pelo seu retorno. 

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

Será retransmitido na TV da Cidade de Boston. Também será postado 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 língua de sinais americana (ASL). Os intérpretes se 

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

simultânea mudando o canal do Zoom. Os documentos traduzidos da reunião foram postados 

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

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 

 

Aprovado – Nominalmente, o Comitê aprovou por unanimidade a ata da reunião do Comitê 

Escolar de 27 de abril de 2022.  

 

BOAS-VINDAS E APRESENTAÇÕES 

A Sra. Robinson deu as boas-vindas a todos na reunião especial do Comitê Escolar de Boston. 

Ela lembrou que na semana passada, o distrito apresentou um resumo de um relatório 

encomendado pela Superintendente e realizado pelo escritório de advocacia de Boston Hinckley 

Allen, que descreve relatos sistemáticos e abrangentes de má conduta sexual e física entre 

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

abordados adequadamente pela equipe da escola e confirma várias falhas de relatórios 

sistemáticos pelos funcionários.  

Após uma análise detalhada do relatório Hinckley Allen, uma revisão de qualidade escolar 

conduzida pela School Works e com uma consideração cuidadosa de todas as opções possíveis, 

a Superintendente fez a recomendação ao Comitê Escolar de Boston que a Mission Hill K-8 

School fechasse permanentemente no final deste ano letivo.  

O Comitê passou a semana passada lendo os relatórios, participando de reuniões com a 

comunidade da Mission Hill School e analisando o feedback escrito. A Sra. Robinson agradeceu 

a todos que dedicaram seu tempo para compartilhar suas perspectivas sobre esta questão muito 

difícil. Ela agradeceu à Superintendente e sua equipe por organizarem três reuniões com a 

comunidade da Mission Hill na semana passada. Ela elogiou o distrito por adotar uma 

abordagem personalizada ao processo de atribuição de alunos para os alunos afetados por essa 

decisão.  

COMENTÁRIO PÚBLICO GERAL 

 

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

Mission Hill K-8 Pilot School no final do ano letivo de 2021-2022: 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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● Lisa Graf, residente em Fenway e mãe de aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot School 

● Ruby Reyes, residente em Dorchester e Diretora Executiva da Aliança de Justiça 

Educacional de Boston 

● Will Austin, residente em Roslindale e Diretor Executivo do Fundo das Escolas de 

Boston 

● Susan Vitolo, residente em Roxbury e mãe de aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot School 

● Tim Klein, residente em Jamaica Plain e pai de aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Asha LeRay, residente em Roslindale e mãe de aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Toyoko Orimoto, residente em Jamaica Plain e mãe de aluno(a) da Mission Hill K-8 

Pilot School 

● Allison Cox, residente em Jamaica Plain e mãe de aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Maura Smyth, residente em Jamaica Plain e mãe de aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Justin Rice, residente em Jamaica Plain e pai de aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Valerie Carlson, residente em Hull e professora da Mission Hill K-8 Pilot School  

● Peggy Wiesenberg, residente em Jamaica Plain e membro do Conselho de 

Administração da Mission Hill K-8 Pilot School 

● Carolyn Shadid Lewis, residente em Jamaica Plain e mãe de aluno(a) da Mission Hill K-

8 Pilot School 

● Seth Caughron, residente em Jamaica Plain e pai de aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Edith Bazile, residente e defensora de Hyde Park 

● Shulamith Burke, residente em Jamaica Plain e mãe de aluno(a) da Mission Hill K-8 

Pilot School 

● Priyadarshini Kumar, residente em Somerville e professora da Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Meg Rotzel, residente em Roslindale e mãe de aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Ben Weber, residente em Jamaica Plain e pai de aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Andy Crowe, residente em West Roxbury e pai de aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Mike Heichman, residente em Dorchester e pai de ex-aluno(a) da Mission Hill K-8 Pilot 

School 

 

Deirdre Manning, residente em Dorchester e mãe de aluno(a) da Henderson K-12 Inclusion 

School, testemunhou sobre as preocupações com a segurança da escola. 

 

Sharon Hinton, residente e defensora de Hyde Park, testemunhou sobre uma série de questões 

educacionais. 

A 
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ITEM DE AÇÃO 

A Superintendente Cassellius apresentou sua recomendação final para fechar a Mission Hill K-8 

Pilot School a partir de 30 de junho de 2022. Ela inicialmente fez a recomendação na reunião do 

Comitê Escolar do 27 de abril de 2022. 

A Superintendente recapitulou as conclusões do relatório de Hinckley Allen que, como todos 

vocês puderam analisar cuidadosamente, são impossíveis de ignorar: 

● Muitas crianças foram prejudicadas e poucos adultos, cujo trabalho era esse, se 

posicionaram para protegê-las.  Aqueles que foram corajosos o suficiente para fazê-lo 

enfrentaram um ambiente hostil, foram retaliados e/ou marginalizados por se 

manifestarem. 

● Incidentes em série de suposta violência/má conduta sexual e bullying/assédio 

persistentes ocorreram ao longo do tempo e o relatório deixa claro que vários 

funcionários da escola não seguiram os protocolos estabelecidos para relatar 

adequadamente tais incidentes e seguir os protocolos do distrito para evitar danos 

futuros.    

● A escola ignorou consistentemente as políticas distritais, mesmo diante de diretrizes que 

orientavam o contrário. Essas ações agravaram o impacto já significativo das supostas 

agressões aos alunos e suas famílias. 

● Uma vez notificada sobre alegações de bullying generalizado e descumprimento de 

serviços de educação especial, a Superintendente exerceu sua autoridade para remediar e 

prevenir o bullying e violência sexual e melhorar a conformidade com os regulamentos 

de educação especial e língua inglesa por meio de ações de pessoal, iniciando duas 

investigações e implantando suportes adicionais do gabinete central. 

 

● Mesmo com essas intervenções: 

○ A Mission Hill K-8 Pilot School ainda mantém uma das mais altas taxas de 

descumprimento de serviços de educação especial dentro das BPS; 

○ Os investigadores descobriram que os alunos ainda correm um risco maior de 

bullying devido à cultura escolar generalizada que foi construída e mantida por 

mais de uma década. 

○ Essa cultura escolar permitiu que o comportamento flagrante perseverasse e está 

irremediavelmente fraturado; e por fim, 

○ Os investigadores descobriram que, apesar da nova liderança da escola e da 

supervisão e intervenção significativa do gabinete distrital, “os efeitos 

destrutivos da cultura permanecem na escola”.  

 

A Superintendente pediu ações rápidas e significativas para garantir imediatamente a segurança 

e o bem-estar dos alunos e iniciar o processo de recuperação das vítimas.   
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Ela reiterou que ela e sua equipe exploraram uma série de opções que incluíam: 

 

● Remover algumas ou todas as autonomias escolares, excesso de funcionários, nomear 

um líder escolar experiente (e equipe) com um histórico de sucesso e implantar o suporte 

e a supervisão do gabinete central. 

● Implantar uma equipe de intervenção para fazer recomendações à Superintendente sobre 

como proceder 

● Designar a Mission Hill K-8 Pilot School como uma Escola Superintendente onde a 

Superintendente de Escolas tem autoridade para lidar com o excesso de funcionários em 

consulta com o BTU e mantém toda a autoridade sobre os próximos passos. 

● Fechar a Mission Hill K-8 Pilot School no final do próximo ano letivo, 2022-2023  

 

Após cuidadosa deliberação e discussão, a Superintendente concluiu que nenhuma dessas 

opções resolveria suficientemente os problemas persistentes que continuam a atormentar a 

escola. Além disso, essas opções não eliminariam imediatamente o risco de danos futuros aos 

nossos alunos ou garantiriam que cada aluno receba a instrução acadêmica, educação especial e 

serviços de língua inglesa a que têm direito.  Falhas em remediar imediatamente os problemas 

encontrados no relatório também causariam risco adicional para o distrito e para a cidade.    

 

A Superintendente reconheceu que os supostos incidentes detalhados no relatório podem não 

refletir a experiência pessoal de cada aluno ou família da Mission Hill, nem uma acusação 

completa de todos os funcionários da Mission Hill.  

A próxima fase da investigação de Hinckley-Allen está examinando o papel dos funcionários da 

escola e do distrito para descobrir a responsabilidade individual e a nível do sistema. 

O Gabinete de Avanços das Famílias, Alunos e Comunidade organizou várias reuniões da 

comunidade para abordar os seguintes problemas: 

● Caso o Comitê Escolar vote para aprovar o fechamento da Mission Hill School, as BPS 

realizarão uma rodada especial de matrícula para os alunos atualmente designados para a 

Mission Hill para o próximo ano letivo. Esta rodada especial de matrícula será realizada 

imediatamente após a conclusão da rodada 2.  

● Os formulários de escolha de escolas serão enviados por e-mail às famílias e entregues à 

escola para divulgação às famílias na segunda-feira, 9 de maio. As famílias terão do dia 

9 a 20 de maio para preencher os formulários de escolha de escolas atualizados. As 

famílias que participarem da rodada especial de matrícula receberão colocações 

escolares atualizadas para o SY22-23 até o dia 10 de junho. 

● As famílias poderão concluir o processo de matrícula por meio de sessões individuais de 

aconselhamento de escolha de escolas, remotamente ou pessoalmente em qualquer um 

dos quatro Centros de Boas-Vindas, além de um local de matrícula adicional localizado 

na Mission Hill School.  

● A equipe de atribuição das BPS monitorará de perto as matrículas dos alunos durante o 

período de matrícula de 6 a 20 de maio e se conectará com as famílias que não enviaram 

opções de escolas para ajudá-las a concluir o processo. 
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● A equipe de planejamento e análise realizou uma análise para garantir que haverá ampla 

disponibilidade de vagas e opções para as famílias. Mesmo assim, as BPS 

disponibilizarão vagas adicionais para os alunos da Mission Hill em escolas de alta 

qualidade, a fim de garantir que as famílias tenham opções robustas. Isso incluirá a 

adição de vagas nas salas de aula e, em casos selecionados, onde o espaço físico permitir 

e a demanda indicar interesse suficiente, poderá incluir a adição de salas de aula extras. 

● O Gabinete de Avanço das Famílias, Alunos e Comunidade trabalhará individualmente 

com as famílias para ajudá-las a encontrar uma boa colocação para seus filhos. Nós 

sabemos que essa é uma situação difícil e estamos comprometidos em fazer parceria 

com as famílias no processo. 

O Sr. Cardet-Hernandez expressou apoio à recomendação da Superintendente, descrevendo o 

fracasso da escola em proteger os alunos como flagrante e questionou a supervisão do distrito. 

Ele prometeu usar seu papel no Comitê para pressionar por respostas e ações contínuas e 

ofereceu suas condolências a todos os alunos e famílias que foram impactados. 

A Sra. Polanco Garcia condenou veementemente a situação e incentivou o distrito a fornecer 

apoio socioemocional aos alunos. 

O Dr. Alkins falou sobre a dificuldade da recomendação dado o compromisso com a igualdade 

sobre o qual a escola foi fundada. Ele afirmou que a totalidade das experiências negativas ainda 

não é conhecida, observando que 56% dos alunos LGBTQ não relatam incidentes de abuso e 

discriminação. Ele expressou apoio à recomendação da Superintendente e pediu apoio adicional 

para as famílias impactadas.  

O Sr. Tran expressou apoio à recomendação da Superintendente e falou sobre a importância de 

agir com o melhor interesse das crianças em mente. 

O Sr. O'Neill reconheceu os desafios das transições e agradeceu à Superintendente por 

considerar todas as opções. Ele expressou apoio à recomendação de fechamento feita pela 

Superintendente. O Sr. O'Neill solicitou mais detalhes sobre o apoio oferecido às famílias da 

Mission Hill. O Superintendente Adjunto de Assuntos Acadêmicos, Drew Echelson, falou sobre 

a coordenação dos serviços de aconselhamento com a equipe de saúde comportamental, apoio 

transitório e um processo de designação especial para alocar famílias. A Chefe Interina de 

Avanço Familiar e Comunitário, Denise Snyder, explicou que a realização de um processo de 

atribuição especial proporcionaria às famílias da Mission Hill K-8 School uma oportunidade 

muito melhor de atender às suas necessidades do que se o distrito estendesse o período de 

matrícula da segunda rodada.  

O Sr. Cardet-Hernandez solicitou esclarecimentos sobre os próximos passos. A Superintendente 

explicou que a próxima fase da investigação que examina as ações dos funcionários da escola e 

do distrito deve terminar na primeira semana de junho. Ela compartilhará essas descobertas com 

o Comitê Escolar e fará recomendações para mudanças sistêmicas. Ela acrescentou que foram 

abertas três vagas para a criação de um novo Gabinete de Gestão de Riscos. A Superintendente 

disse que trabalhará com o Gabinete do Assessor Jurídico para determinar quais informações ela 

pode compartilhar sobre o pessoal. Ela prometeu apresentar recomendações operacionais para 

remediações sistêmicas.  
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A Sra. Robinson agradeceu às famílias que se pronunciaram por sua coragem. Ela falou sobre a 

dificuldade e a dor devido ao fechamento da escola e pediu ao distrito que forneça apoio de 

saúde mental para as famílias. 

 

ITEM DE AÇÃO 

Aprovado - Nominalmente, o Comitê aprovou a recomendação da Superintendente para fechar a 

Mission Hill K-8 Pilot School a partir de 30 de junho de 2022. A Sra. Polanco Garcia se 

absteve. Todos os outros membros votaram sim. 

NOVOS NEGÓCIOS 

 

O Dr. Alkins solicitou que o Comitê recebesse uma atualização futura sobre as preocupações de 

segurança escolar levantadas durante o comentário público. A Superintendente concordou em 

trazer atualizações. 

 

ENCERRAMENTO  

  

Aprovado - Por volta das 19h13. o Comitê votou por unanimidade, por votação nominal, pelo 

encerramento da reunião. 

 

Testemunha: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretária executiva 


