
 

   
      

 

ATA OFICIAL DA REMOTA 

 REUNIÃO DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 
 

22 de setembro de 2021: 

 

O Comitê Escolar de Boston realizou uma reunião remota em setembro de 2021 às 16h15 via 

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

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce, envie um e-mail para 

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

(617) 635-9014. 

 

PRESENÇA   

 

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 do aluno, Tiffany Luo.  

 

Membro do Comitê Escolar ausente: Quoc Tran.  

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Pauta 

Ata da reunião: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 Reunião do Comitê Escolar de Boston 

Novos líderes escolares, PowerPoint do ano escolar de 2021 a 2022 

Acordo provisório de negociação coletiva entre o Comitê Escolar de Boston e o Sindicato de 

Professores de Boston sobre saúde e segurança para o ano escolar de 2021a 2022 

PowerPoint: Memorando de Acordo do Comitê Escolar da Cidade de Boston sobre a saúde e a 

segurança durante a reabertura do ano escolar de 2021 a 2022. União de professores de Boston, 

22 de setembro de 2021 

Concessões para aprovação totalizando US$ 1.494.075 

Plano de implementação de financiamento de ajuda de emergência para escolas de ensino 

fundamental e médio (ESSER) 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15767211
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%209%201%2021%20BSC%20Meeting%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/New%20Leaders%20SY%2021%2022%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Presentation%20to%20SC%20BTU%20Health%20and%20Safety%20SY2122%2092221.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%209222021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20II%20Plan%20Draft%20July%209%202021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20II%20Plan%20Draft%20July%209%202021%20.pdf
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Orçamento do ano fiscal de 2022: PowerPoint de atualização de financiamento de ajuda de 

emergência para escolas de ensino fundamental e médio (ESSER), 1º de setembro de 2021 

Declaração de impacto patrimonial da estratégia de recuperação de fundos ESSER 

Memorando de Eva Mitchell, Diretor de Responsabilidade, para o Comitê Escolar de Boston 

referente a: Plano de financiamento de emergência para escolas de ensino fundamental e médio, 

27 de agosto de 2021 

Política de uso de máscara e teste da COVID-19 do ano escolar de 2021 de 2022 

PowerPoint de atualização do código de conduta 

Código de Conduta das BPS, revisado em setembro de 2021 

Memorando da Superintendente Assistente Dacia Campbell para o Comitê Escolar de Boston 

referente a: Novo código de conduta revisado de 2021, 7 de setembro de 2021 

Declaração de impacto patrimonial do código de conduta 

PowerPoint de plano estratégico de serviços bibliotecários de 2022- a 2026 

Plano estratégico de serviços bibliotecários de 2022 a 2026 

Memorando do Dr. Deb Frogatt para o Comitê Escolar de Boston referente a:Plano estratégico 

de serviços bibliotecários das Boston Public Schools de 2022 a 2026, 14 de setembro de 2021 

Plano estratégico de serviços bibliotecários das BPS de 2022 a 2026, Declaração de impacto 

patrimonial

 

ABERTURA 

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

Sullivan fez a chamada. A Sra. Lopera, a Sra. Polanco Garcia, a Sra. Robinson e o Sr. O’Neill 

estiveram presentes. O Sr. Tran estava ausente. O Sr. DeAraujo estava ausente, mas chegou 

durante a sessão executiva. O Dr. Coleman e a Sra. Mercer estavam ausentes, mas estiveram 

presentes na reunião pública às 17h15.  

ADIADO PARA A SESSÃO EXECUTIVA 

\Aprovado - Na chamada, o Comitê votou unanimemente para adiar para a sessão executiva com 

o propósito de conduzir uma sessão de estratégia relacionada à negociação coletiva com a Boston 

Teachers Union (União de Professores de Boston) e o United Steelworkers of America Local 

8751 (Motoristas de Ônibus Escolar). Ela anunciou que o Comitê retornaria à sessão pública 

aproximadamente às 17 horas. 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Atualizar%20PPT%209%201%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Atualizar%20PPT%209%201%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Atualizar%20PPT%209%201%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentation%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20MASKING%20AND%20COVID%2019%20TESTING%20POLICY%20FOR%20SY21%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%2092121%20PPT.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20Sept%202021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement%20SC%20Presentation.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20DRAFT%20BPSLSSP%2022-26%20PLAN%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentations%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentations%20.pdf


Reunião Remota do Comitê Escolar de Boston  
Zoom 
22 de setembro de 2021: 

 

3 

 

RETORNO DA SESSÃO PÚBLICA 

 

O Comitê voltou à sessão pública aproximadamente às 17:20. A Sra. Robinson explicou que o 

Comitê acabara de retornar de uma sessão executiva com o objetivo de conduzir uma sessão de 

estratégia relacionada à negociação coletiva com a Boston Teachers Union (União de Professores 

de Boston) e o United Steelworkers of America Local 8751 (Motoristas de Ônibus Escolar). 

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

retransmitido na Boston City TV. 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 publicados  

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

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 

 

Aprovado - Nominalmente, o Comitê aprovou por unanimidade a ata da reunião do Comitê de 1º 

de setembro de 2021.  

 

RELATÓRIO DO SUPERINTENDENTE 

 

Como preparado para entrega. 

 

Agradecemos, Senhora Presidente, e a todos por se juntarem a nós esta noite para a nossa 

primeira reunião do Comitê Escolar do ano letivo de 2021 a 2022. 

 

Queremos reconhecer a atual crise de refugiados haitianos na fronteira dos EUA com o México. 

Eu sei que muitos de nossos alunos, funcionários e famílias emigraram do Haiti ou têm 

familiares e amigos que moram lá atualmente. Nossos alunos haitianos representam uma das 

maiores populações étnicas do distrito. Por isso, as BPS estão ao lado do povo haitiano durante 

este período verdadeiramente difícil para a nação. Ficamos sabendo por funcionários e outros 

membros da comunidade sobre a sua preocupação com entes queridos por causa da crise criada 

pelos desastres naturais mais recentes e a instabilidade política no país, exacerbando as 

preocupações que se agravaram com o tratamento inadequado dos refugiados haitianos no Texas. 

Manteremos o povo do Haiti aqui e no exterior em nossos pensamentos e o apoio está disponível 

para quem precisar.  

 

Gostaria de concentrar o relatório hoje à noite em vários pontos considerando dados das 

primeiras semanas do ano letivo. Ficamos muito satisfeitos em relatar nossa maior taxa de 

frequência no primeiro dia registrada para o primeiro dia do ano letivo, na quinta-feira, 9 de 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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setembro. Nossa taxa de frequência continuou a melhorar com o avanço do ano letivo, atingindo 

uma alta de 88% na sexta-feira, 17 de setembro. Como vocês podem ver aqui, tivemos uma 

média de 86% de frequência e podemos observar uma frequência um pouco menor nas séries 

superiores. Mencionamos ao Comitê nas últimas semanas que nossa matrícula geralmente se 

estabiliza quando removemos os alunos que “não apareceram” ou não responderam. As BPS 

planejam retirar aproximadamente 1.500 alunos marcados como “não responderam” de nossas 

listas até o final da semana. Reportaremos nossa matrícula no ano letivo de 2021 a 2022 ao 

DESE no dia 1º de outubro. Após essa data, teremos um entendimento ainda melhor de nossa 

frequência. Tivemos mais de 900 alunos inscritos desde 1º de setembro e a equipe de Serviços de 

Boas-Vindas continua a apoiar famílias com inscrições online, por telefone e pessoalmente em 

nossos 4 Centros de Boas-Vindas. Após dois anos letivos afetados pela pandemia da COVID-19, 

é maravilhoso ver uma participação tão forte e ter todos os nossos alunos de volta às salas de 

aula com aulas presenciais.  

 

Eu sei que em Boston e em toda a Comunidade, alguns pais defenderam uma opção de 

aprendizado remoto para os alunos. Gostaria de reiterar que o Estado determinou o aprendizado 

integral e presencial para os alunos. Durante nossa última reunião, o Superintendente Adjunto de 

Acadêmicos, Drew Echelson, descreveu o processo de instrução em casa e no hospital. Até 

agora, 20 alunos foram aprovados para os serviços tradicionais em casa e em hospitais.23 alunos 

solicitaram os serviços em casa e no hospital modificados disponíveis este ano. O distrito 

aprovou 19 desses pedidos, 3 estão com aprovação pendente e 1 não foi aprovado porque o 

médico do aluno não considerou a acomodação necessária. Também aprovamos 267 inscrições 

para o ensino em casa este ano, um número maior do que nos anos anteriores. Enquanto 

continuamos a explorar uma opção de escola virtual para o futuro e estamos oferecendo a opção 

em casa e no hospital aos alunos que atendem a esses critérios, pois sabemos que o melhor 

ambiente de aprendizado para nossos alunos é dentro da sala de aula. 

 

Durante nossa última reunião, alertamos o Comitê de que Boston estava enfrentando desafios 

semelhantes aos de outros distritos da Comunidade Britânica e do país devido à escassez de 

motoristas de ônibus nacionais. Aqui você pode ver nosso desempenho médio no horário dos 

ônibus e tempos de espera da linha direta nos anos letivos de 2014 a 2020. Na coluna do meio, 

você pode ver os números dessas métricas no ano passado durante o aprendizado presencial 

interrompido (quando muitos de nossos alunos estavam no ensino remoto) e, à direita, os 

números deste ano letivo até agora. É importante perceber que as Escolas Públicas de Boston 

(BPS) transportam aproximadamente 24.000 alunos todos os dias para 232 escolas diferentes 

(dentro e fora desse grupo de escolas). Oferecemos transporte porta a porta para 5.989 alunos. As 

BPS transportam todos os alunos qualificados para ônibus que são residentes de Boston para 

nossas escolas, assim como para escolas fretadas, paroquiais e particulares. As BPS também 

transportam alunos sob os cuidados do Departamento de Crianças e Famílias para os prédios da 

escola, assim como alunos de Boston para escolas localizadas fora de Boston, como Worcester, 

New Hampshire e Cape Cod. Temos 700 ônibus em nossa frota e operamos 641 diariamente. 

Quero agradecer aos nossos 641 motoristas e monitores que aparecem todos os dias e levam 

nossos filhos em segurança para a escola. Até agora, durante este ano, o transporte pontual de 

alunos em Boston ultrapassou a média dos últimos cinco anos (sem contar o aprendizado híbrido 

do ano passado, que teve apenas cerca de metade dos nossos alunos frequentando a escola 

pessoalmente até o final do ano). No primeiro dia de aula, 57% dos ônibus estavam no horário e 

esse percentual aumentou para 81% no segundo dia, sexta-feira, 10 de setembro. Um ônibus 
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considerado "no horário" chega antes da hora do sinal da escola. As BPS também rastreiam o 

número de ônibus que chegam  até15 minutos após o horário do sinal e aqueles que chegam até 

30 minutos do horário do sinal. Esta tabela mostra o desempenho dentro do prazo, o desempenho 

dentro de 15 minutos e dentro de 30 minutos dos ônibus durante os primeiros 5 dias do ano. 

Como você pode ver na tabela, 96% dos alunos chegam à escola 15 minutos antes do horário de 

início da escola e 99% chegam em até 30 minutos após o sinal. Embora nossa meta seja sempre 

estar em 100%, esses números representam uma melhoria significativa em relação ao 

desempenho do ano passado. Na semana passada, durante a primeira semana inteira do ano 

letivo, o BPS Transportation teve uma média de 82% no desempenho do tempo. Nosso dia de 

maior desempenho na semana passada atingindo o pico foi na sexta-feira, 17 de setembro, com 

90% da taxa de pontualidade das viagens matinais. Embora não possamos ver no slide, até agora 

esta semana 90% dos ônibus chegaram na hora todos os dias. Nossa Central de Atendimento de 

Transporte oferece suporte em tempo real às famílias das 6h às 19h diariamente, com mais de 

7.200 ligações atendidas desde o início das aulas. Como um lembrete, o número da linha direta é 

617-635-9520. As famílias podem rastrear o ônibus do alunos usando o aplicativo Where's My 

School Bus? (Onde está o ônibus escolar?) disponível em 

https://schoolbus.bostonpublicschools.org/. As BPS atualmente tem 664 motoristas ativos e 105 

motoristas reservas. A TransDev contratou 46 novos motoristas desde julho. Seis motoristas 

estão atualmente concluindo o treinamento e estamos contratando mais 16 motoristas para se 

juntarem à equipe. Continuamos a processar saídas e consolidar rotas sempre que possível, para 

minimizar o impacto dos motoristas e monitorar a escassez. 

 

 No início deste mês, o governador Baker convocou a Guarda Nacional para apoiar os distritos 

locais com o transporte de alunos para a escola devido à falta de motoristas de ônibus. Nosso 

entendimento é que os membros da Guarda Nacional possuem licenças 7D que os qualificam 

para operar vans com um número limitado de alunos. Atualmente não temos vans em nossa frota 

que esses membros sejam qualificados para dirigir, o que significa que precisaríamos alugar 

esses veículos por um custo adicional para o distrito e em um curto período de tempo. Além 

disso, os motoristas da Guarda Nacional não são totalmente treinados para atender a população 

estudantil, incluindo alunos com deficiência. Também fomos informados de que a assistência dos 

membros da Guarda Nacional seria de curto prazo, podendo causar transtornos quando a 

assistência temporária terminasse. A cidade também precisaria fazer uma negociação de impacto 

com o sindicato dos motoristas, o que normalmente leva várias semanas. Depois de analisar 

cuidadosamente o complemento atual de motoristas de ônibus reserva, as projeções para a 

melhoria contínua no desempenho de tempo e o período relativamente curto de tempo que os 

membros da Guarda Nacional estariam disponíveis para apoiar os esforços de transporte, 

recusamos a oferta de assistência. 

 

Continuamos focados em soluções de longo prazo e esta noite estamos anunciando um grupo de 

trabalho do superintendente. Vários de vocês me pediram para abordar nossos desafios 

profundos e compartilhar em maior escala as recomendações do Consultor de Transporte com 

nosso público para resolver os problemas sistêmicos e contratuais de longa data que assolam as 

operações de ônibus. Algumas dessas questões mais profundas incluem as zonas de pedestres, 

sistema de atribuição de alunos, transporte fretado, horários de início, roteamento em camadas, 

contratamento de monitores e motorista de ônibus e comunicações com as famílias. Estou 

fazendo isso porque acredito que será preciso vontade política e apoio público para realizar as 

mudanças necessárias. Quero reconhecer e elogiar a Equipe de Transporte e, em particular, a Sra. 

https://schoolbus.bostonpublicschools.org/
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Stanislaus por seu trabalho contínuo para essas melhorias Eles trabalharam arduamente no ano 

passado com nosso parceiro, a TransDev, para implementar todas as melhorias operacionais 

possíveis a partir do relatório. O que é necessário são mudanças maiores Essas mudanças serão 

necessárias para melhorar todo o sistema. É hora de o público entender as complexidades mais 

profundas do nosso sistema de transporte e as razões por trás das reclamações anuais em relação 

aos atrasos das crianças. Em 6 de outubro, apresentarei uma atualização sobre os membros do 

grupo de trabalho, a carga e a estrutura do Grupo de Trabalho   

 

Este ano, estamos se baseando nos esforços do ano passado para garantir que os protocolos de 

saúde e de segurança estejam em vigor. Temos como foco 4 estratégias de mitigação: 

 

○ Uso consistente e correto da máscara  

○ Expansão do acesso às vacinas para a sua segurança 

○ Testes frequentes da COVID-19 

○ Melhorar a ventilação e avaliar regularmente a qualidade do ar 

 

Além do teste coletivo semanal, também oferecemos testes para alunos que apresentam sintomas 

da COVID-19. Qualquer aluno que reclamar de algum dos sintomas da COVID-19 terá acesso a 

um teste rápido e as decisões sobre as próximas etapas serão baseadas nos resultados do teste. 

Outra novidade deste ano é o programa Test and Stay, introduzido pelo DESE, que permite que 

alunos identificados como um contato próximo de um caso positivo confirmado permaneçam na 

escola com testes diários por 5 dias, se não apresentarem sintomas. Até agora, mais de 18.000 

famílias deram consentimento para que os alunos participassem de testes semanais em grupos. 

Como fizemos no ano passado, estamos relatando casos positivos de alunos e de funcionários ao 

DESE e publicando atualizações em um painel no site das BPS. O DESE publica atualizações 

nas quintas-feiras sobre a semana anterior, de um período que vai de quinta a quarta-feira. O 

painel das escolas reflete os relatórios do mesmo período. Diversos casos em uma escola não 

indicam necessariamente que os casos estão relacionados. As escolas e os funcionários de saúde 

pública se comunicam individualmente com cada aluno ou membro da equipe que é confirmado 

como positivo ou como um contato próximo. Todos os distritos começaram os relatórios na 

semana passada, para o período de 13 a 15 de setembro. Acabamos de apresentar o relatório 

desta semana, para o período de 16 a 22 de setembro. O painel será atualizado amanhã, mas aqui 

você pode ver uma prévia dos números atualizados. Nesta semana, temos 32 casos positivos 

entre os alunos e 20 entre os funcionários. Isso nos leva a um total de 46 casos até a data atual 

para alunos e 28 casos até a data atual para funcionários. As escolas continuam comprometidas 

em relatar de forma transparente esta atualização semanal e notificar todas as comunidades 

escolares e escritórios administrativos quando houver um caso positivo relatado no prédio. O 

painel está disponível em bostonpublicschools.org/CovidDashboard. Continuamos a trabalhar 

com o estado em seus protocolos e contratos de testes com a CIC Health. Houve alguns atrasos e 

estamos trabalhando nessas questões para uma administração tranquila da situação. Quero 

agradecer aos Serviços de Saúde e às equipes de Dados e Responsabilidade, assim como à 

Comissão de Saúde Pública de Boston pela colaboração contínua em nossos protocolos de saúde 

e de segurança. 

 

Ontem, o DESE divulgou os resultados da avaliação anual do estado para escolas e para distritos 

em todo o estado. Eles destacam o esforço contínuo do distrito para atender as lacunas de 

oportunidades e de realizações para os alunos e abordar os efeitos da pandemia global no 

http://www.bostonpublicschools.org/CovidDashboard
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aprendizado dos alunos. Os dados apresentam uma quedas no desempenho dos alunos. Isso 

confirma o que todos sabemos: a pandemia impactou o aprendizado dos alunos e nossas 

iniciativas de aceleração acadêmica são necessárias para continuar preenchendo as lacunas que 

foram exacerbadas pelos desafios dos últimos 18 meses. No entanto, as quedas em nosso distrito 

foram geralmente menos graves do que as quedas médias do estado. Os grandes distritos urbanos 

em Massachusetts tiveram pontuações comparáveis de 3ª a 8ª séries em 2019. No entanto, 

Boston obteve diminuições menores em artes da língua inglesa e matemática em termos da 

porcentagem de alunos que atenderam/excederam as expectativas na avaliação. Veja os 

resultados da administração de 2020 do MCAS para alunos das BPS. Várias mudanças foram 

feitas na administração do MCAS para 2021. Da 3ª a 8ª série, os alunos fizeram apenas uma 

sessão do MCAS e foram autorizados a realizar o teste pessoalmente ou remotamente. 91% dos 

alunos das BPS da 3ª a 8 ª série fizeram o MCAS em artes da língua inglesa e matemática, com 

participação por nível de série variando entre 87% e 94%. Na 10ª série, 70% dos alunos fizeram 

o MCAS de artes da língua inglesa e 68% dos alunos fizeram o MCAS de matemática. Estes são 

os 4 níveis de desempenho do MCAS em artes da língua inglesa em 2021. A linha na barra 

representa a porcentagem de alunos que atenderam ou superaram as expectativas em 2019. 31% 

dos alunos testados atenderam ou superaram as expectativas da 3ª à 8ª série em artes da língua 

inglesa, com uma queda de 4 pontos percentuais em relação a 2019. Esse resultado é menor do 

que a queda estadual de 6 pontos percentuais. Para os alunos que participaram do MCAS da 10ª 

série, os resultados em artes da língua inglesa foram consistentes com o desempenho antes da 

pandemia. Este slide mostra o mesmo gráfico para os resultados do MCAS de matemática em 

2021. 20% dos alunos da 3ª à 8ª série testados atenderam ou superaram as expectativas em 

matemática, com uma queda de 13 pontos percentuais em relação a 2019. Esse resultado é menor 

do que a queda estadual de de 16 pontos percentuais. Para alunos da 10ª série, o desempenho em 

matemática também diminuiu em relação a 2019. 

 

Investimos na saúde socioemocional e no bem-estar de nossos alunos, ao implantar uma 

enfermeira em tempo integral, assistência social e contato com a família em todas as escolas e 

expandir o modelo das Escolas Centrais para oferecer acesso a serviços abrangentes para alunos 

e para famíliares nas escolas. No ano letivo passado, lançamos novas ferramentas de dados, 

como o Panorama Student Success, que permite que funcionários da escola e do distrito acessem 

dados de alunos em tempo real, acionáveis e holísticos, trabalhem juntos para registrar notas de 

suporte, projetar e monitorar Planos para o Sucesso de Alunos. E começando neste ano letivo, as 

escolas irão contratar um fornecedor online que oferece suporte de tutoria 24 horas por dia, 7 

dias por semana, alinhado com o currículo e as instrução das escolas. E também estamos 

renovando nosso compromisso com a alfabetização equitativa, oferecendo acesso a novos 

materiais e desenvolvimento profissional para os líderes escolares e os funcionários da escola. 

Em 6 de outubro, apresentaremos uma análise completa dos resultados do MCAS ao Comitê 

durante nossa próxima reunião.  

 

Conforme mencionado anteriormente, a ventilação e a qualidade do ar continuam sendo o foco 

principal em nossos edifícios. Nossa equipe de instalações continua a instalar sensores de 

qualidade do ar interno em salas de aula em todo o distrito. Até o momento, mais de 3.000 

sensores foram instalados em 88 escolas. Este projeto está prestes a ser concluído no final de 

outubro. As propostas foram devolvidas para a instalação de aparelhos de ar condicionado em 

todo o distrito e estamos avançando com o processo de contratação desse serviço. Estamos no 

caminho certo para o início da instalação das unidades que ocorrerão em outubro. O distrito 
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também adquiriu tendas suspensas (3 x 3 m) da WB Mason. Cada escola que aderir ao programa 

receberá cinco tendas. Os parâmetros de uso e armazenamento foram fornecidos às escolas para 

garantir que elas estejam em conformidade. Os líderes da escola continuam a solicitar 

purificadores de ar e ventiladores adicionais conforme necessário. O prazo de entrega dessas 

unidades é de 24 horas após a aprovação do pedido. O sistema de solicitações de entrega de PPE 

está ativo e as entregas de solicitações confirmadas ocorrem semanalmente. Houve alguns 

atrasos devido ao nosso novo fornecedor de água engarrafada. Temos trabalhado com a empresa 

e hoje todas as escolas têm estoque de água e 100 garrafas de reserva. Estamos realizando 

melhorias operacionais com a equipe para identificar faltas e isso deve garantir que as escolas 

estejam totalmente abastecidas com bastante água. Como um lembrete, este ano estamos 

iniciando a primeira fase do investimento de 16 milhões de dólares em postos de recarga de água 

potável em todas as escolas do grupo. Isso eliminará a necessidade de transportar água 

engarrafada. 

 

Quero apresentar também uma atualização sobre outra parte importante das operações: os 

serviços de alimentação e de nutrição. Veja algumas das deliciosas refeições servidas aos nossos 

alunos pela nossa equipe de Serviços de Alimentação e Nutrição (FNS - Food and Nutrition 

Services). A FNS tem um novo fornecedor de produtos para frutas e vegetais frescos e está 

entregando diretamente em nosso armazém. A FNS também está trabalhando com um novo dono 

da mercearia que começou a fazer entregas em cinco de nossas maiores escolas, aliviando um 

pouco o estresse em nosso depósito de distribuição. Os projetos do My Way Cafe estão 

avançando em 17 locais, com novas construções programadas principalmente para após o horário 

escolar, das 14h30 às 23h. Estamos trabalhando com escolas individualmente para determinar se 

o “dia de trabalho” pode ser realizado e em breve programaremos a entrega de novos 

equipamentos. A taxa de serviço ainda é bastante alta, de 22 por cento, mas a equipe está 

agendando entrevistas semanais e priorizando a contratação de funcionários certificados pelo 

serviço/seguro. Continuamos o planejamento com nossos colegas da cidade de Boston em 

relação aos planos de alimentação para os alunos em quarentena e também esperamos um plano 

atualizado de distribuição do PEBT. 

 

Durante nossa última reunião, informei os membros sobre nossas necessidades de contratação e 

quero apresentar uma atualização rápida sobre onde estamos no processo de contratação para 

alguns dos principais cargos. No geral, estamos com cerca de 90% das vagas de professores 

contratados/em andamento definidas para este ano, em comparação a 95% neste mesmo período 

do ano passado. Isso se deve ao volume maior do que o normal de demissões, aposentadorias e 

posições recém-publicadas criadas com financiamento da ESSER. Para uma melhor 

compreensão, 51 novas vagas para professores fora publicadas desde o início de setembro, em 

comparação com 29 vagas publicadas no mesmo período do ano passado (um aumento nas 

publicações de setembro de 76% em relação ao ano passado). 

  

 

● De TODAS as contratações de educadores este ano (incluindo professores e 

orientadores): 
○ 34% dos educadores se identificam como negros/afro-americanos (em relação a 

31% no ano passado) 
○ 16% dos educadores se identificam como latinos (em relação a 16% no ano 

passado) 
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○ 7% se identificam como asiáticos (em relação a 6% no ano passado) 
 

● Das contratações de educadores EXTERNOS este ano (professores/orientadores): 
○ 26% dos educadores se identificam como negros/afro-americanos (em relação a 

23,5% no ano passado) 
○ 17% dos educadores se identificam como latinos (em relação a 15% no ano 

passado) 
○ 11% se identificam como asiáticos (em relação a 9,8% no ano passado) 

 

Quase 47% das contratações este ano se identificam como falando um ou mais dos idiomas 

oficiais das escolas, além do inglês. As metas de vagas apresentadas aqui para funções que 

recebem por hora, como transporte, serviços de alimentação e nutrição e funcionários de custódia 

são estimativas. Essas funções são cargos em massa, portanto, não são vagas publicadas 

individualmente. Fizemos o nosso melhor para estimar as contratações necessárias ao consultar 

esses departamentos. É uma luta encontrar pessoas para preencher cargos que recebem por hora 

em geral durante este ano, já que esses são alguns dos cargos de menor remuneração no distrito. 

O OHC tem trabalhado para apoiar esses departamentos e conectá-los a colegas nos 

departamentos de retenção, cultivo e diversidade. Continuamos a processar as contratações à 

medida que elas chegam e realizar o máximo de acomodações possíveis para agilizar as sessões 

de boas-vindas, o processamento da papelada a inserção rápida dos candidatos. Para os 

funcionários de custódia, as vagas restantes são de meio período. 

Nossa fantástica equipe de custódia sente que está em boa forma em termos de cargos de tempo 

integral, mas está sempre contratando para funções de meio-turno. Eles adorariam ter mais 10 a 

15 funcionários contratados em meio-turno  

 

Uma outra notícia de ontem foi que a Winship Elementary School em Brighton foi uma das 

cinco escolas em Massachusetts nomeadas National Blue Ribbon School. As escolas são 

reconhecidas a cada ano por seu desempenho acadêmico geral ou progresso no preenchimento 

das lacunas de desempenho entre os grupos de alunos. A Winship é uma das 325 escolas 

reconhecidas em todo o país este ano pelas suas realizações.  

Parabéns ao Diretor Brian Radley e aos incríveis funcionários e alunos do Winship por esta 

merecida homenagem! 

 

Temos o orgulho de reconhecer as realizações e as contribuições dos campeões hispano-

americanos e latino-americanos que inspiraram outros alunos a alcançar o sucesso. A todos os 

membros latino-americanos de nossa comunidade: nós vemos vocês, celebramos vocês e 

saudamos tudo o que sua herança e cultura trazem para a comunidade de Boston! A Divisão de 

Acadêmicos selecionou recursos para os educadores orientarem as discussões em sala de aula.O 

Office of English Learners está organizando eventos para celebrar as contribuições vibrantes da 

comunidade latino-americana. O primeiro evento: “Conversas ¡Con Salsa!, patria y cultura” 

(Com salsa!, pátria e cultura) será apresentado por José Massó. Esse evento virtual será realizado 

na quarta-feira, 29 de setembro, das 18h às 19h30, em inglês e espanhol, e terá como foco a 

racialização em Porto Rico por meio da música. O segundo evento, Mulheres na salsa, será 

também apresentado por José Massó, com a presença da convidada especial Cita Rodríguez. A 

conversa abordará o legado de três lendárias e icônicas cantoras cubanas,: Celia Cruz, Graciela e 

La Lupe e a influência delas na carreira de cantora Cita Rodríguez. O evento virtual também 

incluirá a discussão sobre o papel da educação bilíngue em sala de aula. Este evento será na 
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quarta-feira, 6 de outubro, das 18h às 19h30. O OEL está celebrando a herança latina e hispânica 

durante todo o ano todo. Detalhes sobre esses eventos e eventos futuros estão disponíveis no 

calendário do distrito em bostonpublicschools.org/calendar. 

 

No início de agosto, as escolas notificaram a comunidade da Escola Mission Hill K-8 que os co-

professores líderes foram removidos dos cargos e colocados em licença administrativa, pois está 

sendo aguardada uma investigação mais aprofundada sobre o papel deles na má conduta na 

escola. Essa decisão foi tomada após uma investigação que encontrou evidências credíveis de 

que a escola não tomou as medidas adequadas após a apresentação de queixas sobre maus tratos 

a pelo menos um aluno entre 2014 e 2019. Devido à natureza sensível das conclusões da 

investigação e alegações adicionais, não estamos apresentando detalhes adicionais neste 

momento para proteger as identidades dos alunos e as famílias envolvidas.  Dois professores 

adicionais foram colocados em licença administrativa remunerada como resultado de alegações 

diferentes. A saúde física, social e emocional de nossos alunos é a principal prioridade das 

Escolas Públicas de Boston. Depois que as conclusões da investigação que durou meses foram 

compartilhadas comigo, senti que era necessário agir rapidamente para promover um ambiente 

de ensino e aprendizagem seguro e respeitoso. As evidências eram confiáveis e substanciais e 

incluíam relatórios com ocorridos em pelo menos cinco anos. As descobertas também revelaram 

muitas outras preocupações que exigem uma análise mais profunda.  

 

Eu direcionei treinamento, apoio e recursos adicionais para membros da comunidade escolar 

para garantir um ambiente de aprendizagem seguro, culturalmente afirmativo e acolhedor para 

todos os alunos da escola Mission Hill K-8. Agradeço a diretora da escola Margarita Muniz, 

Dania Vazquez, que assumiu a liderança da escola piloto, Mission Hill K-8, e ajudou na abertura 

da escola até o final de setembro. Nosso objetivo é nomear um líder interino no início da 

próxima semana. O Dr. Vazquez está trabalhando incansavelmente nas operações diárias e está 

cumprindo com as expectativas. A diretora da Hale School recentemente aposentada, Romaine 

Teque-Mills, também retornou temporariamente para apoiar a comunidade de Mission Hill 

durante este período de transição, pela observação de sala de aula e interação com funcionários e 

alunos. Realizamos duas reuniões com a comunidade de Mission Hill e o Dr. Wai está se 

reunindo com o presidente do conselho de governança semanalmente. A Dra. Grace Wai, 

superintendente do ensino fundamental, e a superintendente assistente, Dacia Campbell, têm 

trabalhado para nomear um diretor temporário e continuar a oferecer suporte, monitorar a escola 

e garantir um clima escolar seguro e respeitoso.  

 

Mission Hill é uma das 32 escolas de transformação que está em seu terceiro ano de suporte 

direcionado para incluir a adoção do currículo distrital, a implementação instrucional e a 

alfabetização na sua avaliação. Mission Hill também é uma das escolas-piloto originais, o que 

permite a ela determinadas autonomias. No entanto, a investigação aponta para anos de declínio 

acadêmico, assim como um aparente desrespeito aos mandatos distritais e estaduais relativos à 

gestão e à governança. A escola tem recebido apoio distrital ao longo dos anos, incluindo o 

Succeed Boston e o Escritório de Equidade, embora essas práticas tenham sido implementadas 

de forma inadequada. Como resultado, o distrito ofereceu treinamento em prevenção/intervenção 

ao bullying do Succeed Boston para alunos com deficiência, na política/requisitos do DESE para 

desescalonamento/contenção física e respondendo a solicitações de registros. Também 

realizaremos treinamentos futuros sobre o Código de Conduta e do Escritório de Equidade sobre 

como lidar com incidentes baseados em preconceito. O escritório distrital está implantando um 

http://www.bostonpublicschools.org/calendar
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especialista em inclusão para a garantia do projeto e o diretor assistente de educação especial 

está revisando todos os IEPs para garantir que as necessidades dos alunos sejam atendidas. Em 

decorrência das licenças administrativas e de outras licenças, a escola busca preencher diversos 

cargos. O Dr. Wai ligou e enviou um e-mail para 55 candidatos do escritório de recrutamento e 

procurou por candidatos para substitutos no distrito. Entre em contato com o Dr. Wai se você 

souber de quaisquer candidatos qualificados para professores, paraprofissionais ou substitutos 

diários. Eu sei que os pais e responsáveis por Mission Hill estão aqui esta noite para expressar 

suas preocupações sobre as mudanças na liderança e na equipe que impactaram a experiência de 

seus filhos. Eu entendo que essa mudança é difícil para a compreensão de algumas famílias, mas 

a nossa equipe e eu continuamos a buscar os melhores interesses para os nossos alunos, 

funcionários e a comunidade em geral. Estamos ansiosos para anunciar o novo líder da escola 

nos próximos dias. A comunidade escolar tem o apoio completo de todos nós enquanto 

continuamos trabalhando para um ano escolar de sucesso. 

 

Por último, agora que todas as nossas escolas estão abertas e o ano letivo está em pleno 

andamento, iniciamos o processo de implementação da política de exames para as escolas que foi 

aprovada neste verão. Em 6 de outubro, estarei trazendo uma apresentação atualizada em nossa 

próxima reunião.  

 

Agora, temos o prazer de apresentar o Comitê aos nossos novos líderes escolares para o ano 

letivo de 2021 a 2022. Este slide mostra algumas estatísticas sobre os líderes escolares deste ano. 

Temos 15 líderes escolares pela primeira vez este ano. Dos 15 novos líderes escolares, 12 são 

contratados internos e 7 são fluentes em um idioma diferente do inglês. 87% dos novos diretores 

das escola são negros e 80% têm experiência anterior de trabalho em uma escola do grupo ou 

função administrativa. Além disso, dois são graduados das escolas. Na barra à esquerda, veja o 

detalhamento de raça/etnia de todos os líderes de nossas escolas. No meio está o detalhamento 

para os novos líderes de escola e, à direita, o detalhamento de raça/etnia dos líderes escolares 

existentes. O Responsável pelas Escolas, Corey Harris, está aqui esta noite para falar um pouco 

mais sobre esses educadores incríveis. Agora vou passar a palavra para Corey. 

 

[Sr. Harris apresentou os  novos líderes das escolas.] 

 

Obrigado, Corey, e obrigado a todos os líderes escolares por se juntarem a nós esta noite. Este é 

o relatório do meu superintendente para esta noite. 

___________________________________________________________________________ 

 

A Sra. Mercer solicitou uma atualização sobre a recente transferência da Edward M. Academy 

for Health Careers para o edifício Endicott. O Sr. DePina disse que ele e a equipe continuam 

trabalhando com a equipe da EMK para maximizar a funcionalidade do edifício e estão 

discutindo as próximas etapas. A Sra. Mercer perguntou sobre o status do acesso Wi-Fi após uma 

interrupção no serviço em algumas escolas. O Sr. Despina disse que os problemas de construção 

afetaram o acesso Wi-Fi em cerca de 30 escolas. Ele também acrescentou que o departamento de 

tecnologia tem trabalhado 24 horas por dia para restaurar o serviço. Ela perguntou sobre a 

instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula. O Sr. DePina disse que iremos 

trabalhar com empreiteiros para superar quaisquer obstáculos relacionados às instalações.  

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/New%20Leaders%20SY%2021%2022%20FINAL.pdf
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O Sr. DeAraujo disse que tem conversado com famílias que relataram problemas persistentes 

com o serviço de transporte. Ele expressou um senso de urgência, assim como a necessidade de 

soluções de longo prazo para evitar problemas semelhantes no próximo ano letivo. Ele expressou 

apoio ao grupo de trabalhadores de transporte do superintendente e falou sobre a importância de 

alinhar as partes interessadas. O Sr. DeAraujo expressou desapontamento por não haver 

nenhuma atualização de implementação da política de admissão de escolas para exames na 

agenda. Ele ressaltou que condicionou sua votação de julho ao recebimento de dados adicionais 

do distrito em setembro. Ele solicitou que os dados sobre o impacto da atribuição de pontos 

adicionais a alunos de escolas de alta pobreza sejam apresentados ao Comitê na reunião de 6 de 

outubro. 

 

O Sr. O'Neill parabenizou os novos líderes das escolas. Ele repetiu o pedido do Sr. DeAraujo em 

relação aos dados sobre a implementação da política de admissão às escolas de exame e 

expressou preocupação sobre as possíveis consequências negativas da concessão de pontos de 

bônus para alunos que frequentam algumas escolas do grupo. Ele compartilhou as preocupações 

sobre os atrasos e as interrupções no serviço de transporte que algumas famílias estão 

enfrentando e encorajou o distrito a melhorar o processo de comunicação. O Sr. O'Neill 

expressou apoio à proposta do superintendente de estabelecer um Grupo de Trabalhadores de 

Transporte e incentivou a inclusão de representantes de alunos, pais e líderes escolares.  

 

A Sra. Lopera também expressou preocupação com os ônibus extremamente atrasados. Ela 

elogiou a criação do Grupo de Trabalhadores de Transporte e repetiu o apelo do Sr. O'Neill para 

a representação de alunos e pais. Ela enfatizou a necessidade de melhorar a comunicação com as 

famílias. 

 

A Sra. Polanco Garcia elogiou os professores e os líderes escolares por irem além de suas 

obrigações de apoiar os alunos. Ela elogiou a contratação de líderes de escolas bilíngues pelo 

distrito.  

 

O Dr. Coleman disse que espera receber dados desagregados e individuais de cada escola sobre 

os resultados do MCAS de 2021, além de um plano do distrito para abordar as áreas 

problemáticas Ele elogiou o aumento significativo na contratação de dirigentes escolares de cor e 

bilíngues. Ele disse que o BPS Transportation precisa de uma solução para muitos anos.  

 

A Sra. Robinson falou sobre a importância de melhorar a comunicação geral em todo o distrito e 

oferecer a cada criança o que ela precisa. 

 

O Sr. DeAraujo solicitou uma atualização sobre os testes coletivos de Covid. A conselheira 

sênior Megan Costello disse que os testes começaram na semana passada, e acrescentou que 

todas as escolas devem ter sua primeira rodada de testes concluída até quinta-feira.  

 

Aprovado - Na chamada, o Comitê aprovou por unanimidade o Relatório do Superintendente. 

 

RELATÓRIOS 
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Acordo de Negociação Coletiva provisória entre o Comitê Escolar de Boston e o Sindicato 

de Professores de Boston sobre a saúde e a segurança para o ano escolar de 2021 a 2022 - O 

Diretor de Relações Trabalhistas, Jeremiah Hasson, apresentou uma visão geral de um Acordo de 

Negociação Coletiva provisório entre o Comitê Escolar de Boston e o Sindicato de Professores 

de Boston sobre a saúde e a segurança para o ano escolar de 2021 a 2022/ 

 

As metas e as prioridades de negociação do Comitê eram: 

 

● Promover um ambiente de trabalho e aprendizagem seguro e acolhedor para todos os 

alunos e os funcionários. 

● Garantir a cooperação total do BTU com a política de vacinação ou teste de Covid-19 da 

Cidade de Boston. 

● Negociar um acordo que seja justo e eqüitativo para os membros do BTU e para os 

membros de nossas outras unidades de negociação. 

● Criar um modelo de reabertura fiscalmente responsável e sustentável. 

 

Destaques do memorando de entendimento: 

 

● as escolas fornecerão o material apropriado (máscaras, luvas e aventais) de acordo com a 

orientação do DESE. 

● as escolas concordam em instalar e manter marcadores internos de dados da qualidade do 

ar nas salas de aula. 

● todos os funcionários das escolas terão a oportunidade de participar de testes conjuntos 

semanais. Se os funcionários desenvolverem sintomas durante o dia, as escolas 

fornecerão testes rápidos no local com o objetivo de manter mais funcionários no prédio e 

atender os alunos. 

● As BPS continuarão a relatar os casos positivos de por escola no site das BPS. 

● A BTU concorda em aceitar a Verificação de Vacinas da Cidade de Boston ou os Testes 

Requeridos para a Política da Covid-19. 

● Os membros da BTU terão até dez dias pagos de licença médica relacionados à Covid. Se 

um membro da BTU vacinado esgotar o tempo de licença e, em seguida, o teste for 

positivo para Covid, ele pode receber até dez dias adicionais para se recuperar do vírus. 

 

Se o Comitê votar para aprovar o acordo esta noite, as Escolas Públicas de Boston seguirão em 

frente com a implementação. 

 

COMENTÁRIO PÚBLICO GERAL 

 

● Sonia Medina, residente de South End, pai da escola Orchard Gardens K-8, testemunhou 

sobre saúde e segurança. 

● Loren Carmona, residente de Jamaica Plain, pai das BPS, testemunhou sobre questões de 

transporte. 

● Maria Mejia, residente de Roxbury, mãe da Blackstone Elementary School, testemunhou 

sobre questões de transporte. 

● Josefina Burgos, residente de Dorchester, Russell Elementary School, testemunhou sobre 

o aprendizado remoto. 
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● Noemy Rodriguez, residente em East Boston, pai da escola Edison K-8, testemunhou 

sobre questões de transporte. 

● Mike Heichman, residente de Dorchester, membro da Boston Education Justice Alliance 

(BEJA), testemunhou sobre a Covid e as metas para este ano letivo. 

● John Mudd, residente de Cambridge, advogado, testemunhou a favor de uma política de 

apoio ao acesso à língua nativa para alunos aprendizes de inglês e com deficiência. 

● Ruby Reyes, residente de Dorchester, diretora executiva do BEJA, testemunhou sobre a 

reabertura. 

● Allison Cox, residente de Jamaica Plain, pai da escola Mission Hill K-8, testemunhou a 

respeito de preocupações sobre as recentes mudanças de funcionários na escola. 

● Susan Maze-Rothstein, copresidente do Conselho Consultivo do Código de Conduta, 

testemunhou sobre o Código de Conduta revisado. 

● Laura McCune-Poplin, residente de Jamaica Plain, mãe da Escola Mission Hill K-8, 

testemunhou sobre as preocupações com as recentes mudanças de funcionários na escola. 

● Andrew Liff, residente de Jamaica Plain, pai da Escola Mission Hill K-8 e da Boston 

Latin Academy, pai da Escola Mission Hill K-8, testemunhou sobre as preocupações com 

as recentes mudanças de funcionários na escola. 

● Avery Saulnier de Reyes, residente de Roxbury, pai da Escola Mission Hill K-8, 

testemunhou sobre as preocupações com as recentes mudanças de funcionários na escola. 

● Riadh Lobbard, residente de Jamaica Plain, pai da Escola Mission Hill K-8, testemunhou 

sobre as preocupações com as recentes mudanças de funcionários na escola e a 

autonomia da escola. 

● Shery Keleher, residente de Charlestown, mãe das BPS, testemunhou sobre as baixas 

expectativas. 

● Kassandra Guthrie, residente de Dorchester, pai da Escola Mission Hill K-8, testemunhou 

sobre bullying, Covid e currículo. 

● Janice John, residente de Jamaica Plain, ex-mãe da Escola Mission Hill K-8, testemunhou 

em apoio à ação corretiva que está sendo tomada na escola.  

● Edith Bazile, residente de Dorchester, advogada, testemunhou sobre o Código de 

Conduta e a educação especial. 

● Nat Adams, residente de West Roxbury, pai e graduado das BPS, testemunhou sobre o 

status da atualização de implementação da política de admissão das escolas de exame. 

● Elizabeth Pierce, residente de Jamaica Plain, pai da Escola Mission Hill K-8, 

testemunhou a respeito de preocupações sobre mudanças recentes de pessoal e serviços 

de IEP na escola. 

● Emily Bauernfeind, residente de Jamaica Plain, pai da escola Mission Hill K-8, 

testemunhou sobre as preocupações com as recentes mudanças de funcionários na escola. 

● Elizabeth Cumberbatch, residente de Jamaica Plain, pai da Escola Mission Hill K-8, 

testemunhou sobre as preocupações com as recentes mudanças de funcionários na escola. 

 

ITENS DE AÇÃO 

 

A Sra. Robinson pediu mais informações sobre a concessão de planejamento de caminhos de 

inovação. O superintendente explicou que a maioria das escolas secundárias usará o 

financiamento de subsídios de planejamento de caminhos de inovação para apoiar programas de 

planos de carreira. Sobre o Plano de Resgate Americano: Subsídio para crianças e jovens sem-
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teto, a Sra. Robinson solicitou uma atualização futura sobre as famílias que receberam vales-

moradia durante a pandemia. 

 

Aprovado - Na lista de chamada, o Comitê Escolar de Boston aprovou por unanimidade 

subsídios para aprovação totalizando US$ 1.494.075. 

 

Aprovado - Na lista de chamada, o Comitê Escolar de Boston aprovou por unanimidade um 

acordo de negociação coletiva entre o Comitê Escolar de Boston e o Sindicato de Professores de 

Boston sobre a saúde e a segurança para o ano escolar de 2021 a 2022. 

 

O Sr. Robinson convidou os membros a fazerem perguntas finais sobre o Plano de 

Implementação de Financiamento de Alívio de Emergência da Escola Elementar e Secundária 

para o ano de 2022 (ESSER) II antes da votação. 

 

A Sra. Lopera aplaudiu o trabalho do distrito para criar o plano e sugeriu que o distrito agrupasse 

os investimentos em grupos de trabalho e fornecesse ao Comitê relatórios de progresso regulares. 

O Chefe de Finanças, Nate Kuder, disse que o ESSER do distrito e as equipes financeiras estão 

em processo de planejamento para o AF23 e retornarão ao Comitê com atualizações. Ele falou 

sobre o compromisso do superintendente em fornecer a cada escola uma garantia de qualidade.  

 

A Sra. Robinson perguntou sobre os investimentos ESSER III em análise. O superintendente 

afirmou que a lista de investimentos em consideração representa o que o distrito ouviu das 

famílias e inclui manutenção diferida e materiais curriculares. 

 

O Sr. O’Neill sugeriu ao distrito gastar o financiamento único com sabedoria e não depender dele 

para os gastos do dia a dia. Ele pediu para o superintendente usar a próxima rodada de 

financiamento do ESSER para reimaginar as escolas. O Sr. O'Neill confirmou que os membros 

receberam as alocações de financiamento individualmente, conforme solicitado. 

 

Aprovado - Na lista de chamada, o Comitê Escolar de Boston aprovou por unanimidade a 

aceitação do Plano de Implementação de Financiamento de Emergência de Escola Elementar e 

Secundária do ano de 2022 (ESSER) II. 

 

A Sra. Robinson resumiu a proposta da do uso de máscara para o ano escolar de 2021 a 2022 e a 

política de testes da COVID-19. Todos os alunos e funcionários da BPS, independentemente do 

status de vacinação, serão obrigados a usar máscaras enquanto estiverem dentro dos prédios da 

escola, durante o transporte no ônibus amarelo e quando estiverem frequentando a escola ou 

assistindo a eventos esportivos. Se os alunos violarem esta política, o líder da escola consultará 

os pais/responsáveis, os Serviços de Saúde e/ou o Escritório de Educação Especial para garantir 

o cumprimento e o código de conduta do aluno será aplicado se apropriado para a situação. 

Violações desta política pela equipe serão tratadas da mesma maneira que outras violações das 

políticas da Boston Public Schools. Quanto ao todos os alunos terão acesso ao Teste de Detecção 

da COVID-19 gratuito e voluntário. Todos os membros da comunidade das BPS são encorajados 

a participar, independentemente do estado de vacinação. Os pais devem consentir com o teste. 
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O Sr. DeAraujo expressou apoio à política.  O Sr. O’Neill observou que uma política de uso de 

máscaras é determinada pelo DESE, acrescentando que é importante para o Comitê confirmar a 

política com uma votação. 

 

Aprovado - Na lista de chamada, o Comitê Escolar de Boston aprovou por unanimidade a 

aceitação do uso de máscara no Ano Escolar dr 2021 a 2022 e mormas de teste da COVID-19. 

 

RELATÓRIOS 

 

Atualização do Código de Conduta - O Superintendente Cassellius primeiro forneceu uma 

breve atualização sobre os serviços de segurança. O recente projeto de reforma da polícia mudou 

as leis estaduais. Isso, consequentemente, impacta a política aprovada pelo Comitê em 15 de 

setembro de 2020 em relação à preparação e o compartilhamento de relatórios de incidentes 

estudantis e informações com o Departamento de Polícia de Boston (BPD). Os Especialistas em 

Segurança Escolar não têm mais os poderes que tinham quando eram especialmente licenciados 

pelo BPD, como fazer prisões e escrever relatórios policiais.  O Superintendente apresentará uma 

proposta para o Comitê alterar a política para que ela esteja em conformidade com a lei estadual. 

Dacia Campbell, superintendente assistente, Divisão de Escolas, apresentou uma revisão da 

política do Código de Conduta das BPS (COC). A atualização do COC reflete os esforços das 

BPS para desenvolver, apoiar e melhorar nossa comunidade escolar para todos os alunos. Esta 

política passou por várias iterações que incluem o feedback das partes interessadas internas e 

externas. O COC se alinha com o Plano Estratégico das BPS e o compromisso do distrito com os 

alunos e os famíliares para identificar e eliminar a desproporcionalidade na implementação do 

COC. Para tanto, o Código de Conduta é estruturado como um documento progressivo que 

delineia intervenções incrementais e auxílios para lidar com o comportamento do aluno, 

começando com esforços de prevenção, passando para alternativas de suspensão e terminando 

com a retirada como último recurso.  

Um grande destaque desta nova versão do COC é a adoção de nenhuma suspensão para as séries 

K-2, restrições rígidas para a suspensão de alunos da 3ª a 5ª série e apresenta restrições e 

contrapesos para procedimentos de remoção de emergência. Outra mudança significativa é que o 

COC apresenta um visual claro e amigável da estrutura dos Sistemas de Suporte Múltiplo 

(MTSS). A estrutura apóia os 3 níveis de atenção: promoção, prevenção, intervenção. Ela 

também oferece estratégias específicas para líderes escolares e funcionários da escola para 

ajustarem as práticas para resolver interrupções e conflitos com o objetivo de manter os alunos 

na sala de aula e engajados na aprendizagem.  

Mudanças notáveis feitas na versão COC de fevereiro de 2016: 

● Código atualizado para refletir as metas e os compromissos do plano estratégico das BPS 

e reformular a linguagem em todo o Código. 

● Renomeação do Código de Conduta 

● Reformatado para facilitar os leitores (por exemplo, documento pesquisável, hiperlink 

para documentos relacionados, linguagem esclarecida, etc.) 
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○ Desenvolvida uma versão mais concisa com informações de política e orientação 

de procedimentos removidas (movido para a Circular do Superintendente, 

Procedimentos de implementação do Código de Conduta, # SUP-05)  

○ Linguagem deficitária removida 

○ Diminuição da linguagem legal 

 

● Adoção do Acordo de Liquidação de Serviços Jurídicos da Grande Boston de 2017  

○ Sem suspensão para séries K0-2 

○ Restrições de suspensões da 3ª a 5ª série  

■ A criança agrediu um colega de classe ou membro da equipe educacional 

■ O aluno possuía uma arma perigosa ou substância controlada 

■ Má conduta sexual 

 ■ Violações dos direitos civis; ou 

■ Bullying repetido  

● Retirada de emergência: A ação deve ser registrada no sistema de informações do aluno o 

mais rápido possível.  

★ Fornecer mais proteção aos alunos das BPS pela modificação da Política de Remoção 

de Emergência. Conforme esse novo Código, a remoção de emergência não pode exceder 

um (1) dia letivo após o dia da remoção de emergência, pode ocorrer uma mudança de 2 

dias.  

● Novos códigos adicionados para: Conduta acadêmica incorreta e encorajar uma luta física 

encenando e/ou instigando a luta ou postando e/ou divulgando um vídeo ou foto da luta 

física, se tal encorajamento tiver um efeito prejudicial substancial no bem-estar geral da 

escola.  

● Eliminação de violações de código duplicadas 

● Reestruturação de seções sobre Construindo Comunidades Escolares Seguras, de Apoio e 

Equitativas e alinhado à nossa Estrutura MTSS adotada para apoiar a instrução em sala de 

aula Nível 1. 

● Adicionada uma nova seção sobre Direitos de Interpretação e Tradução e Aplicabilidade 

do Código de Conduta. 

A Sra. Campbell disse que o distrito planeja fazer duas revisões adicionais ao rascunho: 

primeiro, revisar a linguagem para que um aluno não possa ser excluído de uma viagem de 

campo que é necessária para o aprendizado do ensino e/ou isso resultará em uma tarefa avaliada; 

e, em segundo lugar, remover quaisquer referências no documento à polícia escolar. 

 

A Sra. Mercer solicitou os nomes dos membros da equipe do Código de Conduta do distrito. A 

Sra. Campbell concordou em fazer o acompanhamento. A Sra. Mercer perguntou como o distrito 
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adquire dados sobre estudantes multirraciais. Monica Hogan, diretora executiva sênior do 

Escritório de Dados e Responsabilidade, explicou que as famílias indicam raça quando registram 

os alunos nas BPS. A Sra. Mercer perguntou por que os alunos com deficiência são suspensos 

com uma taxa mais elevada. A Sra. Campbell disse que os líderes distritais estão trabalhando 

para resolver essa preocupação e identificar as causas básicas, acrescentando que ela espera fazer 

uma parceria com o Boston Student Advisory Council (BSAC) para impulsionar a melhoria. Jodi 

Elgee, diretora sênior do Centro de Aconselhamento e Intervenção, agradeceu as perguntas 

atenciosas da Sra. Mercer e a convidou ela para participar do COCAC. Ela explicou que a 

Succeed Boston apóia alunos que violaram o COC. 

 

O Sr. DeAraujo falou sobre a importância de se comunicar com as famílias de uma forma que 

seja compreensível e sobre o papel da justiça restaurativa.  

 

O Dr. Coleman elogiou a equipe por estruturar o COC em torno do sistema de suporte de 

diferentes camadas. A Sra. Elgee explicou que o distrito cria planos de reentrada para os alunos 

que retornam à escola e segue um processo colaborativo de justiça restaurativa. 

 

O Sr. O'Neill elogiou a abordagem baseada na justiça restaurativa do distrito para o COC. Ele 

agradeceu ao COCAC e ao BSAC por serem parceiros instrumentais das BPS. Ele disse que 

deseja ler os comentários do Dr. Maze-Rothstein. A Sra. Campbell disse que as BPS estão 

empenhadas em continuar seu diálogo com o COCAC.  

 

A superintendente disse que o Código de Conduta das BPS é a política mais progressista que ela 

viu na forma que restringe a suspensão e respeita a justiça restaurativa. Ela afirmou que o grupo 

valoriza seus parceiros neste trabalho. 

 

A Sra. Campbell esclareceu para a Sra. Robinson que o COC é aplicado em todos os níveis de 

ensino. A Sra. Robinson perguntou quais estratégias o distrito está usando para apoiar os alunos 

mais jovens que podem precisar de intervenções. A Sra. Campbell disse que as BPS usa a Aspen 

para documentar comportamentos e intervenções para fornecer suporte aos alunos. 

 

A Sra. Lopera perguntou se as BPS estão documentando os padrões de suspensão dos 

educadores. A Sra. Campbell disse que as BPS estão focadas em fornecer suporte de Nível 1 para 

professores em sala de aula. Os líderes operacionais sinalizam escolas com altas taxas de 

suspensão e oferecem treinamento para líderes escolares. O vice-superintendente de operações 

Sam DePina disse que os dados são revisados mensalmente. A Sra. Lopera solicitou que o 

Comitê recebesse dados de suspensão mostrando a correlação entre os dados demográficos do 

educador e do aluno. 

 

O Comitê está programado para votar a revisão do Código de Conduta em 6 de outubro. 

  

Plano Estratégico dos Serviços Bibliotecários, 2022 a 2026 - Dra. Deborah Frogatt, Diretora 

dos Serviços Bibliotecários, apresentou o Plano Estratégico dos Serviços Bibliotecários do 

distrito para 2022-2026. O Plano Estratégico de Serviços Bibliotecários é um plano de cinco 

anos que serve como um farol para o planejamento e a facilitação do acesso equitativo a 

programas eficazes de bibliotecas escolares para o distrito. As metas âncora alinham-se 

diretamente com o Plano Estratégico das BPS de 2020 a 2025. O plano serve como um guia para 
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os Serviços de Biblioteca das BPS para gerar o acesso equitativo às bibliotecas escolares e aos 

recursos da biblioteca. O plano também aborda como Boston usará um influxo de fundos 

federais pelo Fundo de Alívio de Emergência de Ensino Fundamental e Ensino Secundário 

(ESSER) para apoiar as bibliotecas e os bibliotecários do distrito.  

 

O plano de 2022 a 26 inclui:  

● Sumário executivo: 

● Declarações de Visão, Missão e Teoria de Ação dos Serviços de Bibliotecas das BPS  

● Equipe e história dos serviços de biblioteca das BPS  

● Narrativa do programa atual  

● Principais compromissos e metas  

 

O Conselho de Comissários de Bibliotecas de Massachusetts recebe e aprova o plano estratégico 

de uma biblioteca escolar ou do departamento de biblioteca do distrito escolar. Depois de 

aprovadas, as Bibliotecas das BPS podem se inscrever para obter concessões da Lei de Serviços 

de Biblioteca e Tecnologia. Para que o plano estratégico da biblioteca escolar ou distrital 

permaneça em conformidade, um plano anual de ação deve ser apresentado. Para que o plano 

estratégico da biblioteca escolar ou distrital permaneça em conformidade, um plano de ação 

anual deve ser apresentado. O Comitê está programado para votar no plano em 6 de outubro. 

 

O Sr. DeAraujo perguntou como as BPS planejam oferecer serviços de biblioteca em escolas que 

não têm espaço. O Dr. Frogatt falou sobre as decisões difíceis que os líderes escolares devem 

tomar quando se trata de criar um espaço para uma biblioteca. Ela falou sobre o valor das 

coleções de sala de aula, a integração de novos bibliotecários e o uso de fundos do ESSER para 

custos que só devem ser realizados uma vez, como estantes e tecnologia. 

 

A Sra. Mercer falou sobre a importância de investir em bibliotecas escolares e deu mérito à 

biblioteca da sua escola por ajudá-la a desenvolver o amor pela leitura e pelo aprendizado. 

 

A Sra. Lopera falou sobre a necessidade de literatura acessível e barata em línguas nativas e 

incentivou os líderes escolares a torná-la uma prioridade. A Superintendente falou sobre o 

objetivo de proporcionar a cada aluno e a cada escola uma garantia de qualidade para que todos 

os alunos recebam o que precisam. A Sra. Lopera incentivou o distrito a pensar de forma criativa 

e agilizar os investimentos.  

 

O Sr. O’Neill aconselhou o distrito a ser cuidadoso em sua abordagem de criação de orçamentos 

básicos para escolas no futuro, conforme as matrículas variam. 

 

A Sra. Robinson sugeriu que as BPS explorassem o uso de um bookmobile para trazer 

oportunidades para escolas que não têm espaço na biblioteca. Ela elogiou a criatividade da 

Nathan Hale Elementary School em priorizar uma biblioteca escolar. Christine Landry, 

Superintendente Assistente de Aprendizagem Profissional, falou sobre a parceria das BPS com a 

Biblioteca Pública de Boston para expandir as oportunidades de alfabetização para os alunos. 

 

COMENTÁRIOS PÚBLICOS SOBRE RELATÓRIOS  
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Nenhum. 

 

NOVOS NEGÓCIOS 

 

O Sr. DeAraujo sugeriu que o Comitê considere a adoção de uma política sobre o ensino da 

língua nativa. 

 

A Sra. Robinson disse que o Comitê está planejando um retorno às reuniões híbridas presenciais.  

Ela disse que o Comitê está participando de um treinamento de desenvolvimento profissional 

patrocinado pela Associação de Comitês Escolares de Massachusetts (MASC) no sábado, 25 de 

setembro, e está planejando um retiro remoto em duas partes de 12 a 13 de outubro. O Dr. 

Coleman e o Sr. DeAraujo solicitaram que o Comitê discutisse como lidar com os comentários 

públicos, considerando o aumento que o Comitê experimentou desde a transição para reuniões 

remotas. A Sra. Robinson sugeriu que o Comitê discuta com o MASC como outros distritos 

gerenciam os comentários públicos.  

I 

ENCERRAMENTO 

 

Aproximadamente às 22h17, a Comissão votou por unanimidade, nominalmente, pelo 

encerramento da reunião. 

 

Testemunha: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretária executiva 


