
     
      
 

ATA OFICIAL DA REUNIÃO VIRTUAL  

DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 

 

26 de outubro de 2022 

 

O Comitê Escolar de Boston realizou uma reunião remota em 26 de outubro de 2022 às 17h pelo 

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

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

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

pelo número de telefone: (617) 635-9014. 

 

FREQUÊNCIA   

 

Membros presentes do Comitê Escolar: Presidente, Jeri Robinson; Vice-presidente, Michael D. 

O'Neill; Stephen Alkins; Brandon Cardet-Hernandez; Lorena Lopera; Rafaela Polanco Garcia; 

Quoc Tran; e representante estudantil, Diego Meta. 

 

Membros ausentes do Comitê Escolar: Nenhum. 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Pauta 

Ata da reunião: Reunião de 12 de outubro de 2022; Retiro de 13 de outubro de 2022 

Memorando do Ano letivo de 2020-2021, Relatório anual da Política de Bem-estar 

Relatório anual da Política de Bem-estar do Ano letivo de 2020-2021 

Subsídio para aprovação com total de $440.800 

Memorando de Novo acordo ecológico 

Declaração de impacto de equidade do Novo acordo ecológico  

Apresentação do Novo acordo ecológico 

 

 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15940831
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Meeting%20Minutes%2010%2012%2022%20BSC%20Meeting%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%20for%20Approval%2010%2013%2022%20BSC%20Retreat%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SY20%2021%20Annual%20Wellness%20Policy%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SY20%2021%20Wellness%20Policy%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%20102622.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Memo%20GND%20Updates%2010%2026%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Green%20New%20Deal%20EIS%2010%2026.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/GND%20School%20Committee%20Presentation%2010%2026%2022.pdf
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CONVOCAÇÃO 

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

Sullivan fez a chamada. Todos os membros estiveram presentes com exceção do Sr. O'Neill, que 

chegou no início da sessão executiva, e do Sr. Mehta, que chegou no início da reunião ordinária. 

A Sra. Robinson anunciou que o Comitê adiaria imediatamente para uma sessão executiva com a 

finalidade de discutir a estratégia do acordo coletivo com a Federação Norte-americana de 

Funcionários Estaduais, de Condados e Municipais (AFSCME), CIO da AFL - Conselho 93 e 

Afiliados locais 230 (Trabalhadores de refeitório). Ter essa discussão em uma reunião aberta 

poderia prejudicar a posição de negociação do Comitê. Ela disse que o Comitê voltaria à sessão 

pública às 17h30. 

ADIAR PARA A SESSÃO EXECUTIVA 

Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade uma moção para adiar para 

a sessão executiva para discutir o acordo coletivo com a AFSCME, CIO da AFL - Conselho 93 e 

Afiliados locais 230 (Trabalhadores de refeitório). 

RETORNO À SESSÃO PÚBLICA E CHAMADA 

A Presidente Robinson voltou a convocar a reunião em sessão pública aproximadamente às 

17h50. Todos os membros estavam presentes. Ela anunciou que o Comitê estava retornando de 

uma sessão executiva com a finalidade de discutir a estratégia em relação ao acordo coletivo com 

a AFSCME, CIO da AFL - Conselho 93 e Afiliados locais 230 (Trabalhadores de refeitório).  

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

que será retransmitida na Boston City TV. Também será postada no site: 

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), e forneceu instruções sobre 

como acessar à interpretação ao alterar o canal no Zoom. Documentos traduzidos da reunião 

foram postados no site: www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee antes do início desta. 

A Sra. Robinson anunciou que o Comitê adiaria a apresentação da tentativa do acordo coletivo 

do distrito com a AFSCME, CIO da AFL,  Conselho 93 e Afiliados locais 230 (Trabalhadores de 

refeitório) até uma reunião futura. 

 

 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 

 

Aprovado - Em chamada nominal, o Comitê aprovou por unanimidade as atas da reunião do 

Comitê Escolar de 12 de outubro de 2022 e do Retiro do Comitê Escolar de 13 de outubro de 

2022. 

A 

RELATÓRIO DA SUPERINTENDENTE 

 

Conforme preparado para a entrega. 

 

Obrigada, Senhora Presidente. É ótimo estar aqui com vocês esta noite. Hoje completo um mês 

no cargo e estou esperançosa e surpresa com alguns dos grandes trabalhos que vejo acontecendo 

em todo o distrito. Foi um prazer ver todos vocês no Retiro do Comitê Escolar de Boston há 

algumas semanas. Gostei muito de poder conversar e de ver todos pessoalmente, e estou ansiosa 

para as próximas etapas.  Apreciei a oportunidade de definir as prioridades para as quais estamos 

trabalhando. Analisaremos como essas prioridades se enquadram em nosso Plano Estratégico e 

nas metas atuais do SC.  

 

Minhas áreas de foco são:  

○ Priorizar e acelerar o desempenho acadêmico; 

■ Por meio de nossa estratégia de literacia equitativa, em que todos os 

alunos se envolvem ativamente em tarefas e textos de nível escolar 

alinhados aos padrões e culturalmente e linguisticamente todos os dias, em 

todas as aulas.  

○ Fortalecimento do acesso ao aprendizado socioemocional; 

■ Trabalharei para assegurar que possamos continuar priorizando o 

fornecimento não apenas de apoio aos alunos, mas também dos recursos 

que eles precisam, como conselheiros, assistentes sociais e equipes de 

apoio aos alunos, que foram investidos nos últimos dois anos. 

Agilizar as operações e garantir a segurança dos alunos; 

○ Desenvolver práticas autênticas de envolvimento das famílias e da comunidade;  

■ Esta é uma área que é particularmente importante para mim. Trata-se de 

participar de conversas, não apenas compartilhar o que estamos fazendo 

COM a nossa comunidade. 

○ Agilizar as operações e garantir a segurança dos alunos; 

■ Temos trabalho a fazer em relação ao restabelecimento de protocolos e 

procedimentos. Nossas escolas são seguras, mas sempre há ameaças 

externas que não podemos controlar.   

○ Melhorar a comunicação interna e externa com as famílias e funcionários;  

 

■ Acredito que esse trabalho está muito relacionado ao trabalho de envolver 

as famílias e comunidades.  

○ E aumentar a prestação de contas tanto para a Sede quanto para nossas escolas. 
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■ Devemos fazer com que nossas escolas se responsabilizem, tanto na Sede 

quanto no nível de escola.   

 

Em todas as reuniões do Comitê Escolar, tentarei compartilhar algumas notícias boas. Há tantas 

coisas positivas acontecendo em nossas escolas e salas de aula todos os dias! 

 

Tivemos uma semana de STEM incrível. Agradeço a todas as escolas que organizaram noites 

para as famílias em todo o distrito. Tivemos mais de 400 famílias presentes e que participaram 

de atividades de STEM. Também tivemos mais de 500 famílias que participaram da Feira de 

faculdade, carreira e STEM no Reggie Lewis Center. Agradeço a Marsha Inniss-Mitchell e 

Elizabeth Milewski por liderarem esses esforços. Os alunos das BPS visitaram a Suffolk 

Construction e conheceram a Vice-governadora Polito e ouviram os profissionais das carreiras de 

STEM.  

 

O Conselho Municipal reconheceu o trabalho de Hatim Jean-Louis, treinador do Programa das 

BPS, Citywide Cross Country, em sua reunião semanal na última semana. O Vereador Mejia 

honrou o trabalho do treinador com os alunos com uma resolução do Conselho Municipal. Hatim 

levou os alunos da BPS a ter muitas realizações, incluindo a produção de 60 campeonatos em 

toda a cidade e três temporadas invictas de atletismo.  

 

Na semana passada, tive a oportunidade de falar no jantar para os candidatos ao prêmio 

Edvestors School on the Move, The Taylor School, The Channing e Gardner Pilot Academy. 

Gostaria que pudessem ter ouvido os discursos de nossos três incríveis líderes escolares. Quero 

agradecer a todos os líderes que concorreram ao prêmio. Ouvi-los falar sobre suas escolas com 

tanto orgulho me trouxe tanta alegria. Estive presente hoje para ver o prêmio principal ser 

concedido para a Gardner Pilot Academy. O prêmio de $100.000 é fornecido a uma escola das 

Escolas Públicas de Boston que se destaca por esforços de melhorias em toda a escola. 

Parabenizo ao Diretor Herman e a toda a comunidade da Gardner Pilot Academy, que recebeu o 

prêmio máximo de $100.000.  

 

Quero também reconhecer o trabalho empolgante que foi feito para criar um novo espaço 

criativo na Boston Green Academy (BGA). Esta sala de aula inovadora, com três anos de 

planejamento, foi reformada no verão passado e agora oferece um belo estúdio de gravação 

novo, impressoras 3D, equipamento de edição de vídeo e uma nova e incrível tecnologia criativa 

para nossos alunos usarem. Já é o espaço mais popular da escola BGA e abriu as portas para 

novas disciplinas eletivas, programas depois das aulas e vitrines para os talentos de nossos 

alunos. Este projeto foi realizado por meio de uma parceria entre o Departamento de Instalações 

das BPS, BGA, Turner Construction e Gensler Architects, que adotaram nossa escola para fazer 

este projeto incrível voluntariamente - estamos profundamente gratos por sua generosidade.  

 

Na área de atletismo, os campeões foram descobertos no Campeonato de Cross Country de 

Ensino Fundamental II de Boston de 2022. Organizado pela Associação Esportiva de Boston em 

Franklin Park, mais de 300 alunos-atletas do Ensino Fundamental II de 15 escolas da Cidade de 

Boston competiram em um percurso de 1,8 km em um dia de outono perfeito para corridas. 

 

Parabéns aos alunos seguintes que se classificaram em suas provas: 

○ Na competição masculina, Brandon Spiess da John D. O'Bryant  
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○ Daniel Lee, Eliot School 

○ Josiah Bowen, Edison School 

○ Tyler Greene, Eliot School 

○ Messiah Bowen, Edison School  

○ Na competição feminina, foi uma reunião da Eliot no topo do pódio. 

■  Emery Deroeve  

■ Gabrielle Dagdidgiane  

■ Adele Shepherd terminou em uma dobradinha e três à frente do pelotão 

■ Nya Long, John D. O’Bryant School of Mathematics and Science 

■ Daniella Munera, Eliot School 

Finalmente, tive a oportunidade de viajar com vários membros do nosso Comitê Escolar para o 

Conselho de Escolas de Grandes Cidades na semana passada. Gostei muito da oportunidade de 

ouvir outros grandes distritos urbanos em todo o país e aprender sobre suas melhores práticas 

acadêmicas, apoio aos alunos, envolvimento das famílias, segurança escolar, etc. Também 

apreciei o tempo para dialogar com a Presidente do Comitê e outros membros sobre o que 

ouvimos e vimos e como isso se relaciona com o que estamos vivenciando aqui em Boston e nas 

BPS. 

Gostaria de fornecer uma atualização sobre o Relatório da Política de Bem-estar, que está 

incluído em seus pacotes. O Conselho Distrital de Bem-estar das BPS apresentou seu Relatório 

anual da Política de bem-estar do Distrito exigido para o Ano letivo de 2020-2021. Este relatório 

documenta os objetivos e atividades do Conselho Distrital de Bem-estar e as recomendações 

compartilhadas para melhorar a implementação da Política de bem-estar. 

A Política de bem-estar das BPS fornece o roteiro para a criação de um ambiente escolar seguro, 

saudável e sustentável.  Está alinhada com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e o 

modelo de Toda escola, Toda comunidade, toda criança da ASCD e visa promover ativamente a 

saúde e o bem-estar socioemocional e físico de todos os alunos para promover seu 

desenvolvimento saudável e a prontidão para aprender. Este relatório também compartilha 

histórias de sucesso de escolas de todo o Distrito que têm feito um excelente trabalho cuidando 

da saúde e do bem-estar de suas comunidades escolares, principalmente durante um dos anos 

letivos mais difíceis, durante uma pandemia. Seus esforços incluem: desenvolver excelentes 

conselhos de bem-estar que apoiem a abordagem da criança como um todo; criar uma 

comunidade de cuidado com os alunos, famílias e funcionários durante a pandemia, fornecendo 

apoio socioemocional e de saúde mental; estabelecer um plano escolar sustentável para o 

aprendizado socioemocional para apoiar e promover a identidade, o pertencimento e a gestão; 

oferecer Educação integral em Saúde inovadora e personalizada para os alunos e oportunidades 

virtuais de atividade física e Educação Física de alta qualidade; e ajudar os funcionários a 

promover e manter relacionamentos próximos, gerenciar e reduzir o estresse e cuidar de sua 

saúde física e mental. Essas histórias são uma inspiração de como podemos perseverar em 

tempos difíceis e cuidar da saúde e bem-estar socioemocional, mental e físico de nossas 

comunidades de aprendizagem, para que possamos cumprir nossa missão de assegurar que todas 

as crianças em todas as salas de aula tenham o que precisam para terem êxito em sua educação.  

Estamos aguardando a apresentação detalhada do relatório quantitativo de implementação da 
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Política de bem-estar para o Ano letivo de 2021-2022 que eles nos fornecerão mais tarde neste 

Ano letivo. 

Gostaria de responder a solicitação da semana passada de uma atualização sobre o número de 

matrículas. Em 15 de outubro, as Escolas Públicas de Boston tinham matriculado 48.734 alunos. 

Isso representa uma queda contínua para o nosso Distrito, mas não é muito diferente de outros 

centros urbanos do estado e do país. O declínio de outros 587 alunos este ano e a queda geral nas 

matrículas de alunos na última década exigem que estruturemos nossas escolas e programas para 

oferecer alta qualidade aos alunos que estão em nossas escolas hoje e aos que chegarão no 

futuro. Nosso objetivo é criar um distrito em que todas as famílias e alunos se sintam animados e 

confiantes a se matricular nas BPS e que permaneçam aqui. Queremos que todos os alunos, 

especialmente os alunos tradicionalmente marginalizados - alunos negros e pardos, alunos de 

Educação Especial e Aprendizes de Inglês - saibam que têm um lugar nas BPS. E as famílias 

querem que seus filhos tenham acesso a faculdades e carreiras, programas acadêmicos sólidos e 

rigorosos, instalações que apoiem a educação de toda a criança e oportunidades fora da escola 

para aprimorar as experiências dos alunos e para que seus filhos se formem a tempo. Nosso foco 

precisa estar na criança como um todo: seu bem-estar e sucesso físico, socioemocional e 

acadêmico. Nossa taxa de matrículas diminuiu, mas isso não muda nosso foco principal. Na 

realidade, nosso foco é oferecer experiências de alta qualidade que nos ajudarão a reter e atrair 

alunos e famílias. Somos resolutos em nossa missão e estamos comprometidos em abordar os 

problemas estruturais, incluindo a qualidade de nossos prédios escolares por meio das iniciativas 

do Novo acordo ecológico e oferecer acesso equitativo a oportunidades para todos os nossos 

alunos. A diminuição das matrículas certamente afeta o financiamento para este trabalho, algo 

que, em última análise, exigirá mudanças na forma como cumprimos nossa missão, mas estamos 

aqui para isso. É o trabalho que o Distrito e a Cidade estão comprometidos a fazer juntos.  

Antes de prosseguir com os dados das matrículas, também quero compartilhar que o período de 

Escolha de escolas está chegando! A partir do início de novembro, as famílias podem acessar o 

site: www.DiscoverBPS.org para saber mais sobre suas opções de escola. As Sessões de amostra 

das escolas - quando as famílias podem visitar as escolas - também começarão no próximo mês. 

E, espero que todos marquem seus calendários para não perder isso, a Exibição anual das escolas 

será presencial este ano! Espero que participem no sábado, 10 de dezembro, das 9h às 13h na 

Boston Latin Academy, onde poderá conhecer muitas escolas no mesmo lugar, para saber mais 

sobre suas opções. Teremos mais atrações neste dia especial e as divulgaremos em breve.  

Quero fazer uma breve atualização sobre o transporte para alunos com deficiências, em particular 

sobre a comunicação com o Mass Advocates for Children, ou MAC. O MAC apresentou uma 

queixa formal por meio do Sistema de Resolução de Problemas do DESE. O Diretor do 

Departamento de Transporte, Del Stanislaus, se reuniu com o MAC depois de receber uma carta 

e, eu e alguns membros de nossa equipe, nos reunimos posteriormente com o MAC, e vários pais 

de Educação Especial se reunião na segunda-feira desta semana. Levamos a sério todas as 

questões de transporte envolvendo qualquer aluno(a), especialmente nossos alunos de Educação 

Especial. Tivemos uma reunião produtiva e estamos caminhando para a resolução de uma série 
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de questões sistêmicas. Algumas dessas questões são técnicas e mais simples de implementar. 

Outras exigirão colaboração intersetorial com as escolas autônomas (charter) e particulares, e 

estamos começando a ter essas conversas importantes em parceria com o DESE.   

Todos os dias, nossa equipe também trabalha para resolver quaisquer problemas de transporte 

específicos dos alunos e se comunica com as famílias para fornecer uma solução oportuna. 

Sabemos como esses problemas de transporte são difíceis para nossas famílias e estamos 

comprometidos em resolver todos e cada um deles. Agradecemos a parceria com o DESE e 

continuaremos trabalhando para identificar áreas para melhorar nosso sistema de transporte para 

todos os alunos, principalmente para os nossos alunos com deficiências. Além disso, esperamos 

receber as recomendações formais do Conselho de Escolas de Grandes Cidades em dezembro, 

que ajudarão a informar nossas decisões políticas para o Distrito e este Comitê.  

As Escolas Públicas de Boston são uma parceira comprometida com a Cidade de Boston no 

Novo acordo ecológico. A iniciativa do Novo acordo ecológico se baseará na Estrutura de 

garantia de qualidade que as BPS vem avançando nos últimos anos e que está incluída neste 

orçamento. Temos a sorte de ter uma Prefeita e um governo municipal dispostos a fornecer esse 

nível de apoio financeiro para nossos prédios escolares. A Garantia de qualidade é nossa 

promessa aos nossos alunos e famílias de que um dia, todas as escolas em todos os bairros 

fornecerão um padrão de excelência e alta qualidade. Essa linha de base de serviços em todas as 

escolas é nada menos do que os pais esperam e o que os nossos alunos merecem. Esse 

investimento criará salas de aula que promovam o aprendizado, apoiará nossa visão, ajudará a 

planejar reconfigurações de séries, estabelecerá caminhos mais previsíveis para as famílias e os 

alunos e garantirá que esses projetos sejam distribuídos de forma equitativa por meio de um 

processo transparente. É uma visão para potencializar a criatividade e o empenho dos residentes 

de Boston para reinventar nossas escolas como centros da comunidade de serviço completo que 

podem se adaptar para atender às necessidades em evolução de nossos alunos e de nossa Cidade. 

É também um compromisso de proteger a resiliência climática dos nossos prédios escolares, que 

representam quase metade das emissões dos prédios da Cidade. E é uma promessa de ouvir e 

reconstruir a confiança com nossas comunidades – alunos e famílias das BPS que têm clamado 

por mudanças há décadas. Será compartilhado posteriormente esta noite, o trabalho que tem sido 

feito nesta área e como avançaremos nos próximos meses.  

Em parceria com a Comissão de Saúde Pública de Boston (BPHC), as Escolas Públicas de 

Boston (BPS) continuam a monitorar de perto as métricas da comunidade de COVID-19 e os 

dados das escolas. À medida que entramos nas temporadas de outono e inverno, espera-se que a 

disseminação de COVID-19 e de outras doenças respiratórias, como a gripe, aumentem. 

Continuamos a enfatizar a necessidade de estarmos atentos à higiene das mãos, etiqueta 

respiratória e ficar em casa se estiver doente. É importante ressaltar que, se você estiver com 

sintomas semelhantes ao COVID-19, um resultado negativo de COVID-19 não descarta a 

possibilidade de gripe, VSR ou outras infecções respiratórias. Faça o acompanhamento com seu 

provedor de saúde.  Embora o uso de máscara não seja obrigatório, as BPS e o BPHC continuam 

a incentivar altamente os alunos e funcionários a usarem uma máscara em ambientes fechados. 
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Usar uma máscara ajuda a diminuir a propagação de várias outras doenças, incluindo Influenza 

(FLU) e Vírus Sincicial Respiratório (VSR). As escolas têm máscaras disponíveis nos tamanhos 

adulto e infantil. Também estamos incentivando as famílias a fazerem o teste no domingo à noite 

ou na segunda-feira de manhã antes de irem para a escola. As BPS continuarão a seguir as 

orientações de COVID-19 da Comissão de Saúde Pública de Boston e continuamos 

comprometidos em tomar decisões baseadas em dados e ajustar as políticas em resposta a 

quaisquer mudanças no status da pandemia. 

Na segunda-feira desta semana, foram divulgados os resultados da Avaliação Nacional do 

Progresso da Educação de 2022, também conhecida como NAEP ou boletim do país. A NAEP é 

uma avaliação nacional de Leitura e Matemática e foi administrada a uma amostra representativa 

de alunos do 4º e 8º anos em todo o país, estados e 26 grandes distritos urbanos participaram na 

primavera de 2022. Isso marca a primeira administração da avaliação desde 2019, antes da 

pandemia de COVID-19.  Em Boston, cerca de 3.600 alunos participaram da avaliação NAEP de 

2022. Desde 2019, os resultados de Leitura das BPS permanecem estáveis, o que difere das 

quedas estatisticamente significativas observadas tanto no nível estadual quanto no nacional. Em 

Matemática, em uma escala de 0 a 500, o Distrito apresentou queda significativa de 7 e 9 pontos 

na escala no 4º e 8º ano, respectivamente. Isso é consistente com quedas significativas 

observadas nos níveis estadual e nacional em Matemática. Embora a pandemia tenha impactado 

o desempenho acadêmico e bem-estar socioemocional dos alunos, a lacuna de oportunidades 

vem aumentando para os nossos alunos negros e pardos, alunos com deficiências e alunos 

multilíngues, em comparação com seus colegas já há vários anos. Os déficits de desempenho 

quase dobraram para alunos negros em Leitura e Matemática do 4º ano e para alunos hispânicos 

em Leitura e Matemática do 8º ano. Os déficits de desempenho para alunos com deficiências e 

alunos multilíngues também persistem. As lacunas que vemos para todos esses grupos são 

similares ao que é visto em todo o país e em Massachusetts. No entanto, esses resultados são um 

lembrete de que ainda há muito trabalho a ser feito para atender às necessidades de 

aprendizagem de todos os alunos das BPS. 

 

Nosso trabalho de implementação do Plano de melhoria sistêmica continua. No início de 

outubro, publicamos dois cargos de liderança sênior em Educação Especial, Diretor(a) de 

Educação Especial e Consultor(a) Especial para Educação Especial. Os dois cargos trabalharão 

em parceria e farão parte da minha equipe executiva. O cargo de Consultor(a) Especial focará na 

implementação das recomendações do relatório do Conselho de Grandes Escolas, que será 

apresentado ao Comitê Escolar na reunião de 16 de novembro. O(A) Diretor(a) de Educação 

Especial liderará o Departamento de Educação Especial e trabalhará na implementação de 

melhorias operacionais. Estamos trabalhando para assegurar que tenhamos um grupo sólido de 

candidatos para esses dois cargos importantes e incentivamos qualquer pessoa interessada a 

enviar sua candidatura on-line pelo site: bostonpublicschools.org/ohc. 

Apresentaremos a primeira atualização trimestral sobre as escolas de transformação na reunião 

do Comitê Escolar da próxima quarta-feira.  

 

Esse é o meu Relatório de Superintendente desta noite.  

___________________________________________________________________________ 

http://bostonpublicschools.org/ohc.
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A Sra. Robinson disse que na semana passada, ela, o Sr. O'Neill e a Sra. Polanco Garcia 

participaram da Conferência Anual de Outono do Conselho de Escolas de Grandes Cidades 

(CGCS) em Orlando, FL, onde compartilharam as melhores práticas com líderes de outros 

grandes centros urbanos e distritos escolares. A Sra. Robinson disse que pretende reestruturar as 

reuniões do Comitê Escolar para dedicar mais foco aos resultados dos alunos. 

A Sra. Polanco Garcia falou sobre a importância de aumentar os índices de graduação para 

Aprendizes de Inglês e alunos com deficiências. Ela compartilhou sua experiência como a única 

falante de inglês não fluente a participar da conferência do CGCS e destacou a importância de 

fornecer serviços de interpretação nas reuniões do conselho. Ela perguntou sobre as estratégias 

do Distrito para melhorar as pontuações do NAEP. A Vice-superintendente sênior de Disciplinas 

acadêmicas, Dra. Linda Chen, falou sobre as intervenções direcionadas e o apoio à língua 

materna fornecido pelo Distrito. 

O Dr. Alkins solicitou uma atualização sobre as comunidades escolares afetadas pela violência. 

A Superintendente Skipper disse que ela e a Prefeita Wu realizaram uma reunião ontem com 

líderes de agências da cidade e organizações religiosas para abordar a violência recente. O 

Diretor de apoio aos alunos, Jillian Kelton, descreveu o processo de resposta à crise da 

comunidade.  

O Dr. Alkins pediu mais informações sobre o Centro de Resolução de Problemas (PRS). A 

Diretora do Departamento Pessoal, Rochelle Nwosu, explicou como o coordenador do PRS e 

o(a) advogado(a) do Distrito trabalham com o DESE para resolver as queixas das famílias. Ela 

disse que a Linha direta das BPS também está disponível para atender alunos e famílias pelo 

número de telefone: (617) 635-8873. 

O Dr. Alkins solicitou que o distrito fornecesse às comunidades escolares impactadas pelo Novo 

acordo ecológico um cronograma claro. Ele perguntou como as BPS estão usando a ferramenta 

de planejamento de equidade racial para informar seu trabalho. O Diretor de Equidade e 

Estratégia, Dr. Charles Grandson, explicou como a ferramenta está alinhada com as prioridades 

da Superintendente e está sendo usada como uma ferramenta de prestação de contas. As BPS 

publicarão em breve um painel de ferramentas de planejamento de equidade racial. 

O Sr. Cardet-Hernandez sugeriu que o Distrito considerasse uma parceria com organizações 

além do Conselho de Escolas de Grandes Cidades, uma vez que há muitas organizações que 

fazem um bom trabalho nesta área. Ele perguntou como o número de matrículas  moldará o 

processo de planejamento orçamentário, que ele descreveu como um exercício orçamentário e 

uma ferramenta de planejamento de ensino. O Diretor financeiro, Nate Kuder, falou sobre as 

complexidades do planejamento orçamentário no que se refere às matrículas. Ele explicou a 

relação entre as projeções de matrículas, matrículas reais e financiamento estudantil ponderado. 

Ele disse que a previsão de matrículas do Distrito tem, uma margem de erro de mais ou menos 

3%. O Sr. Kuder disse que, embora o total de matrículas possa atingir o pico em outubro, as 

matrículas para qualquer subgrupo de alunos podem mudar ao longo do ano, como por exemplo, 

a Educação Especial infantil. Ele observou que a população total em idade escolar em Boston 

está diminuindo. A Superintendente afirmou seu compromisso de reengajar os alunos 

desistentes. 
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A Sra. Lopera compartilhou sua experiência positiva na Feira de faculdade, carreira e STEM das 

BPS no último fim de semana. Ela solicitou tendências de ônibus atrasados por bairro, além de 

esclarecimentos sobre a notificação dos pais. O Diretor de Transporte, Delavern Stanislaus, disse 

que os ônibus das 8h30 da manhã são os que mais apresentam atraso devido ao 

congestionamento do tráfego. Áreas de South Boston, Hyde Park e Jackson Square são as mais 

impactadas. Ele disse que o Distrito não envia notificações às famílias dos alunos que são pegos 

no horário, mas para os ônibus que chegam atrasados, os dirigentes das escolas relatam 

problemas de rota ao Departamento de Transporte. 

O Sr. Cardet-Hernandez perguntou que tipo de práticas inovadoras as BPS estão explorando para 

melhorar o transporte. O Sr. Stanislaus disse que as BPS estão explorando uma parceria com a 

empresa Lyft. O Sr. Cardet-Hernandez solicitou que as BPS destacassem as escolas que estão 

conseguindo reduzir as lacunas de desempenho e que compartilhem as melhores práticas. 

Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade o Relatório da 

Superintendente. 

COMENTÁRIOS PÚBLICOS GERAIS 

 

Peiggy Chen, residente de Chinatown e mãe na Josiah Quincy Elementary School, testemunhou 

sobre problemas de transporte. 

 

Michael Heichman, residente de Dorchester e membro da Aliança de Justiça Educacional de 

Boston, testemunhou sobre a diversidade da equipe.  

 

Robert Jenkins, residente de Mattapan e membro da Associação de ex-alunos da Madison Park, 

testemunhou sobre atletismo, segurança e o estudo visionário da Madison Park. 

 

Charyl Buckman, residente e advogada do sul de Boston, testemunhou sobre questões de 

transporte e segurança. 

 

Sharon Hinton, residente e advogada do Hyde Park, testemunhou sobre a diversidade da equipe. 

 

Sarah Horsley, residente da Jamaica Plain e membro da Promoção de segurança contra COVID-

19 das famílias das BPS, testemunhou sobre os protocolos de segurança de COVID-19.  

 

Ruby Reyes, residente em Dorchester e Diretora executiva da Aliança de Justiça Educacional de 

Boston, testemunhou sobre o Novo acordo ecológico. 

 

As seguintes pessoas testemunharam sobre a proposta de fusão entre as escolas Sumner e 

Philbrick: 

 

● Mimi Lai, residente de Roslindale e mãe na Sumner  

● Allison Friedman, residente de Roslindale e mãe na Sumner  

● Rachel Young, residente de Roslindale e mãe na Sumner  

● Jessica Manna, residente de Roslindale e mãe na Sumner  
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ITENS DE AÇÃO 

Aprovado - Na chamada nominal, o Comitê aprovou por unanimidade um subsídio de Expansão 

do tempo de aprendizado de Massachusetts - Young Achievers Academy para o Ano fiscal de 

2023 de $440.800. 

RELATÓRIOS 

 

Atualizações do Novo acordo ecológico - Uma equipe multifuncional representando a equipe de 

operações da Cidade, o Departamento de Instalações Públicas de Boston e as principais partes 

interessadas das BPS, incluindo Disciplinas Acadêmicas, Promoção das Famílias, Finanças e 

Planejamento e Análise, o Departamento de Planejamento de Capital apresentou atualizações 

sobre os projetos e estratégias para instalações do Distrito das BPS. O Diretor de Operações da 

Cidade, Dion Irish, e o Diretor de Operações da BPS, Indy Alvarez, colideraram a apresentação. 

O Diretor do Novo acordo ecológico da Cidade, Oliver Sellers-Garcia, fez comentários 

introdutórios. 

 

Para cumprir a promessa do Distrito de fornecer uma garantia de qualidade para as famílias em 

Boston, há foco em quatro áreas das instalações: 

 

➢ Novas construções: Construir novos prédios que tenham espaço suficiente para as 

comunidades escolares e atendam às necessidades educacionais modernas 

➢ Renovação: Da mesma forma, a renovação de prédios existentes para atender às 

necessidades de educação moderna 

➢ Solidificar caminhos: Alinhado com a política do Distrito de redução de transições, 

reconfiguração das escolas para o modelo de PreK-6/7-12 (Pré-escola ao 6º ano e 7º ao 12º 

ano) 

➢ Combinar comunidades escolares: Por último, atualizar prédios e combinar recursos para 

oportunidades expandidas. 

 

Para avançar, as BPS e a Cidade de Boston identificaram ferramentas específicas para ajudar na 

criação de planos claros para o Ano letivo 2023-2024 e anos posteriores. O Projeto de avaliação das 

condições das instalações e os Estudos de design das escolas. 

 

● Avaliação das condições das instalações 

○ A Divisão de Operações está realizando uma Avaliação das condições das instalações 

(FCA). A FCA será um componente fundamental no planejamento de capital e 

manutenção diferida, além de uma ferramenta de comunicação transparente para a 

comunidade das BPS. O resultado deste projeto também informará a priorização do 

trabalho e apoiará a estratégia futura de planejamento de capital. O projeto tem três 

componentes de relatórios. O componente da FCA focará nas condições do espaço, o 

componente da ADA focará nas condições atuais dos espaços para estar em 
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conformidade com a Lei de Americanos com Deficiência e o componente 3D Scan 

permitirá que o Distrito determine com mais precisão os componentes do espaço e 

planeje a capacidade com mais eficiência. As revisões de áreas estão no caminho 

previsto e estamos confiantes que o prazo do verão de 2023 será cumprido. 

 

● Estudos de design escolar  

○ Escolas de Pré-escola ao 6º ano e 7º ao 12º ano: O Departamento de Instalações 

Públicas de Boston está trabalhando com o DLR Group, Inc. para concluir um Estudo 

de design escolar, um conjunto de recomendações de programação e design para 

escolas para orientar futuras reformas e construções, informadas por um 

envolvimento autêntico com os membros da comunidade de Boston no próximo ano.  

A  

○ Madison Park Technical Vocational High School: O Departamento de Instalações 

Públicas organizou reuniões com a Comunidade da Madison Park e anunciou o 

estudo em 27 de setembro e 17 de outubro e está animado para prosseguir as sessões 

de visão com a comunidade. 

○ Escolas McKinley: O Departamento de Instalações Públicas está identificando um 

arquiteto para realizar um estudo e identificar a configuração do espaço que melhor 

atenderá às necessidades da comunidade escolar. 

○ White Stadium:  O Departamento de Instalações Públicas designou um Gerente de 

projetos e está contratando um projetista para fazer este estudo. 

○ Instalação anterior da Jackson Mann e Complexo atual da Horace Mann. 

 

Os apresentadores também compartilharam atualizações sobre os projetos atuais. 

 

● Projetos principais do MSBA: 

○ Boston Arts Academy: O Departamento de Instalações Públicas está finalizando os 

últimos itens da lista de pendências e a escola recebeu os alunos em seu novo espaço. 

○ A Josiah Quincy Upper School está em fase de construção e está revisando pacotes de 

tecnologia, FFNE (mobília) e cores de pintura para a parte externa do prédio. 

○ A Carter School concluiu a demolição de um prédio e está em fase de uma nova 

demolição.  

○ A Blackstone School está aguardando uma atualização sobre o status do MSBA. 

○ Paris St Lot: está aguardando atualização de status do MSBA.  

 

● Reformas e reconfigurações: 

○ Anteriormente Edwards Middle School: O projeto de reforma do espaço de balanço a 

ser usado pela Comunidade da Horace Mann sofreu atrasos devido à falta de 

licitações qualificadas. No entanto, estamos trabalhando em estreita colaboração com 

o Departamento de Instalações Públicas da cidade para manter você e a comunidade 

escolar informados sobre a situação deste projeto. 

○ Patrick John Kennedy School: A substituição das caldeiras da escola levou a mais 

trabalho necessário para manter a conformidade com a ADA. $16 milhões no Ano 

fiscal de 2023 para uma renovação em grande escala para garantir a conformidade e 

as atualizações, esta fase está atualmente em modo de concepção. 

○ Frederick Middle School: A reforma para apoiar o espaço de balanço da Carter 

School foi concluída. 



Reunião virtual do Comitê Escolar de Boston  
Zoom 
 

26 de outubro de 2022 

 

13 

○ Charlestown High School: A construção de melhorias para facilitar as conversões de 

7º ao 12º ano foi concluída. 

○ East Boston High School: As melhorias de construção para facilitar as conversões de 

7º ao 12º ano foram concluídas. 

 

O Distrito também tem várias iniciativas de instalações que estão em andamento: 

 

○ Instalação de fonte de água  

○ Melhorias de segurança  

○ Coberturas do radiador 

○ Instalações de a- condicionado  

○ Melhorias no pátio das escolas  

○ Melhorias nas áreas externas  

○ Reformas de banheiros  

○ Melhorias de acessibilidade  

○ Melhorias na entrada  

○ Atualizações de eficiência energética e hídrica 

○ Melhorias especializadas do espaço 

○ Bibliotecas  

○ Auditórios  

○ Salas de Artes  

○ Salas de Ciências 

 

O departamento do Novo acordo ecológico/Planejamento de Capital da Divisão de Operações 

expressou entusiasmo, dedicação e compromisso com este trabalho. Cumprir essas e muitas 

outras iniciativas distritais melhorará a experiência dos alunos e cumprirá a promessa de garantia 

de qualidade.  

 

O Sr. Cardet-Hernandez perguntou sobre o processo de planejamento das instalações principais, 

uso de dados, metas e cronograma. A Vice-diretora de Operações, Teresa Neff-Webster, 

explicou que a avaliação das condições das instalações e os estudos de projeto são processos 

paralelos que ajudarão a orientar a priorização dos projetos. O, CFO, Nate Kuder,explicou como 

a equipe de Planejamento e Análise estuda e prevê as matrículas e a capacidade em todos os 

bairros. 

 

O Dr. Alkins perguntou sobre a estratégia de envolvimento da comunidade para o Novo acordo 

ecológico. O Sr. Irish disse que uma estratégia sólida de envolvimento da comunidade está sendo 

planejada, com sessões a serem realizadas em todos os bairros. A diretora de Planejamento de 

Capital das BPS, Keyla Jackson, disse que a equipe realizará grupos de foco com jovens e usará 

a Ferramenta de planejamento de equidade racial.  

 

O Sr. Kuder explicou para a Sra. Lopera como as BPS estão trabalhando com a Cidade para 

analisar a população e as tendências demográficas. Ele citou as Escolas Públicas de Denver 

como um Distrito para aprender quando se trata de projeções de matrículas. O Sr. Irish disse que 

Washington DC está fazendo um bom planejamento das instalações principais. A Diretora do 
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Departamento de Instalações Públicos da Cidade, Kerrie Griffin, falou sobre a equipe 

reconhecida que está trabalhando no estudo de design de configuração de séries. 

 

A Sra. Lopera perguntou como o cronograma dos estudos de design se alinha com a época de 

escolha da escola. O Diretor de Operações Sam DePina disse que o objetivo de longo prazo é ter 

decisões em vigor até o verão, para que as famílias possam considerar suas opções de escolha de 

escola no outono para o próximo Ano letivo. Até lá, as BPS comunicarão regularmente com as 

famílias sobre quaisquer alterações pendentes que sejam feitas durante o Ano letivo. Horários de 

amostra de escolas adicionais podem ser planejados. A Sra. Lopera disse que até que as BPS 

atinjam, seu objetivo com o cronograma, o processo de escolha da escola pode ser um desafio 

para as famílias. A superintendente falou sobre a importância de usar dados para tomar decisões 

informadas. A Vice-superintendente de Desenvolvimento das Famílias e da Comunidade, Ana 

Tavaresm falou sobre o compromisso do Distrito em fornecer engajamento de comunicação 

sólido e autêntico. A Diretora de Promoção das Famílias e da Comunidade, Denise Snyder, 

descreveu como o Departamento de Serviços de Boas-vindas apoia as famílias durante o 

processo de escolha da escola. 

 

O Sr. Mehta solicitou informações sobre projetos de reparo de instalações menores. A Sra. Neff-

Webster concordou em fornecer mais detalhes. 

 

A Sra. Polanco Garcia disse que as mudanças estão sendo feitas e as famílias estão sendo 

ouvidas. A Sra. Jackson disse que as BPS incluirão famílias no processo de design para garantir 

um processo colaborativo e transparente.  

 

O Sr. Cardet-Hernandez disse que é importante conectar o planejamento e a tomada de decisões 

ao plano diretor. 

 

A Sra. Robinson solicitou que futuras conversas sobre o Novo acordo ecológico incluam mais 

detalhes sobre a visão mais ampla, cronograma e dificuldades para equilibrar as demandas atuais 

com as necessidades futuras. Ela solicitou uma definição clara de uma escola do século XXI e 

clareza sobre como as fusões alcançarão essa visão.  A Superintendente Skipper disse que ela e 

sua equipe fornecerão ao Comitê atualizações mais regulares sobre o Novo acordo ecológico. Ela 

disse que, embora haja um senso de urgência no trabalho devido à queda de matrículas e 

condições inadequadas das instalações, ela está comprometida em se envolver com a 

comunidade para tomar decisões informadas e ponderadas. 

 

Departamento de Capital Humano, Departamento de Recrutamento, Promoção e Diversidade, 

Contratação Anual e Atualização da Diversidade da Força de Trabalho - A Sra. Robinson 

anunciou que devido ao horário, o Comitê adiaria a apresentação até a próxima reunião, marcada 

para 2 de novembro. Os membros concordaram. 

 

COMENTÁRIOS PÚBLICOS SOBRE OS RELATÓRIOS 

 

Nenhum. 
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NOVO TÓPICO 

 

Nenhum. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Aprovado - Aproximadamente às 21h43, o Comitê votou por unanimidade, por encerrar a 

reunião. 

 

Atestou: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretária executiva 


