
     
 

      
 

ATA OFICIAL DA  

REUNIÃO REMOTA DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 
 

2 de novembro de 2022 

 

O Comitê Escolar de Boston realizou uma reunião remota em 2 de novembro de 2022 às 17h, no 

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

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

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

(617) 635-9014. 

 

PRESENÇA   

 

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

O'Neill; Stephen Alkins; Brandon Cardet-Hernandez; Rafaela Polanco Garcia; Quoc Tran; e 

representante estudantil Diego Meta. 

 

Membro do Comitê Escolar ausente: Lorena Lopera. 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Pauta 

Ata da reunião: 26 de outubro de 2022  

Memorando de atualização das escolas de transformação, 2 de novembro de 2022 

Apresentação da atualização das escolas de transformação 

Declaração de impacto de igualdade das escolas de transformação 

Plano de melhoria escolar de 90 dias da Community Academy of Science and Health SY22-23  

Plano de melhoria escolar de 90 dias da Grew Elementary School SY22-23  

Memorando do relatório de contratação anual e da força de trabalho, 2 de novembro de 2022 

Apresentação de atualização sobre contratação anual e diversidade da força de trabalho 

Declaração de impacto da igualdade de contratação anual e diversidade da força de trabalho 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15941491
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ABERTURA 

A Presidente Jeri Robinson deu início à reunião e liderou o juramento de fidelidade. A Sra. 

Sullivan fez a chamada. A Sra. Lopera esteve ausente. Todos os outros membros estavam 

presentes. 

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

retransmitido na Boston City TV. Também será postada em 

bostonpublicschools.org/schoolcommittee e no YouTube. Ela anunciou que estão disponíveis 

serviços de tradução simultânea em espanhol, crioulo haitiano, cabo-verdiano, vietnamita, 

cantonês, mandarim e língua de sinais americana (ASL) e deu instruções sobre como aceder à 

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

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

A Sra. Robinson anunciou que, devido a discussões em andamento entre todas as partes, o 

Comitê está adiando a apresentação do acordo de negociação coletiva provisória do distrito com 

AFSCME, AFL CIO Conselho 93 e afiliados Local 230 (trabalhadores de cafeteria) até a reunião 

de 16 de novembro de 2022. 

APROVAÇÃO DE ATAS DA REUNIÃO 

 

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

Escolar de quarta-feira, 26 de outubro de 2022. 

 

RELATÓRIO DA SUPERINTENDENTE 

 

Como preparado para entrega. 

 

Obrigada, Senhora Presidente. Como mencionei na semana passada, gostaria de começar 

compartilhando alguns dos destaques de boas notícias no meu relatório. Há tantas coisas 

positivas acontecendo nas nossas escolas e salas de aula todos os dias. 

 

As finais do campeonato da cidade foram disputadas no vôlei, futebol feminino e futebol 

masculino na sexta-feira, 28 de outubro e no sábado, 29 de outubro.  No voleibol, os New 

Mission Titans derrotaram o John D. O'Bryant Tigers por 3-0 e ganharam o campeonato de 2022. 

Courtney Sarfo, da New Mission, foi eleita a melhor jogadora do campeonato de vôlei da cidade. 

Ambas as equipes participarão do torneio estadual MIAA a partir desta semana. 

 

Os jogos do campeonato de futebol masculino e feminino contou com o East Boston Jets e Latin 

Academy Dragons. Ambos os jogos foram emocionantes do início ao fim, com a Latin Academy 

vencendo o campeonato da cidade em ambos os esportes com um placar final de 1 a 0. Majella 

Cremin, da Latin Academy, foi eleita a melhor jogadora do campeonato de futebol feminino da 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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cidade. Fernando Vargas, da Latin Academy, foi eleito o melhor jogador de futebol masculino. 

Todos os jogos do campeonato foram transmitidos pela Boston City TV e BNN e estão 

disponíveis no YouTube. O campeonato de líder de torcida da cidade será realizado neste 

domingo, 6 de novembro, no Reggie Lewis Track & Athletic Center, às 11h. Parabéns a todos os 

nossos incríveis atletas!  

 

Como compartilhei com este órgão na semana passada, a segurança dos nossos alunos e 

funcionários é uma parte essencial das nossas prioridades estratégicas. É uma das principais 

coisas que me preocupam à noite, para ser honesto. Nossa equipe tem se concentrado muito 

nessa área, tanto na prevenção quanto na intervenção e no suporte quando há um problema. Na 

semana passada, participei de uma reunião com a prefeita, funcionários da cidade e líderes 

comunitários na Igreja Greater Love Tabernacle para discutir os recentes atos de violência que 

acontecem nos nossos bairros. Foi bom conversarmos sobre estratégias e intervenções 

impactantes que poderíamos empregar para ajudar a mitigar os problemas que nossos jovens 

enfrentam atualmente.  

 

Além disso, pude testemunhar sobre a segurança pública e justiça criminal convocada pelos 

vereadores da cidade Michael Flaherty e Erin Murphy. Falei ao lado de meus colegas Jodie 

Elgee, Diretora Sênior do SUCESSO em Boston, Dacia Campbell, Superintendente Adjunta, 

Neva Coakley Grice, Chefe de Serviços de Segurança e Jillian Kelton, Chefe de Suporte aos 

Alunos. Compartilhamos nossas práticas recomendadas sobre prevenção de bullying e 

informações sobre a linha direta e o que as famílias podem fazer para denunciar o bullying 

quando ele acontecer na sua escola. Como um lembrete, a linha direta de prevenção de espaço 

seguro e bullying é 617-592-2378. Também falamos sobre os altos níveis de absenteísmo crônico 

que vimos no ano passado e ainda estamos vendo em algumas escolas e a necessidade de 

construir relacionamentos autênticos e restabelecer conexões com nossos alunos. É o que é 

necessário neste momento de urgência para nossos alunos e famílias.  

 

Continuamos a construir um plano multifacetado que temos e continuaremos a implementá-lo 

nos próximos meses. Esperamos as recomendações de segurança escolar do Conselho de Escolas 

da Grande Cidade no final deste mês e apresentaremos essas recomendações juntamente com 

aspectos do plano inicial em dezembro para SC. Reengajamento de abandono, foco na redução 

do absenteísmo crônico, construção de opções educacionais e educação alternativa para alunos, 

desenvolvimento da força de trabalho e empregos para jovens, mediação de colegas, aumento 

das oportunidades de tempo fora da escola para jovens, treinamento e uso de práticas de justiça 

restaurativa e sensíveis ao trauma, investimentos em tecnologias de segurança aprimoradas e 

muito mais. Mal posso esperar para compartilhar mais atualizações de segurança nas próximas 

semanas.  

 

Permanecemos diligentes no nosso trabalho no plano de melhoria sistêmica. Enviamos o nosso 

último conjunto de entregas ontem, 1º de novembro. Apresentamos documentos sobre nosso 

quinto conjunto de compromissos. Isso incluiu uma atualização dos dados enviados ao DOJ 

sobre conformidade para nossos alunos multilíngues e uma atualização do memorando sobre 

inclusão, assim como a apresentação que você ouvirá mais tarde, a primeira atualização 

trimestral sobre escolas de transformação, focada no desenvolvimento e implementação de 

planos de qualidade escolar. 
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Eu também gostaria de comentar sobre uma carta que recebi de um grupo de educadores negros 

aposentados compartilhando suas preocupações sobre nossos educadores negros serem alvo de 

investigações e suas preocupações sobre o processo usado para conduzir nossas investigações e 

audiências. Tenho imenso respeito pelos educadores negros aposentados que assinaram a carta 

visto que trabalhei com muitos desses educadores ao longo dos meus anos nas BPS e muitos 

deles foram meus mentores enquanto eu atuava como diretora e como superintendente adjunta. 

Gostaria de compartilhar que, ao receber a carta, pedi ao nosso gabinete jurídico que contratasse 

um investigador independente para que pudéssemos investigar as alegações. Nosso gabinete 

jurídico contratou os serviços de Natashia Tidwell, do escritório de advocacia Saul Ewing 

Arnstein & Lehr para realizar uma análise das preocupações levantadas na carta. Também me 

encontrei no início desta semana com o Dr. Al Holland, que representou o grupo de educadores 

que assinaram a carta junto com Lisa Maki e nosso chefe de gabinete para conversar mais sobre 

a carta e suas preocupações. Continuarei a atualizar o Comitê Escolar à medida que a 

investigação avança.  

 

Para encerrar, na semana passada, o Ellis Early Learning Center homenageou a presidente Jeri 

Robinson como sua “heroína” da educação infantil, devido à sua liderança e realizações notáveis 

no espaço da educação infantil. Jeri é uma incrível apoiadora e defensora dos jovens. Gostaria de 

agradecer à presidente Robinson por sua liderança e apoio inabaláveis. Ela é um verdadeiro 

exemplo do que significa servir. Ao concluir meu relatório esta noite, gostaria de compartilhar 

este adorável vídeo que apresenta comentários da prefeita Michelle Wu sobre o trabalho de Jeri.  

 

Este é o meu relatório de superintendente para esta noite.  

___________________________________________________________________________ 

O Dr. Alkins perguntou sobre a resposta do distrito à violência na comunidade. A 

Superintendente compartilhou estratégias de curto e longo prazo, incluindo reengajamento dos 

alunos e aumento da capacidade de programação educacional alternativa 

O Sr. Tran pediu mais informações sobre a natureza da carta à Superintendente Skipper de 

educadores negros aposentados das BPS expressando preocupações sobre educadores negros 

serem alvo de investigações. A Superintendente esclareceu que não há processo; a carta 

comunica preocupações em nome dos educadores de cor como um todo. A Superintendente 

pediu a um investigador externo independente para realizar uma revisão e procurar padrões. O 

Sr. Tran aplaudiu as ações da Superintendente. 

O Sr. Cardet-Hernandez perguntou sobre o processo de investigação e audiência de funcionários. 

A Superintendente disse que esclareceu com a assessora jurídica, Lisa Maki, que nunca há uma 

situação em que o investigador também atue como ouvidor. O Sr. Cardet-Hernandez perguntou 

sobre soluções de transporte de curto prazo. A Superintendente disse que a assessoria jurídica 

está avançando com um acordo com a transportadora Lyft. As famílias que utilizam o serviço 

devem ser reembolsadas em 1 a 2 semanas. As BPS oferecem serviços compensatórios para 

alunos em IEPs que são impactados por atrasos no transporte. 

A Sra. Polanco Garcia disse que tem ouvido de pais que estão preocupados com a violência nas 

comunidades escolares ou próximas. Ela perguntou como o distrito está trabalhando com os 

líderes escolares para lidar com a violência. A Superintendente falou sobre o impacto das redes 
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sociais e a acessibilidade das armas. Ela encorajou as pessoas a relatar quaisquer preocupações 

de segurança e se conectar com os serviços da cidade para obter suporte. 

O Sr. O'Neill perguntou como as BPS estão trabalhando com parceiros da comunidade para 

fornecer recursos aos alunos. A Superintendente falou sobre a importância das agências 

trabalharem em colaboração para fornecer às crianças recursos e ferramentas para fazer escolhas 

saudáveis. Ela explicou como a estrutura de rede do distrito apoia os alunos. A chefe de serviços 

de segurança, Neva Coakley-Grice, falou sobre os desafios causados pelas redes sociais.  

O Sr. Mehta falou sobre as complexidades do uso de redes sociais entre os alunos e a 

necessidade de resolver os problemas de raiz. 

A Sra. Robinson solicitou uma atualização sobre a COVID. A conselheira sênior, Megan 

Costello, forneceu uma breve visão geral sobre os protocolos de saúde e segurança da COVID, 

que incluem fornecer aos funcionários da escola kits semanais de teste em casa e incentivar o uso 

de máscaras e a autorrelato.  

A Sra. Robinson perguntou sobre os esforços do distrito para combater o absenteísmo crônico 

nos primeiros anos letivos. A chefe de apoio ao aluno, Jillian Kelton, disse que os esforços para 

promover a frequência começam no jardim de infância, com a construção de relacionamentos 

com as famílias e serviços complementares. 

A Superintendente compartilhou as taxas atuais de absenteísmo crônico por nível de ensino: 

Jardim de infância 

(K2) 32% 

1º ano 29% 

2º ano 25% 

3º ano 22% 

4º ano 22% 

5º ano 23% 

6º ano 24% 

7º ano 25% 

8º ano 30% 

O Sr. Cardet-Hernandez solicitou mais informações sobre as estratégias do distrito para diminuir 

as lacunas usando os fundos do ESSER. Ele incentivou o distrito a ser inovador. A 

Superintendente disse que às vezes há uma desconexão entre os empregos e recursos disponíveis 

e a comunicação, acrescentando que ela está comprometida em engajar com a população de 17 a 

22 anos 

Aprovado – Na chamada, o Comitê aprovou por unanimidade o Relatório da Superintendente. 
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COMENTÁRIO DO PÚBLICO GERAL 

Peiggy Chen, residente em Chinatown e mãe de aluno(a) da Josiah Quincy Elementary School, 

testemunhou sobre problemas de transporte.  

John Mudd, residente e defensor de Cambridge, testemunhou sobre a diversidade de professores. 

Maureen Moore, residente em West Roxbury e membro da Associação Administrativa das BPS, 

testemunhou sobre a negociação coletiva. 

Nancy Lessin, residente em Jamaica Plain e membros da segurança contra o COVID para as 

famílias das BPS, testemunhou sobre a segurança contra o COVID. 

Elise Pechter, residente em Jamaica Plain e membros da segurança contra o COVID para as 

famílias das BPS, testemunhou sobre a segurança contra o COVID. 

Cheryl Buckman, residente em South Boston, mãe de aluno(a) das BPS e membros da segurança 

contra o COVID para as famílias das BPS, testemunhou sobre a segurança contra o COVID. 

Lauren Peter, residente em Roslindale e mãe de aluno(a) da Sumner Elementary School, 

testemunhou sobre o Novo Acordo Verde. 

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

Boston, testemunhou sobre a diversidade de professores. 

Sharon Hinton, residente e defensora de Hyde Park, testemunhou sobre vagas de professores e 

liderança das BPS. 

RELATÓRIOS 

 

Atualização das escolas de transformação – O Diretor Executivo de Transformação Escolar, 

Mike Sabin, apresentou o primeiro de uma série de briefings trimestrais ao Comitê Escolar sobre 

as 28 escolas de transformação do distrito. As escolas de transformação são escolas das BPS 

identificadas pelo Departamento de Ensino Fundamental e Médio de MA como “necessitando de 

assistência ou intervenção”. Essas apresentações trimestrais são um dos requisitos do plano de 

melhoria sistêmica (SIP). Michelle Simon, líder escolar da Grew Elementary School, e Robin 

Lee, líder escolar da Community Academy of Science and Health (CASH) coapresentaram. A 

apresentação incluiu informações atualizadas sobre dados de desempenho dos alunos, planos de 

qualidade escolar, 

alfabetização igualitária e compromissos orçamentários. 

 

O Sr. Cardet-Hernandez perguntou sobre a colaboração e o compartilhamento das práticas 

recomendadas. Os apresentadores explicaram como a estrutura da rede regional apoia os planos 

de qualidade escolar. A Sra. Lee falou sobre os desafios associados à facilitação do discurso dos 

alunos desde a pandemia. O Superintendente Adjunto de Escolas e Responsabilidade, Drew 

Echelson, explicou como os líderes distritais usam a ferramenta de observação de alfabetização 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/3031
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igualitária. O Sr. Sabin esclareceu que, desde 2019, o DESE mantém as escolas inofensivas em 

termos de status de responsabilidade devido à COVID. 

 

A Sra. Robinson falou sobre a importância de fornecer financiamento sustentável às escolas com 

altas necessidades.  

 

A Sra. Sabin explicou para o Sr. Mehta a função do treinador instrucional, um professor 

especialista que trabalha com os adultos em uma escola. 

 
 

Atualização de contratação anual e diversidade da força de trabalho do Gabinete de Capital 

Humano, Gabinete de Recrutamento, Cultivo e Diversidade – Diretor Interino de Capital 

Humano, Rae Catchings, e o Diretor de Igualdade e Estratégia, Charles Grandson, apresentaram 

a atualização anual do Gabinete de Capital Humano ao Comitê Escolar sobre a contratação do 

distrito e diversidade da força de trabalho, com foco principal em professores e conselheiros de 

orientação (ou seja, “educadores da Garrity”). A Ordem da Garrity exige que as BPS alcancem e 

mantenham um corpo docente e funcionários desagregados (professores e 

conselheiros), “composta por não menos de 25% de negros e 10% de outras minorias”. As BPS 

se esforçam para empregar uma força de trabalho que reflita a rica diversidade racial, étnica e 

linguística da sua população estudantil. 

 

Desde o ano letivo 2019-2020, as BPS adicionaram: 

 

● 356 funções de paraprofissionais 

● 325 professores 

● 159 treinadores instrucionais 

● 146 assistentes sociais 

● 115 contatos familiares 

● 52 especialistas em ABA 

● 40 psicólogos escolares 

● 26 bibliotecários 

 

Entre 1º de março e 1º de outubro de 2022, as BPS preencheram 2.760 vagas em todo o distrito e 

publicaram: 

● 1.505 cargos para professores 

● 652 cargos para paraprofissionais 

● 784 cargos para o Gabinete Central 

 

Vagas restantes: 838 (em todo o distrito em 01/10/22): 

● 152 paraprofissionais (67 escolas e orçamento central) 

● 91 cargos de gestão 

● 77 trabalhadores de cafeteria 

 

A força de trabalho geral das BPS é composta majoritariamente por negros. Os funcionários que 

não são da Garrity e com orçamento escolar são o grupo mais diversificado de funcionários. A 

diversidade de educadores da Garrity no distrito continua a aumentar em comparação com os 
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anos anteriores. As BPS empregam 7% dos professores em Massachusetts e correspondem a 

30% dos educadores de cor do estado. O ano letivo de 2022-2023 viu 

um aumento de 66% no número de contratações de educadores da Garrity em relação ao ano 

anterior. Também neste ano letivo, as BPS contrataram mais educadores novatos da Garrity nas 

BPS do que em qualquer ano nos últimos cinco anos. Comparado ao ano letivo passado, o 

número de paraprofissionais e substitutos que transitaram 

para funções de professor ou conselheiro de orientação quase dobrou. Embora a fluência 

autorreferida das contratações da Garrity em um idioma das BPS tenha diminuído para o ano 

letivo de 2022-2023, a proficiência das contratações permanece acima da média de cinco anos. 

Educadores de cor continuam a sair do distrito a taxas mais baixas do que seus colegas brancos. 

Os apresentadores compartilharam destaques das estratégias de recrutamento, retenção e cultivo 

do distrito para atrair e reter uma força de trabalho diversificada. 

 

O Sr. O'Neill solicitou informações e dados sobre os processos do distrito para avaliações, 

demissões e entrevistas de desligamento. A Sra. Catchings concordou em fazer um 

acompanhamento com dados mais aprofundados. O Diretor Interino de Recrutamento, Rashaun 

Martin, falou sobre os esforços contínuos de retenção do distrito.  

 

A Sra. Polanco Garcia fez perguntas esclarecedoras sobre educadores bilíngues e licenciatura, 

todas respondidas pelos palestrantes, que ressaltaram a importância das parcerias com o ensino 

superior. 

 

O Sr. Mehta solicitou esclarecimentos sobre os novos cargos adicionados. O Dr. Grandson 

reafirmou o compromisso do distrito de contratar uma força de trabalho que reflita a diversidade 

do corpo discente. O Sr. Mehta sugeriu adicionar a opção “mestiço” para coleta de dados.  

 

O Sr. Cardet-Hernandez solicitou dados sobre o número de vagas no outono de 2021 em 

comparação com 2022.  

Ele perguntou sobre o processo de gestão de salas de aula sem um professor permanente. A 

Superintendente explicou como as BPS trabalham para preencher as vagas o mais rápido 

possível, priorizando as vagas voltadas para os serviços. A Vice-Chefe Interina de Capital 

Humano, Megan Reed, disse que o distrito enviará notificações às famílias dos alunos que não 

têm um professor altamente qualificado no final de novembro. 

 

A Sra. Robinson falou sobre a importância de combinar a diversidade de educadores com a 

diversidade racial, étnica e linguística da população estudantil no nível escolar.  

 

O Sr. O'Neill solicitou dados comparando a taxa de vagas das BPS com a taxa de vagas de outros 

departamentos da cidade. A Sra. Catchings concordou em fazer um acompanhamento. A 

Superintendente observou que as BPS estão trabalhando com a cidade para dispensar a exigência 

de residência para os funcionários com salários mais baixos.  

 

O Sr. Cardet-Hernandez perguntou sobre a retenção. O Sr. Martin disse que as BPS reduziram 

com sucesso o número de educadores de cor deixando o distrito. O Sr. Cardet-Hernandez sugeriu 

usar os fundos do ESSER para incentivar os esforços de contratação e retenção 
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COMENTÁRIOS PÚBLICOS SOBRE RELATÓRIOS 

 

Nenhum.  

 

NOVOS NEGÓCIOS 

 

Nenhum. 

 

INTERRUPÇÃO 

 

Aprovado - Por volta das 21h17, o Comitê votou por unanimidade, por votação nominal, pelo 

encerramento da reunião. 

 

Testemunha: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretária Executiva 


