COMITÊ ESCOLAR DA CIDADE DE BOSTON

REUNIÃO REMOTA DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON
7 de abril de 2021
Link do webinar no Zoom:
https://k12bostonpublicschools.zoom.us/j/84810067326?pwd=WlpNY2JGSXhmak9kRVN5clA2VC82UT09
Código de acesso: 667248
Ou com um toque pelo celular:
EUA: +13017158592,,84810067326#,,,,*667248# ou +13126266799,,84810067326#,,,,*667248#
Ou por telefone:
Disque (para melhor qualidade, disque um número com base em sua localização atual):
EUA: +1 301 715 8592 ou +1 312 626 6799 ou +1 646 558 8656 ou +1 253 215 8782 ou +1
346 248 7799 ou +1 669 900 9128
ID do webinar: 848 1006 7326
Código de acesso: 667248
Números internacionais disponíveis: https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kbNWL7Zhnn
Programação
16h30
I.Pledge of Allegiance (Juramento de fidelidade dos Estados Unidos)
II.Lista de chamada
III.Adiamento para uma sessão executiva
●
O Comitê Escolar de Boston adiará um assunto imediatamente para uma sessão executiva com o
objetivo de realizar uma sessão de estratégia relacionada à negociação coletiva com o Boston Teachers
Union (Sindicato dos professores de Boston). O Comitê retornará à sessão pública.
17h00
IV.Aprovação da ata: 24 de março de 2021; Reunião do Comitê Escolar
V.Relatório do(a) superintendente
VI.Relatório: Planejamento para 5 dias de aprendizado presencial/remoto a partir de 26 de abril
VII.Comentários públicos gerais
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VIII.Itens de ação
●

Quantia
$34.425
dólares

Subsídio para aprovação: $34.425 dólares

Ano
fiscal

Nome do
subsídio

2021

Subsídio de
Educação
cívica e
ensino

Status
Novo

Gestora de
fundos
Angela
HedleyMitchell

Relação do(a)
representante
com o subsídio

Área(s) de
foco

Locais

Diretor(a) do
programa

Currículo
e ensino

Em todo o
distrito

●

Norma relativa aos requisitos para graduação das Escolas Públicas de Boston

●

Metas e valores do Comitê Escolar de Boston

IX.Relatórios
●

Salários temporários e pagamentos a terceiros de fundos externos

●

Revisão da Política e procedimentos de presença do Ano letivo de 2021-2022

X.Comentários públicos sobre os relatórios (opcional)
XI.Novo assunto
XII.Adiar

