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quarta-feira, 4 de agosto de 2021
Comitê Escolar de Boston
Superintendente Brenda Cassellius
Jeri Robinson, presidente
Nomeação de copresidente da Força-Tarefa para Aprendiz de Língua Inglesa

Hoje à noite, eu nomeio formalmente o membro do Comitê Escolar de Boston, Ernani DeAraujo
para servir como co-presidente da Força-Tarefa de Aprendizes da Língua Inglesa (ELL) do
Comitê. Senhor. DeAraujo ocupará o cargo de liderança anteriormente exercido pela Dra. Lorna
Rivera, que deixou o Comitê em junho passado.
Estabelecido pelo Comitê Escolar de Boston em 2009, a Força-Tarefa de ELL atua como um
órgão de monitoramento e parceiro de pensamento que apoia a BPS no atendimento das
necessidades de nosso distrito cada vez mais multicultural e multilíngue no qual quase um em
cada dois alunos fala um idioma diferente do inglês em casa e os alunos vêm de 139 países
diferentes.
Um Ex-aluno da BPS EL, o Sr. DeAraujo frequentou a Bradley Elementary, a Umana Academy
e a Boston Latin School (BLS), e recebeu um B.A. da Harvard College e um J.D. da Washington
and Lee University School of Law em Lexington, VA. Ele credita à sua mãe, uma viúva que
imigrou para East Boston de Colômbia, o fato de ter incutido nele um profundo apreço pelo
poder transformador da educação. O Sr. DeAraujo atua como Vice-Presidente de Assuntos
Regulatórios e Conselheiro Geral do Centro de Saúde do Bairro Leste de Boston (EBNHC), um
dos maiores centros de saúde do país, com mais de 100.000 pacientes e 1.400 funcionários. Além
disso, ele é o ex-presidente da NOAH Community Development Corporation, onde
supervisionou a corporação de desenvolvimento comunitário com sede em East Boston e
trabalhou para criar moradias populares e construção de comunidades, especialmente por meio
do desenvolvimento de jovens e justiça ambiental. Ele co-fundou um programa para a East
Boston High School, denominado Mario Umana Public Service Fellowship, que trabalha para
conectar os alunos com oportunidades de estágio no governo, programas de verão e ajuda os
alunos a se inscreverem na faculdade. O Sr. DeAraujo mora com sua família em East Boston,
onde está muito envolvido com a comunidade por meio de seu trabalho no EBNHC e como exrepresentante de bairro para East Boston durante a administração do ex-prefeito Thomas Menino.
Estou confiante de que a experiência pessoal e profissional do Sr. DeAraujo fará dele um
acréscimo valioso para a Força-Tarefa de ELL. Estou ansioso para discutir sua nomeação na

reunião desta noite e solicito que o Comitê tome medidas sobre este assunto em 1º de setembro
de 2021.
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