Eva Mitchell
Chefe de Responsabilidade
Escolas Públicas de Boston
2300 Washington Street
Boston, MA 02119
Prezada Sra. Mitchell,
Em nome da comunidade Eliot K-8 Innovation School, incluindo nosso Conselho de
Administração, temos o prazer de apresentar esta nova proposta de inovação para
solicitar a continuidade das nossas autonomias para o próximo ciclo de cinco anos, 2023 –
2027. Nossos materiais de proposta incluem um plano de matrícula atualizado, assim
como a votação anterior do Comitê Escolar de Boston em 2016.
A Eliot K-8 Innovation School continua a reimaginar radicalmente o futuro do
aprendizado, conectado ao futuro do trabalho, com foco na igualdade e no acesso à
educação de alta qualidade. A nossa missão é fornecer uma jornada de aprendizado
totalmente inclusiva, alegre e rigorosa que prepare todos os alunos para alcançar todo o
seu potencial, abraçando suas identidades, desenvolvendo habilidades interdisciplinares
do século XXI e aplicando uma mentalidade antirracista empoderada pelo conhecimento,
para participar ativamente de um mundo culturalmente diversificado e complexo, que está
em constante mudança.
Sendo uma escola de inovação desde 2012, otimizamos as autonomias concedidas nos
nossos planos para continuar avaliando a nossa programação, iterando e aprimorando
para sermos uma incubadora de inovação. Como uma escola que passou de 324 alunos em
dois prédios em 2012 para mais de 800 alunos em três prédios em 2021, continuamos a
desenvolver nossa próxima prática para servir a nossa comunidade.
Nos últimos nove anos, adotamos nossas autonomias para criar experiências de
aprendizado autênticas e inovadoras para nossos alunos, que alcancem efetivamente toda
a diversidade de alunos na nossa escola. O nosso sucesso é evidente não apenas pelo
crescimento e retenção de matrículas ano após ano, mas também é demonstrado pelos
níveis de proficiência no MCAS, com desempenho entre os 25% melhores do estado.

À medida que prosseguimos para nosso próximo ciclo como escola de inovação,
planejamos utilizar nossos aprendizados da última década para nos impulsionar a criar as
próximas práticas. As nossas autonomias concedidas apoiarão nossos alunos a se
tornarem alunos do século XXI e cidadãos globais que prosperarão no nosso mundo em
constante mudança. Como uma incubadora de inovação, esperamos compartilhar nossas
práticas eficientes na nossa região e distrito.
A comunidade de alunos, funcionários, famílias e parceiros da Eliot School apresenta com
entusiasmo esta proposta com você e os líderes das Escolas Públicas de Boston, incluindo o
Comitê Escolar de Boston. Continuamos comprometidos em promover a inovação e a
igualdade na educação, assim como em criar espaços para aprender, compartilhar e crescer
juntos.
Atenciosamente,

Traci A. Walker Griffith
Diretora executiva

