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Seguem em anexo as metas de desempenho anual para as quais a Dra. Cassellius concordou em 
ser avaliada na próxima primavera. A Superintendente deve ser felicitada por seu envolvimento 
nesse processo ao gerenciar o impacto da pandemia tanto em termos de operações distritais 
quanto de aprendizagem dos alunos. 
 
Além disso, também deve ser felicitada por persistir no trabalho que nos levará a nos tornarmos 
um distrito orientado aos resultados, ao invés de um distrito orientado ao processo. Como você 
pode ver, ela se comprometeu a ser avaliada por metas relacionadas ao desempenho do aluno, e 
não pela implementação de estratégias para atingir tais metas. Este é um grande passo para o 
Distrito, pois centralizará todas as nossas conversas sobre como as decisões afetarão o 
desempenho dos alunos em todo o Distrito. 
 
Antes de votar para aceitar essas metas, existem algumas ressalvas que precisam ser 
consideradas. A primeira é que, devido à pandemia, podemos antecipar uma queda no 
desempenho dos alunos como resultado da perda de tempo de aprendizado. A segunda é que, 
devido à pandemia, podemos não ser capazes de concluir as avaliações tradicionais da 
aprendizagem dos alunos. A Superintendente está empenhada em explorar o uso de métricas 
alternativas. O Presidente e eu manteremos conversas regulares com ela sobre essas escolhas. 
 
Finalmente, como muitos de nossos distritos colegas, adicionamos uma meta que aborda a gestão 
da Superintendente de como esta pandemia afetou o Distrito. À medida que avançamos para a 
próxima fase deste processo, devemos permanecer atentos e abertos ao impacto desta crise em 
como avaliamos o desempenho da Superintendente. 
 


