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6 de maio de 2021 
 
 
Cara comunidade da Jackson/Mann School: 
 
Obrigada a todos que puderam participar da reunião da comunidade na noite passada. Caso 
não tenha conseguido participar da reunião, é possível assistir à gravação aqui. Veja abaixo 
um resumo do que foi discutido. 
 
Como eu disse ontem à noite, a Jackson/Mann School é uma comunidade especial. 
Agradeço seu feedback contínuo e colaboração conosco, à medida que trabalhamos juntos 
para modernizar e aumentar o acesso a escolas de alta qualidade, através do processo de 
planejamento de educação e instalações do BuildBPS. 
 
Em março de 2019, visitamos a comunidade da Jackson/Mann para tratar das 
preocupações com o edifício escolar que levaram o distrito a solicitar uma avaliação 
proativa das instalações. A nosso pedido, o Departamento de Instalações Públicas da 
Cidade de Boston (City of Boston’s Public Facilities Department - PFD) encomendou uma 
revisão de engenharia externa em grande escala de todos os sistemas do edifício. As 
conclusões do relatório de engenharia sugeriram que manter o local aberto por um longo 
período não é uma opção viável. Nesse sentido, foram realizados reparos de curto prazo 
para prolongar a vida útil do edifício até o ano letivo de 2020-2021. 
 
Em março de 2020, anunciamos em uma reunião da comunidade os planos de realocar a 
comunidade escolar no ano letivo de 2021-2022. Durante a primavera e o inverno de 2020, 
o distrito lançou duas pesquisas para famílias e funcionários para coletar opiniões sobre 
várias opções referentes ao futuro da Jackson/Mann. Em novembro de 2020, foi realizada 
outra reunião da comunidade para anunciar o atraso de um ano para realocação da 
comunidade escolar. 
 
Ontem à noite, após muita ponderação e contribuição das famílias, decidimos que a 

melhor opção para a escola Jackson/Mann é fechar as portas em junho de 2022, no 

final do próximo ano letivo, devido ao estado das instalações. Os alunos atuais da 

Jackson/Mann terão prioridade no processo de matrícula escolar no final do ano letivo de 

2021-22. 

A decisão de fechar não foi fácil e sabemos que essa informação vai demorar para ser 
processada. Queremos que saibam que vocês e seus alunos podem contar conosco. Vamos 
apoiá-los para que seja uma transição tranquila para todos. 
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Embora seja uma decisão difícil, ela nos dará a oportunidade de dar aos alunos da 
Jackson/Mann acesso a uma instalação de melhor qualidade. Além disso, as famílias 
poderão entrar no processo de escolha de escola para selecionar escolas mais próximas de 
casa. Estamos trabalhando com o líder escolar e a comunidade para determinar os 
próximos passos. 
 
Trabalharemos com a Secretaria de Educação Especial (Office of Special Education - OSE) e 
o Departamento de Aprendizes de Inglês (Office of English Learners - OEL) para garantir 
que os alunos em programas especializados recebam opções adequadas durante este 
período de transição. O distrito apresentará este plano ao Comitê Escolar de Boston na 
quarta-feira, 12 de maio. É possível ler os materiais e assistir à reunião ao vivo através 
deste link no site do Comitê Escolar de Boston (ambos serão publicados 48 horas antes da 
reunião). Obrigada por sua colaboração contínua e esperamos continuar dialogando com 
vocês nos próximos meses sobre a melhor forma de apoiar seus alunos durante essa 
transição. 
 
Esperamos responder às suas perguntas e continuar em parceria para melhorar as 
oportunidades para nossos alunos. 
 
Atenciosamente, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
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