
 

    
       

 

ATAS OFICIAIS DAS ESCOLAS DE EXAME  

SESSÃO DE ESCUTA DA COMUNIDADE 

DA FORÇA DE TAREFA PARA ADMISSÃO 
 

22 de junho de 2021 

 

O Comitê Escolar de Boston e a Força-tarefa para admissão em Escolas de Exame do Comitê 

realizaram uma sessão de escuta remota da comunidade em 22 de junho de 2021 às 18h pelo 

Zoom. Para obter mais informações sobre qualquer um dos itens listados abaixo, acesse os sites: 

www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee,  

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce, ou envie um e-mail para: 

feedback@bostonpublicschools.org ou ligue para o Departamento do Comitê Escolar de Boston 

pelo número: (617) 635-9014. 

 

PRESENÇA   

 

Membros do Comitê Escolar de Boston presentes: Presidente, Jeri Robinson, e vice-presidente, 

Michael O’Neill.  

 

Membros do Comitê Escolar de Boston ausentes: Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Quoc 

Tran; e a representante estudantil, Xyra Mercer. 

 

Membros da Força-tarefa para admissão em Escolas de Exame presentes: Copresidente, Michael 

Contompasis; Copresidente, Tanisha Sullivan, (chegou após a chamada); Simon Chernow; 

Katherine Grassa; Zoe Nagasawa; e Rachel Skerritt. 

 

Membros da Força-tarefa para admissão em Escolas de Exame ausentes: Samuel Acevedo; 

Acacia Aguirre; Matt Cregor; Tanya Freeman-Wisdom; Zena Lum; Rosann Tung e Tamara 

Waite. 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

Pauta 

 

Atualização da Força-tarefa para admissão em Escolas de Exame sobre considerações potenciais, 

16 de junho de 2021  

 

CHAMADA 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15756251
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Exam%20Schools%20Task%20Force%20Presentation%20to%20School%20Committee%20Final%202.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Exam%20Schools%20Task%20Force%20Presentation%20to%20School%20Committee%20Final%202.pdf
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O Sr. Contompasi iniciou a reunião e deu as boas-vindas aos membros e participantes A Sra. 

Sullivan fez a chamada do Comitê Escolar. O Presidente, Jeri Robinson, e o Vice-presidente, 

Michael O’Neill, estiveram presentes; Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Quoc Tran; e a 

representante estudantil, Xyra Mercer, estiveram ausentes. 

O Sr. Parvex fez a chamada da Força-tarefa para admissão em Escolas de Exame. O 

Copresidente, Michael Contompasis; Simon Chernow; Katherine Grassa; Zoe Nagasawa; e 

Rachel Skerritt estiveram presentes.  A Copresidente, Tanisha Sullivan, chegou após a chamada. 

Samuel Acevedo; Acacia Aguirre; Matt Cregor; Tanya Freeman-Wisdom; Zena Lum; Rosann 

Tung; e Tamara Waite estiveram ausentes. 

O Sr. Contompasis anunciou que os serviços de interpretação simultânea estavam disponíveis em 

espanhol, crioulo haitiano, crioulo cabo-verdiano, vietnamita, cantonês, mandarim, português, 

somali, árabe e Língua de Sinais Americana (ASL); os intérpretes se apresentaram e deram 

instruções em seu idioma nativo sobre como acessar a interpretação simultânea ao mudar o canal 

do Zoom. 

A Sra. Robinson agradeceu à Força-tarefa por seu trabalho. Ela incentivou as pessoas a lerem a 

atualização sobre áreas potenciais para consideração que a Força-tarefa apresentou ao Comitê 

Escolar em 16 de junho. A Força-tarefa apresentará sua recomendação final de política ao 

Comitê Escolar em 30 de junho. O Comitê votará sobre a política de admissão das Escolas de 

Exame até 14 de julho. Ela pediu aos palestrantes para que fossem respeitosos. 

COMENTÁRIOS PÚBLICOS GERAIS 

 

● Armando Martinez, ex-aluno da Boston Latin Academy, residente em Mattapan, 

testemunhou contra Advanced Work Class (Aulas Avançadas) (AWC) e contra o uso de 

um teste como parte da admissão às Escolas de Exame. 

● Mary Battenfeld, Quality Education for Every Student (Educação de Qualidade para 

Todos os Alunos) (QUEST), residente em Jamaica Plain, testemunhou contra o uso de 

um teste como parte da admissão às Escolas de Exame. 

● Patricia Kinsella, mãe e ex-educadora das BPS, residente de Northfield, testemunhou 

contra o uso de pontuações do MCAS como parte da admissão às Escolas de Exame. 

● Marie Mercurio, mãe, Boston Latin School (BLS) e Curley K-8 School (Escola de 

Educação Infantil ao 8º ano), testemunhou a favor do uso de um exame como parte da 

admissão às Escolas de Exame. 

● Annie Spitz, mãe, residente de Roslindale, testemunhou a favor de garantir que o 

processo de admissão nas Escolas de Exame seja justo para todos os alunos. 

● Sara Adaire, residente em South Boston, mãe, testemunhou a favor de usar um exame 

como parte da admissão às Escolas de Exame. 

● Christine Langhoff, residente de Dorchester, mãe de ex-aluno(a) das BPS, falou sobre a 

importância de recursos equitativos e sugeriu estabelecer um limite para a elegibilidade 

das Escolas de Exame. 
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● Micaiah Brown, pai na Boston Latin School, falou contra o uso do MCAS como parte 

dos critérios de admissão às Escolas de Exame. 

● Christine Jiang, residente de West Roxbury, mãe, testemunhou em apoio à realização de 

um exame de admissão. 

● Suzanne Elsasser, mãe de um(a) graduado(a) da BLS, residente em Brighton, 

testemunhou sobre os potenciais critérios de admissão. 

 

 

COMENTÁRIOS FINAIS 

 

O Sr. Contompasis agradeceu aos participantes que prestaram depoimento. Ele anunciou que a 

próxima reunião remota da Força-tarefa para admissão em Escolas de Exame acontecerá na 

quarta-feira, 23 de junho das 16h às 18h. A próxima reunião remota da Força-Tarefa para 

admissão em Escolas de Exame acontecerá na quinta-feira, 24 de junho, às 17h.  

 

A Sra. Sullivan agradeceu aos intérpretes e a todos os participantes. 

SINO 

ENCERRAMENTO 

 

Aproximadamente às 18h57, o Comitê votou por unanimidade, nominal, pelo encerramento da 

reunião. 

 

 

Atesta: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretária executiva 

 

 

 


