
 

    
       

 

ATA OFICIAL DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 

 FORÇA-TAREFA DE EXAME DE ADMISSÃO ESCOLAR 
 

terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 

 

A Força-Tarefa de Exame de Admissão Escolar do Comitê Escolar de Boston realizou uma 

reunião remota em 23 de fevereiro de 2021 às 17h30 no Zoom. Para obter mais informações 

sobre qualquer um dos itens listados abaixo, acesse 

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

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

(617) 635-9014. 

 

PRESENÇA   

 

Membros presentes da força-tarefa de exame de admissão escolar: Copresidente Michael 

Contompasis; Copresidente Tanisha Sullivan; Matt Cregor; Katherine Grassa; Zena Lum; 

Danyael Morales; Zoe Nagasawa; Rachel Skerritt; e Rosann Tung. 

 

Membros ausentes da força-tarefa de exame de admissão escolar: Samuel Acevedo; Acacia 

Aguirre; Tanya Freeman-Wisdom; e Tamara Waite. 

 

Membros presentes da equipe da BPS: Monica Roberts, Diretora de Avanço do aluno, da família 

e da comunidade; e Monica Hogan, Diretora Executiva Sênior do Escritório de Dados e 

Responsabilidade. 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

Pauta 

Responsabilidade da Força-Tarefa de Exame de Admissão Escolar e Moção de afiliação, 27 de 

janeiro de 2021 

PowerPoint dos critérios de exame de admissão escolar BPS, 23 de fevereiro de 2021 

 

ABERTURA 

O Sr. Contompasis convocou a reunião e deu as boas-vindas aos membros da Força-Tarefa, bem 

como à Monica Roberts, Diretora de Avanço do aluno, família e comunidade e Monica Hogan, 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/14766511
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2931/Exam%20Schools%20Admissions%20TF%20Charge%20%20Membership%20Motion%201%2027%2021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2931/Exam%20Schools%20Admissions%20TF%20Charge%20%20Membership%20Motion%201%2027%2021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2931/Exam%20School%20Admissions%20Task%20Force2%2023%2021%20meeting.pdf
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Diretora Executiva Sênior do Escritório de Dados e Responsabilidade, que apoiará a Força-

Tarefa.  

A Sra. Parvex realizou a chamada. Todos os membros estiveram presentes, com exceção de 

Samuel Acevedo, Acacia Aguirre, Tanya Freeman-Wisdom e Tamara Waite. A Sra. Nagasawa e 

o Sr. Cregor entraram na reunião menos de um minuto após a chamada.  

O Sr. Contompasis apresentou Alexandra Oliver-Dávila, Presidente do Comitê Escolar de 

Boston e o vice-presidente Michael O'Neill e os convidou a dizer algumas palavras de boas-

vindas. 

A Sra. Oliver-Dávila agradeceu aos membros pelo seu tempo e importante trabalho. Ela disse 

que, como resultado da contribuição da comunidade, novos membros foram adicionados à 

medida que o Grupo de Trabalho foi elevado à uma Força-Tarefa:  dois alunos, um(a) pai/mãe da 

quinta série e um(a) pesquisador(a). A Sra. Oliver-Dávila leu em voz alta a responsabilidade da 

Força-Tarefa conforme aprovada pelo Comitê Escolar em 27 de janeiro de 2021.  

O Sr. O'Neill agradeceu aos membros. Ele também destacou a importância do grupo, pois são 

representativos de toda a comunidade. Ele falou sobre a diferença entre um grupo de trabalho e 

uma força-tarefa e como seria para a Força-Tarefa em termos de reuniões, feedback e adesão à 

Lei de Reunião Aberta. 

A Sra. Sullivan agradeceu à Presidente e ao Vice-Presidente e pediu a cada um dos membros 

para se apresentarem ao público e declararem sua conexão com as BPS.  

● O Sr. Cregor, advogado da equipe do Comitê de Conselheiros Legais de Saúde Mental, 

pai de alunos das BPS e advogado de educação 

● Sra. Grassa; Diretora da Curley K-8 School, residente de Dorchester e ex-aluna da 

Boston Latin Academy (BLA) 

● Sra. Lum, residente de South End, ex-funcionária das BPS, arrecadadora de fundos para a 

Boston Latin Academy Association e mãe de estudante da BLA 

● Danyael Morales; aluno BPS, membro do Conselho Estudantil de Boston e equipe de 

Equidade. 

● Zoe Nagasawa, formanda, Boston Latin School 

● Rachel Skerritt, diretora da escola e ex-aluna da Boston Latin School 

● Rosann Tung, residente de Boston, mãe de ex-estudante das BPS, pesquisadora de BPS e 

equidade. 

● Copresidente, Michael Contompasis, ex-reitor da Boston Latin School e ex-

superintendente das BPS. 

● Copresidente Tanisha Sullivan, residente de Hyde Park, presidente da filial de Boston da 

NAACP e ex-diretora de equidade das BPS 

A Sra. Sullivan apresentou Monica Roberts, Diretora de Avanço do aluno, da família e da 

comunidade e graduada das BPS; e Monica Hogan, Diretora Executiva Sênior do Escritório de 

Dados e Responsabilidade.  
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A Sra. Sullivan apresentou os esboços de acordos de trabalho da Força-Tarefa. O Sr. 

Contompasis observou que um ponto importante é que os membros estejam atentos à mídia e à 

imprensa.  

A Sra. Sullivan apresentou uma moção para aprovar o acordo de trabalho e foi aprovada por 

consentimento unânime. 

A Sra. Sullivan apresentou o cronograma do processo e delineou a estrutura das reuniões. Ela 

disse que a Força-Tarefa quer se certificar de ouvir os alunos, pais, famílias e outras partes 

interessadas da comunidade e, portanto, também agendará sessões de escuta da comunidade, 

além das reuniões regulares programadas. Em março, a Força-Tarefa aprenderá sobre modelos de 

admissão seletiva de escolas em outros distritos e também compreender a distribuição e 

implementação da política atual. Em abril, a Força-Tarefa começará a formular critérios de 

admissão e recomendações preliminares e realizará sessões adicionais da comunidade para 

feedback. Em maio, a força-tarefa usará o feedback antes de preparar a recomendação final da 

política a ser submetida ao Comitê Escolar para consideração.  

O Sr. Contompasis falou sobre a importância das sessões de escuta da comunidade. Ele sugeriu 

que, se os horários permitirem, a Força-Tarefa se reunirá às terças-feiras, das 17h às 19h. A partir 

das férias de abril, a Força-Tarefa se reunirá duas vezes por semana. A primeira sessão de escuta 

acontecerá no sábado, 13 de março.  

Alguns membros discutiram potenciais conflitos de agenda, os membros concordaram em fazer o 

melhor para comparecer. A Sra. Tung perguntou se os membros poderiam assistir à gravação 

caso perdessem uma reunião e se houvesse uma lista de discussão. A Sra. Sullivan explicou que, 

devido à Lei de Reuniões Abertas, não havia listas de discussão, mas todos os membros e o 

público em geral poderiam acessar às gravações das reuniões.  

COMENTÁRIO DO PÚBLICO 

 

● Sharon Hinton, mãe das BPS e residente de Hyde Park, testemunhou a respeito da 

educação de qualidade nas BPS. 

 

 

COMENTÁRIOS DE ENCERRAMENTO 

 

O Sr. Contompasis reconheceu como resposta à Sra. Hinton que, em reuniões futuras, a Força-

Tarefa fornecerá serviço de intérprete de idiomas.  

 

A Sra. Sullivan convidou os membros a fazerem comentários ou perguntas finais. 

 

A Sra. Lum perguntou como eles poderiam garantir que a comunidade e a sessão de escuta 

fossem divulgadas amplamente à comunidade e a Sra. Sullivan perguntou sobre a participação do 

público em outras reuniões da Força-Tarefa. A Sra. Roberts disse que trabalharia com a Equipe 

de Comunicação para garantir que liberassem a comunicação às famílias e aos parceiros da 
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comunidade. Ela também acrescentou que esta Força-Tarefa provavelmente teria mais 

participação do que outras Forças-Tarefa. 

O Sr. Contompasis encorajou o máximo de divulgação possível.  

 

Enquanto se preparavam para o encerramento, a Sra. Sullivan comentou que esse processo 

exigiria trabalho árduo e disse que deseja que os membros se sintam à vontade para dialogar. Ela 

convidou os membros a expressarem pensamentos finais. Todos os membros expressaram seu 

entusiasmo e como estão ansiosos para trabalhar juntos na Força-Tarefa, fazer o que é melhor 

para os alunos da cidade de Boston. A Sra. Roberts reiterou que ela e a Sra. Hogan estão 

comprometidas em apoiar a Força-Tarefa. 

O Sr. Contompais agradeceu a todos os membros por se voluntariarem. 

SINE 

ENCERRAMENTO 

 

Aproximadamente às 18:20, o Comitê votou por unanimidade, nominalmente, pelo encerramento 

da reunião. 

 

Testemunha: 

 

 

 

Lena Parvex 

Auxiliar Administrativa 


