
 

    
       

 

ATAS OFICIAIS DAS ESCOLAS COM EXAME DE ADMISSÃO  

SESSÃO DE ESCUTA DA COMUNIDADE DA FORÇA-TAREFA DE 

ADMISSÕES 
 

13 de março de 2021 

 

O Comitê Escolar de Boston examinou a Força Tarefa de Admissões nas Escolas, em 13 de 

março de 2021, às 10 a. m. no Zoom. Para maiores informações a respeito de qualquer um dos 

itens listados abaixo, visite https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce, envie um e-mail 

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

ao (617) 635-9014. 

 

ASSIDUIDADE   

 

Membros da Força Tarefa de Admissões em Escolas com Exame de admissão Presentes: Co-

Presidente Michael Contompasis; Co-Presidente Tanisha Sullivan; Acacia Aguirre; Matt Cregor; 

Dr. Freeman-Wisdom, Katherine Grassa; Zena Lum; Rachel Skerritt; e Rosann Tung. 

 

Membros da Força Tarefa de Admissões em Escolas com Exame de admissão Ausentes: Samuel 

Acevedo; Zoe Nagasawa; e Tamara Waite. 

 

Pessoal das BPS Presente: Monica Roberts, Chefe de Alunos, Família e Promoção da 

Comunidade; e Monica Hogan, Diretora Executiva Sênior do Escritório de Dados e Prestação de 

Contas. 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

Agenda 

 

CHAMADA À ORDEM 

O Sr. Contompasis convocou a reunião e deu as boas-vindas aos membros, participantes e 

palestrantes. 

A Sra. Parvex convocou a lista. Todos os membros estavam presentes, com exceção de Samuel 

Acevedo, Zoe Nagasawa, e Tamara Waite. A Sra. Aguirre participou da reunião menos de um 

minuto após a chamada da lista.  

 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/14769066
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O Sr. Contompasis anunciou que os serviços de tradução simultânea estavam disponíveis em 

espanhol, crioulo haitiano, cabo verde, 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 tradução simultânea, mudando o canal de Zoom. 

A Sra. Sullivan agradeceu a todos por participarem da reunião. Ela lembrou aos participantes o 

calendário da reunião e disse que haveria oportunidades para o público testemunhar em todas as 

reuniões. Ela também encorajou o testemunho escrito e enfatizou a importância da Força Tarefa, 

começando com uma sessão de escuta para ouvir a comunidade de Boston.  

COMENTÁRIO DO PÚBLICO EM GERAL 

 

● Anna Dore, mãe de West Roxbury, testemunhou a respeito dos critérios adicionais para 

admissão. 

● Amy Cleaveland-Hudson, mãe de Charlestown, testemunhou a respeito da expansão do 

processo de admissão do 9º ano. 

● Yuping Zhang, residente de West Roxbury, testemunhou a favor da manutenção do 

exame. 

● Kathleen Adams, mãe de West Roxbury, testemunhou a favor da manutenção do exame. 

● Kristin Johnson, mãe da Jamaica Plain, testemunhou a favor da suspensão do exame. 

● Mike Szkolka, residente em Dorchester e ex-aluno da Boston Latin School (BLS), 

testemunhou a favor da mudança do processo de admissão. 

● Dora Golding, mãe da Jamaica Plain, testemunhou a favor da mudança do processo de 

admissão. 

● Sharon Hinton, residente do Hyde Park, professora e defensora da comunidade, 

testemunhou a favor da mudança do processo de admissão. 

● Sung-Joon Pai, pai de Sung-Joon Plain da Jamaica e professora da BPS, testemunhou a 

favor da mudança do processo de admissão, e sobre a importância das escolas de alta 

qualidade para todos. 

● Karyn Aiello, residente de Waltham e ex-aluna da BLS, testemunhou a favor da mudança 

do processo de admissão. 

● Travis Marshall, pai de Roslindale, testemunhou a favor da mudança do processo de 

admissão. 

● Lucia Colombaro, residente em Dorchester e ex-aluna da BLS, testemunhou a favor da 

mudança do processo de admissão. 

● Celeste Atallah-Gutierrez, mãe de Roslindale, testemunhou a favor da mudança do 

processo de admissão. 

● Leah Wu, mãe de Charlestown, testemunhou a respeito do teste do exame. 

● Jodie Cen, mãe de Charlestown, testemunhou a favor da manutenção do exame. 

● Mei Yu, mãe de Roxbury, testemunhou a favor da manutenção do exame. 

● George Sullivan, pai de Roslindale, testemunhou a favor de escolas de qualidade para 

todos os alunos.  
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● Vijay Hegde, pai da Jamaica Plain, testemunhou a favor da manutenção do exame. 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS FINAIS 

 

O Sr. Cregor agradeceu aos participantes e aos intérpretes.  

 

A Sra. Sullivan agradeceu a todos os membros, a equipe das BPS e os oradores que 

compartilharam seus testemunhos e convidou o público a se registrar para comentários públicos 

para a próxima reunião na terça-feira, 16 de março. 

 

A Sra. Sullivan disse que mesmo que este processo tenha o potencial de ser divisório para a 

cidade de Boston, os Co-Presidentes estão empenhados em não deixar que isso aconteça. Ela 

reafirmou seu compromisso com a igualdade educacional, acesso e oportunidade para todas as 

crianças. Como líder, ela está comprometida em ser inclusiva e voltada para os dados e em 

alcançar um resultado inovador e equitativo para todos os estudantes em Boston, mantendo ao 

mesmo tempo o rigor e a qualidade. 

SINE 

ADJOURN 

 

Por volta das 11h25 a. m., o Comitê votou unanimemente, por votação nominal, o adiamento da 

reunião. 

 

Atestam: 

 

 

 

Lena Parvex 

Assistente Administrativa 


