ATA OFICIAL DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON
FORÇA TAREFA DE EXAME DE ADMISSÕES ESCOLARES
quarta-feira, 10 de março de 2021
A Força tarefa de exame de admissão escolar do Comitê Escolar de Boston realizou uma reunião
remota em 10 de março de 2021 às 17h no Zoom. Para mais informações sobre um dos itens
listados abaixo, acesse https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce, envie um e-mail
feedback@bostonpublicschools.org ou ligue para o Escritório do Comitê Escolar de Boston pelo
telefone (617) 635-9014.
FREQUÊNCIA
Membros presentes da Força tarefa de exame de admissões escolares: Co-presidente Michael
Contompasis; Co-presidente Tanisha Sullivan; Samuel Acevedo; Acacia Aguirre; Matt Cregor;
Tanya Freeman-Wisdom; Katherine Grassa; Zena Lum; Zoe Nagasawa; Rachel Skerritt; Rosann
Tung; e Tamara Waite.
Membros ausentes da Força tarefa de exame de admissões escolares: Nenhum.
Equipe da BPS presente: Monica Roberts, Diretora de progresso do aluno, família e comunidade;
e Monica Hogan, Diretora Executiva Sênior do Escritório de Dados e Responsabilidade.
DOCUMENTOS APRESENTADOS
Pauta
Ata da reunião: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

ORDEM CONVOCATÓRIA
O Sr. Contompasis convocou a reunião. Ele anunciou que os serviços de interpretação
simultânea estavam disponíveis em espanhol, crioulo haitiano, cabo-verdiano, vietnamita,
cantonês, mandarim, português, somali, árabe e língua de sinais americana (ASL); os intérpretes
se apresentaram e deram instruções em sua língua nativa sobre como acessar a interpretação
simultânea mudando o canal do Zoom.
A Sra. Parvex encerrou o processo. Todos os membros estiveram presentes.
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O Sr. Contompasis pediu aos membros que estiveram ausentes na reunião de 23 de fevereiro de
2021 que se apresentassem a público.
● Dra. Tanya Freeman-Wisdom, diretora da escola, John D. O'Bryant School of Math &
Science
● Samuel Acevedo, Diretor Executivo do Centro de Recursos de Educação Superior de
Boston, Co-Presidente da Força-Tarefa de Oportunidades e Lacunas de Desempenho do
Comitê Escolar de Boston e membro da equipe da Congregación León de Judá
● Acacia Aguirra, mãe, John D. O'Bryant School of Math & Science; e um professor da
BPS
● Tamara Waite, mãe de dois alunos da BPS e funcionária do Escritório de Benefícios de
Saúde da cidade de Boston
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021
Aprovado - A Força Tarefa aprovou por unanimidade a ata de 23 de fevereiro de 2021
Reunião organizacional da Força Tarefa de Exames Escolares.
RESUMO DA DISCUSSÃO
O Sr. Contompasis disse que o aluno da BPS, Danyael Morales, havia renunciado ao Conselho
de Orientação ao Aluno de Boston (BSAC) e à Força Tarefa de Exame de Admissão escolar. O
distrito trabalhará com o BSAC para identificar outro representante do aluno para fazer parte da
Força Tarefa.
O Sr. Contompasis pediu à Sra. Sullivan para dar uma atualização sobre Boston Parent Coalition
for Academic Excellence Corp. v. School Committee of the City of Boston, et al. A Sra. Sullivan
explicou que havia um processo federal aberto em tribunal contestando o processo de admissão
do ano letivo de 2021-2022 aprovado pelo Comitê Escolar de Boston. Uma audiência remota
está marcada para a próxima semana, quando o juiz decidirá se irá ou não a julgamento. Ela
pediu que as pessoas comparecerem às audiências remotas, que são abertas ao público. Ela disse
que gostaria que a comunidade, pais e alunos soubessem que, apesar do processo, o processo de
admissão ainda estava em andamento este ano, mas os convites só seriam enviados depois de
meados de abril. Ela concluiu que o trabalho da Força Tarefa continuaria, pois havia sido
encarregada pelo Comitê Escolar de fazer recomendações sobre um processo de admissão mais
permanente. O Sr. Contompasis acrescentou instruções sobre como se inscrever para ouvir a
audiência.
O Sr. Acevedo perguntou sobre os amicus briefs da comunidade arquivados que apoiam a
decisão do Comitê Escolar de Boston. A Sra. Sullivan esclareceu que nenhum amici brief foi
apresentado, mas que houve declarações públicas feitas por diferentes organizações em apoio à
BPS.
O Sr. Contompasis revisou o cronograma de reuniões da Força Tarefa para a primavera. Ele
lembrou o público da sessão de audição remota agendada para 13 de março às 10h00 no Zoom.
Ele também anunciou que na reunião de 16 de março, Sean Corcoran, Professor Associado de
Políticas Públicas e Educação na Vanderbilt University, fará uma apresentação sobre o modelo
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de admissão em Chicago. Os co-presidentes esperam ouvir de outros distritos que
implementaram com sucesso processos de admissão que podem ser benéficos para a Força
Tarefa.
COMENTÁRIO DO PÚBLICO GERAL
● Louis Lui, aluno da Josiah Quincy Upper School e residente de Dorchester, testemunhou
sobre sua experiência ao estudar para entrar em uma Escola de Exames.
● Alan Tian, residente de West Roxbury e pai da 5ª série, testemunhou contra o código
postal e a favor do teste MAP.
● Rachel Miselman, membro, Boston Parents Coalition for Academic Excellence , e exaluno de exame, testemunhou sobre a qualidade da educação em todas as escolas da BPS.
● Tom Song, residente de Roxbury, testemunhou a favor do teste MAP.
● Eric Shi, pai e residente de West Roxbury, testemunhou contra o código postal e a favor
do teste MAP.
● Emma Yang, residente e pai de Dorchester, testemunhou contra o código postal.
● Lauren Thompson testemunhou sobre a qualidade da educação em todas as escolas BPS e
a favor das mudanças temporárias para os anos letivos de 2021-2022.
COMENTÁRIOS DE ENCERRAMENTO
Enquanto os co-presidentes se preparavam para encerrar a reunião, a Sra. Sullivan enfatizou
como é importante para os membros da Força Tarefa ouvir as opiniões, sugestões e
recomendações dos residentes da cidade de Boston antes de iniciar o trabalho.
A Sra. Sullivan convidou os membros a compartilhar comentários ou perguntas finais. O Sr.
Cregor agradeceu aos que testemunharam e aos intérpretes. A Sra. Skerrit reconheceu os dois
grupos de alunos da Boston Latin School que oferecem aulas de reforço gratuitas, mencionados
pelo aluno da Quincy School.
A Sra. Grassa mencionou um exame de ensino médio em Grand Rapids, Michigan, que mudou
sua política de admissão e diversificou sua população estudantil, o que seria interessante de se
avaliar. A Sra. Tung mencionou dois documentários sobre admissões seletivas em escolas de
ensino médio, um na cidade de Nova York e outro em São Francisco, que seria interessante
assistir.
ADIAMENTO
SEM DATA PREVISTA
Às 18h10, aproximadamente, a Comissão votou por unanimidade, por chamada, pelo adiamento
da reunião.
Atestado:
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Lena Parvex
Auxiliar Administrativo
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