ATAS OFICIAIS DAS ESCOLAS DE EXAME
SESSÃO DE ESCUTA DA COMUNIDADE DA FORÇA DE TAREFA PARA
ADMISSÃO
23 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 16h 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 representante
estudantil, Xyra Mercer.
Membros do Comitê Escolar de Boston ausentes: Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Quoc
Tran; e Vice-presidente, Michael D. O’Neill.
Membros da Força-tarefa para admissão em Escolas de exame presentes: Copresidente, Michael
Contompasis; Copresidente, Tanisha Sullivan (chegada após os comentários públicos); Acácia
Aguirre (chegou após a chamada); Simon Chernow; Katherine Grassa (chegou após a chamada);
Zena Lum (chegou após a chamada); e Rachel Skerritt (chegou após a chamada).
Membros da Força-tarefa para admissão em Escolas de exame ausentes: Samuel Acevedo; Matt
Cregor; Tanya Freeman-Wisdom; Zoe Nagasawa; 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
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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 a representante
estudantil, Xyra Mercer, estiveram presentes. Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Quoc Tran; e
o, Vice-presidente, Michael D. O’Neill, estiveram ausentes. O Sr. Parvex fez a chamada do
Comitê Escolar. O Copresidente, Michael Contompasis, e Simon Chernow estiveram presentes.
A Copresidente, Tanisha Sullivan, Acácia Aguirre, Katherine Grassa, Zena Lum e Rachel
Skerritt chegaram após a chamada. Samuel Acevedo; Matt Cregor; Tanya Freeman-Wisdom;
Zoe Nagasawa; Rosann Tung e Tamara Waite estiveram ausentes.
O Sr. Contompasis anunciou que os serviços de interpretação simultânea estavam disponíveis em
espanhol, crioulo haitiano, cabo-verdiano, vietnamita, cantonês, mandarim, português, somali e
árabe; os intérpretes se apresentaram e deram instruções em seu idioma nativo sobre como
acessar a interpretação simultânea ao mudar de canal no Zoom. Ele se desculpou pelo fato de o
Comitê não ter conseguido garantir a interpretação de Língua de Sinais Americana (ASL) para a
sessão. Ele explicou que a demanda por intérpretes de ASL aumentou consideravelmente durante
a pandemia, pois mais órgãos públicos estão realizando reuniões remotas. As BPS continuam a
trabalhar com seus parceiros estaduais nesta questão. A equipe ativou o recurso de legenda
oculta.
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 que fossem respeitosos e disse que a incitação
ao ódio era proibida.
COMENTÁRIOS PÚBLICOS GERAIS
● Steve Yang, residente de West Roxbury, pai na St Mary of Assumption School,
testemunhou sobre a composição da Força-tarefa para admissão em Escolas de exame.
● Anna Dore, residente de West Roxbury, mãe na Kilmer K-8 School (Escola de Educação
Infantil ao 8º ano), testemunhou sobre a prioridade de seleção em um processo de
admissão por loteria.
● Mike Heichman, residente de Dorchester, membro da Boston Education Justice Alliance
(Aliança de Justiça Educacional de Boston) (BEJA), testemunhou a favor da eliminação
das Escolas de exame.
● Patricia Kinsella, residente de Northfield, testemunhou sobre o uso de pontuações de
testes no processo de admissão.
● Khymani James, residente de Brighton, testemunhou a favor da eliminação das Escolas
de exame.
● Rachel Miselman, residente em East Boston, testemunhou a favor da preservação do rigor
das Escolas de exame e da expansão das oportunidades de aprendizagem de alta
qualidade em escolas de Ensino Fundamental I e escolas sem exame de admissão.
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● Travis Marshall, residente de Roslindale, pai na Bates Elementary School (Escola de
Ensino Fundamental I), membro da Quality Education for Every Student (Educação de
Qualidade para Todos os Alunos) (QUEST), incentivou a Força-tarefa a ter a mente
aberta para a criação de uma nova política de admissão.
● Shirley Chen Weng, residente de Brighton, mãe na Josiah Quincy Elementary School
(Escola de Ensino Fundamental I), testemunhou.
● Suzie McClone, residente de Back Bay, testemunhou sobre o discurso de ódio.
● Teresa Pregizer, residente de Roxbury, mãe, testemunhou a favor da expansão das
Escolas de exame.
● Cindy Tower-Loewen, que não é residente de Boston, testemunhou a favor da
prorrogação da apólice provisória por mais um ano.
● A Dra. Vanessa Calderon-Rosado, Diretora executiva da Inquilinos Boricuas en Acción
(IBA), testemunhou a favor do aumento de oportunidades para todos os alunos.
● Shirley Chenweng, mãe na Josiah Quincy Elementary School (Escola de Ensino
Fundamental I), testemunhou sobre como o corpo discente da escola foi afetado pela
política de admissão temporária das Escolas de exames.
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
quinta-feira, 24 de junho, às 17h. A Força-tarefa apresentará sua recomendação final ao Comitê
Escolar em 30 de junho.
PRESSUPOSTO
ENCERRAMENTO
Aproximadamente às 17h12, o Comitê votou por unanimidade, nominal, pelo encerramento da
reunião.

Atesta:

Elizabeth Sullivan
Secretária executiva
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