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O Estatuto da Força-Tarefa
Com base no trabalho iniciado pelo Grupo de Trabalho de Critérios de Admissão das
Escolas de Exame do(a) Supervisor(a), a Força-Tarefa de Admissões das Escolas de
Exame do Comitê Escolar de Boston deve desenvolver um conjunto de recomendações
para a política de admissão para as escolas de exame das Boston Public Schools. O
resultado desejado é expandir o grupo de candidatos e criar um processo de admissão
que apoiará a inscrição de alunos em cada uma das escolas de exame de forma que o
rigor seja mantido e o corpo discente reflita melhor a diversidade racial,
socioeconômica e geográfica de todos os alunos (K -12) na cidade de Boston. A
Força-Tarefa deve considerar o uso da nova avaliação NWEA e outros fatores, e
alavancar o aprendizado de uma revisão completa da implementação dos critérios de
admissão do SY 21-22, bem como uma revisão completa das práticas em outros
distritos.
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Projeto de acordos de trabalho
• Começar e terminar no horário.
• Criar um espaço seguro para um diálogo honesto e robusto.
• Permanecer flexível e com mente aberta, e participar ativamente.
• Ouvir para compreender outros pontos de vista.
• Manter uma postura respeitosa em relação a todos os participantes.
• Monitorar o tempo de transmissão - certificar que todos os membros que
desejam ter a oportunidade de fala tenham a chance de fazê-lo.
• Falar um de cada vez - evitar interromper os outros.
• Os dados e materiais apresentados serão compartilhados após a reunião,
a menos que solicitado com antecedência
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Cronograma do grupo de trabalho adiante
fevereiro

Reunião de
organização da Força
Tarefa ES

março

Sessões de escuta da
comunidade
Visão geral dos
esforços de
implementação da
política de 1 ano
Revisão dos critérios
de admissão em
outros distritos

abril

Elaborar critérios e
mecanismos de
admissão
Revisar os dados de
simulação para
critérios e mecanismos
de admissão
Rascunho de
recomendações
Sessão de escuta da
comunidade

maio

Revisar e dar feedback
sobre o primeiro
esboço dos critérios de
admissão e outras
recomendações por
escrito
Concluir
recomendações
Submissão ao Comitê
Escolar.

Apresentação
SC
Maio/junho
Apresentar as
recomendações de
política da
Força-Tarefa ao
Comitê Escolar
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Agendamento de reuniões
Frequência, duração e estruturas
• Uma vez por semana de março a abril e duas vezes por semana
em maio
• Sessões mínimas de 90 minutos
• Incluir comentários do público geral em cada reunião e realizar
2 sessões de escuta da comunidade, além de divulgação das
partes interessadas

