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Cara Comunidade das Escolas Públicas de Boston: 

 

Ao longo da semana passada, nosso país reagiu às horríveis filmagens do assassinato de George Floyd 

enquanto estava sob custódia da polícia em Minneapolis, minha cidade natal. Esse incidente indescritível 

provocou sentimentos de imensa tristeza e raiva na comunidade das Escolas Públicas de Boston (BPS), na 

cidade de Boston e em todo o país. Embora essa tragédia em especial tenha causado profunda dor em 

muitos de nós, especialmente em nossas comunidades de negros e pardos, todos sabemos que esse é 

apenas um incidente em meio a séculos de racismo violento. 

 

Essa angústia está sendo mais sentida em comunidades já desproporcionalmente afetadas pela pandemia 

da COVID-19. Estamos vivenciando uma intranquilidade civil, à medida que nos esforçamos para nos 

adaptar a essa nova realidade de distanciamento social. Sou incrivelmente grata pela liderança contínua 

do prefeito Walsh, que realizou uma vigília virtual de oração no sábado à tarde com o clero local. 

Devemos criar espaços seguros para curar nesses tempos difíceis.  

 

Estou incentivando os educadores das Escolas Públicas de Boston a terem discussões apropriadas à idade 

com os alunos esta semana, para compartilhar suas impressões em relação à cobertura que viram. 

Sugerimos também que as famílias tenham discussões abertas para processar suas opiniões. Recursos 

abrangentes de saúde mental e apoio em situações de crise e informações para alunos e famílias estão 

disponíveis aqui.  

 

Nossas conversas em sala de aula virtual esta semana (recursos estão disponíveis aqui), e reuniões 

relacionadas para a Secretaria Central e funcionários da escola, fazem parte de nossos esforços contínuos 

para promover ambientes seguros, acolhedores, de aprendizagem e trabalho com afirmação cultural, onde 

os alunos e funcionários sejam respeitados e possam prosperar. Continuamos analisando todas as 

políticas, currículos, estratégias e decisões sob a ótica da equidade e estamos comprometidos em trabalhar 

todos os dias para direcionar recursos para atender às necessidades individuais dos nossos alunos, com 

foco nos alunos e famílias mais necessitados. 

 

Sabemos que essa tragédia e suas consequências tornaram um período difícil de nossas vidas em algo 

ainda mais incerto, e as Escolas Públicas de Boston estão aqui para você. Para obter recursos para alunos 

e famílias, acesse bostonpublicschools.org ou ligue para a Linha de Apoio à Família das Escolas Públicas 

de Boston pelo número 617-635-8873. A linha de apoio está disponível de segunda a sexta-feira, de 9h a 

17h, e há atendimento em 10 idiomas. 

 

Para alcançar uma mudança social tardia, a fim de acabar com o racismo e construir pontes entre pessoas 

de diferentes identidades raciais e étnicas, devemos defender mudanças, à medida em que procuramos 

cuidar uns dos outros e nos esforçamos para ouvir os que são mais afetados. Vamos superar isso juntos.  

 

Com união, 

 
Dra. Brenda Cassellius 

Superintendente 

 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8166
https://docs.google.com/document/d/17pZqRO0T1D73aScTm8N0qILclcToKY9avzvZmXjvFiU/edit?usp=sharing
https://www.bostonpublicschools.org/coronavirus

