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sexta-feira, 23 de abril de 2021 
 
Prezadas famílias da BPS, 
 
Quando eventos significativos acontecem no mundo pelo qual todos nós somos tocados, é 
importante que nos conectemos como uma comunidade, apoiem uns aos outros e reforcemos 
nossos valores compartilhados. Também é importante conversar com nossos filhos sobre 
esses eventos e que sejamos abertos e honestos com eles enquanto lutam com as imagens, 
palavras e múltiplos pontos de vista compartilhados nas plataformas de mídia.  
 
Então, começo com uma mensagem para nossos alunos. Você é forte e resiliente. Sabemos 
disso porque você perseverou neste ano difícil. Você é criativo e digno. O veredito desta 
semana certamente levará a um mundo melhor para todos vocês. A luta por igualdade, 
equidade e justiça não termina com este veredito e todos vocês carregarão a tocha da 
determinação para que, esperançosamente, um dia, durante sua vida, esses atos de violência 
sem sentido parem. 
 
Enquanto todos aguardávamos o veredito no julgamento de Derek Chauvin pelo assassinato de 
George Floyd, sabíamos e sentíamos o significado e a importância deste momento para nosso 
país e para os negros a quem foi negada justiça em casos semelhantes por muito tempo.  
 
Os vereditos de culpados foram mais um passo na longa batalha travada pelo progresso por 
justiça igual. Durante séculos, as vidas de mulheres e homens negros foram tiradas sem 
responsabilização. Enquanto a única justiça real seria ter George Floyd ainda vivo, o veredito 
foi uma afirmação muito esperada e um momento histórico em nossa nação.  
 
Por mim, pessoalmente, ao falar com membros de minha família em meu estado natal, 
Minnesota, senti alívio, tristeza e determinação renovada. Enquanto faço de Boston meu lar, 
fico triste ao ver minha cidade natal perder o rumo. Mas tenho esperança de que tantos tiveram 
a coragem de falar contra este horrível assassinato que fez todos nós pararmos um ano atrás, 
incluindo seus colegas policiais e pessoal de emergência. Isso é o que todos nós precisamos 
fazer quando vemos injustiças. Precisamos nos levantar e falar. Devemos fazer o que 
gostaríamos que os outros fizessem por nós. Devemos deixar de ser espectadores para aliados 
e ativistas uns dos outros, por nossa humanidade compartilhada.  
 
Este veredito não trará de volta George Floyd ou inúmeros outros, e encarcerar este homem 
não irá, por si só, acabar com o racismo interpessoal ou institucional. Temos um trabalho 
tremendo a fazer aqui mesmo em nosso distrito escolar para garantir que nossos jovens 
estudem uma história culturalmente afirmativa e precisa, incluindo estudos étnicos; nossos 
alunos, cuidadores e funcionários se tornam cada vez mais informados sobre as realidades 
atuais do racismo; que possamos aplicar coletivamente uma lente anti-racista para transformar 
quase todos os aspectos do que fazemos, enquanto trabalhamos em direção à nossa visão de 
ser um distrito líder na nação que fecha as lacunas de oportunidade para todos os alunos. 
 
Como alunos, pais e responsáveis, educadores e outros funcionários das BPS, cada um de nós 
processará essas notícias de maneiras diferentes. Eu encorajo cada um de vocês a ter o tempo 
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necessário para refletir, compartilhar seus sentimentos com outras pessoas ao seu redor e 
pensar em como marcar este momento da maneira que for melhor para você. 
 
Os recursos compartilhados abaixo são o resultado de vários departamentos trabalhando 
juntos para garantir que cada um de nós tenha a oportunidade de acessar o que precisamos 
neste momento. 
 
Recursos para alunos: 
Criando Ambientes de Aprendizagem de Apoio (CASEL) 
Falando sobre raça: Autocuidado 
Os Quatro Corpos: Um kit de ferramentas holísticas para lidar com o trauma racial 
 
Recursos para famílias: 
Conversando com crianças pequenas sobre raça e racismo  
Falando sobre raças com crianças pequenas 
Como falar com crianças sobre vidas negras e violência policial  
 
Recursos para o pessoal: 
Responsabilidade, justiça e cura após o julgamento de Derek Chauvin 
Recursos para educadores sobre racismo e violência policial 
O impacto traumático do racismo e da discriminação nos jovens e como falar sobre isso  
Recursos para responder à tragédia e violência  
 
Recursos para todos: 
Cuidando da sua saúde 
 
Enquanto nos preparamos para dar as boas-vindas aos alunos de volta ao aprendizado após o 
recesso de primavera, continuaremos a disponibilizar esses recursos, junto com outros 
anteriormente compartilhados relacionados ao assédio e violência anti-asiáticos e anti-
imigrantes e recuperação dos impactos devastadores da Covid. Temos um longo caminho de 
restauração e ação em direção à justiça pela frente e sou grato por apoiarmos uns aos outros 
como uma comunidade de cura e aprendizado a cada passo do caminho. 
 
Atenciosamente, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
 

https://casel.org/supportive-environments/
https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/topics/self-care
https://medium.com/nappy-head-club/the-four-bodies-a-holistic-toolkit-for-coping-with-racial-trauma-8d15aa55ae06
https://medium.com/nappy-head-club/the-four-bodies-a-holistic-toolkit-for-coping-with-racial-trauma-8d15aa55ae06
https://www.pbs.org/parents/talking-about-racism
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2020/06/04/868600478/q-a-how-to-talk-to-kids-about-george-floyd
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/justice-healing-accountability-after-derek-chauvins-trial?utm_campaign=fy21-educator-newsletter&utm_medium=email&_hsmi=122555057&_hsenc=p2ANqtz--thEhWPg0U7nNnu4N-zXesPlrHJUJxI1T1b8hXj5C_xUGSxsbsZrCOQsh2mK8_N2HyTLm363ILX_wMNi-czUlR69m9NA&utm_content=122555057&utm_source=hs_email
https://docs.google.com/document/d/17pZqRO0T1D73aScTm8N0qILclcToKY9avzvZmXjvFiU/edit
http://www.adolescenthealth.org/SAHM_Main/media/Anti-Racism-Toolkit/Traumatic-Impact-of-Racism-on-Young-People-(1).pdf
http://illinoiscivics.blogspot.com/2021/01/resources-to-respond-to-tragedy-and.html
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8166

