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19 de outubro de 2018 
 
Prezada comunidade das Escolas Públicas de Boston: 
 
Quando eu fui nomeada superintendente interina das Escolas Públicas de Boston, 
fiquei honrada em assumir o trabalho da iniciativa BuildBPS, um programa que visa 
criar os ambientes de aprendizagem que nossos alunos precisam e merecem. Com 
dois terços dos nossos prédios escolares tendo sido construídos antes da Segunda 
Guerra Mundial, este programa de investimentos de longo prazo, que foi iniciado em 
2015 pelo Prefeito Martin J. Walsh, irá renovar, reconstruir e reconfigurar a nossa 
infraestrutura do distrito, visando eliminar barreiras para o sucesso dos alunos.  
  
Como já fui mãe de aluno das Escolas Públicas de Boston (BPS), sei que a força do 
nosso sistema escolar é derivada de cada uma das nossas comunidades escolares 
individuais, que são compostas por membros da equipe e famílias dedicadas ao bem-
estar de cada aluno. É por causa dessa devoção que os desafios serão vencidos e a 
visão de educar os alunos em ambientes de aprendizagem do século XXI será 
realizada.  
  
Esta semana eu apresentei publicamente propostas específicas do BuildBPS, que 
incluem novas construções e grandes reformas e transformações de escolas em toda a 
cidade. As propostas também clamam para reparos de instalações críticas e um plano 
para menos transições de escolas para os alunos. Nosso objetivo é proporcionar mais 
oportunidades equitativas, para que os alunos da BPS frequentem escolas de alto 
desempenho, que melhor atendam as necessidades do ambiente de aprendizagem de 
hoje em dia.  
 
Inevitavelmente, haverá algumas escolhas difíceis ao longo do caminho, incluindo a 
minha recomendação de fechar a West Roxbury Academy (WRA) e Urban Science 
Academy (EUA) no final do ano letivo de 2018-19, e o encerramento das atividades da 
McCormack Middle School no final do ano letivo de 2019-20. Os alunos e as famílias 
dessas escolas foram informados desta recomendação no início dessa semana, 
juntamente com um plano de ação de apoio. Estas decisões não refletem a dedicação 
aos alunos exibida pelos educadores e famílias desses prédios, mas elas são 
necessárias para melhorar a posição do distrito, no sentido de atender os interesses de 
todos os alunos, incluindo os alunos destas três escolas.  
 
Clique neste link para visualizar nossa proposta ao Comitê Escolar de Boston. 
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Tomando decisões difíceis agora, colocaremos o distrito em posição de construir ou 
reformar extensivamente até 12 escolas, com melhorias adicionais em muitas outras. 
Reduziremos significativamente o número de vezes que os alunos precisarão mudar de 
escola, estabelecendo caminhos mais claros até a graduação, que sabemos que é o 
principal indicador de realização do aluno e de sucesso após a graduação. Criaremos 
colocação mais equitativa nos programas e oportunidades de aprendizagem para os 
nossos alunos mais vulneráveis, incluindo os alunos com deficiência e alunos de 
inglês. Também ampliaremos os assentos de sala de aula de pré-escola em bairros em 
que a melhoria no acesso é necessária para criar um distrito mais equitativo.  
 
Enquanto continuamos a propor projetos ligados ao BuildBPS, iremos iniciar um vasto 
processo de engajamento comunitário para assegurar que a nossa tomada de decisão 
seja ponderada e inclusiva com vozes da comunidade. Convido você a participar de 
uma das cerca de 20 reuniões de comunidade realizadas em toda a cidade de agora 
até dezembro. Você pode visualizar uma lista com as datas, horários e locais das 
reuniões de comunidade no site da BPS. Prevemos mais oportunidades de 
engajamento da comunidade nos próximos meses e anos. 
 
Assegurar o acesso equitativo a educação de alta qualidade é um princípio 
fundamental das Escolas Públicas de Boston. Devemos isso a cada família que nos 
confia a educação de seu aluno, e o BuildBPS nos ajuda a cumprir esta obrigação. 
Agradecemos por seu apoio contínuo e contamos com o seu feedback, ao passo que 
conduzimos essas conversas para levar nosso sistema escolar adiante, para beneficiar 
todos os alunos em nosso distrito.  
 
Atenciosamente, 

 
Laura Perille 
Superintendente interina, Escolas Públicas de Boston 
   
  
 


