
 

 

 
   

 

ATAS OFICIAIS DA REUNIÃO REMOTA DO SUPERINTENDENT 

SEARCH COMMITTEE – BOSTON SCHOOL COMMITTEE 

 

26 de abril de 2022 
 

O Superintendent Search Committee do Boston School Committee realizou uma reunião remota 

no Zoom no dia 26 de abril de 2022 às 17h30. Para mais informações sobre os itens abaixo, 

acesse www.bostonpublicschools.org/supt-search, envie e-mail para 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org ou ligue para o Gabinete do Boston School 

Committee em (617) 635-9014. 

 

PRESENÇA  

 

Membros do Comitê presentes: Copresidente Pam Eddinger; Copresidente Marcus McNeill; 

Roxi Harvey; Michael O'Neill; Carline Pignato; Gene Roundtree; Jessica Tang; e Jose 

Valenzuela. 

 

Membro do Comitê ausente: Copresidente Lorena Lopera. 

 

DOCUMENTOS  

Pauta 

Pesquisa de busca por Superintendente de abril de 2022 PowerPoint 

Atas da reunião: 19 de abril de 2022 

 

ABERTURA  

 

A Copresidente Pam Eddinger iniciou a reunião e agradeceu à presença de todos. A Sra. Sullivan 

fez a chamada. A Sra. Lopera esteve ausente. O Sr. Roundtree chegou logo após a chamada. 

Todos os outros membros estavam presentes. 

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15831971
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Superintendent%20Search%20Survey%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
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A Dra. Eddinger anunciou que a reunião estava sendo transmitida ao vivo no Zoom. Uma 

gravação em vídeo da reunião será retransmitida na Boston City TV e postada na página do 

Comitê de Busca: bostonpublicschools.org/supt-search. Ela anunciou que estão disponíveis 

serviços de tradução simultânea em espanhol, crioulo haitiano, cabo-verdiano, vietnamita, 

cantonês, mandarim, francês, árabe, somali e língua de sinais americana (ASL). Os intérpretes se 

apresentaram e deram instruções em sua língua nativa sobre como acessar a interpretação 

simultânea mudando o canal do Zoom.  

 

APROVAÇÃO DE ATAS DE REUNIÃO 

 

Aprovado – Nominalmente, o Comitê aprovou por unanimidade a ata da reunião do 

Superintendent Search Committee do dia 19 de abril de 2022. 

 

COMENTÁRIOS DO PÚBLICO GERAL  

 

Nenhum. 
 

RESUMO DA DISCUSSÃO 

 

Atualização de engajamento – O Comitê está realizando várias sessões adicionais de pequenas 

partes interessadas organizadas e lideradas por vários grupos de partes interessadas. Além disso, 

o Comitê de Busca está em parceria com o Gabinete do Prefeito para realizar sessões adicionais 

de audiência para pequenos grupos em cinco outros idiomas das BPS: crioulo haitiano, cantonês, 

crioulo cabo-verdiano, vietnamita e mandarim. A Dra. Eddinger incentivou os grupos que 

desejam compartilhar feedback a organizar a sua própria sessão de audiência e enviar um 

memorando resumido para o e-mail oficial do Comitê de Busca ou convidar membros do Comitê 

de Busca para participarem e ouvirem. Envios de texto e testemunhos em vídeo ainda estão 

sendo aceitos pela página de busca: bostonpublicschools.org/supt-search e por e-mail: 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org. A Dra. Eddinger deu as boas-vindas ao 

feedback contínuo da comunidade. O feedback ajudará o Comitê a moldar as perguntas da 

entrevista e os elementos para a seleção de candidatos, além de fornecer orientação para o novo 

Superintendente. 

 
Resultados da pesquisa de busca por Superintendente – Jake Stern, diretor de Gestão de Desempenho, 

BPS Office of Data and Accountability, apresentou um resumo da pesquisa de busca por Superintendente 

online. Survey. O Sr. Stern foi acompanhado por Jeff Lambart e Joey Headley com o Department of 

Innovation and Technology da Cidade de Boston. A pesquisa, que foi oferecida em 10 idiomas, publicada 

nos sites do Comitê de Busca e da Cidade do dia 14 de março ao dia 15 de abril de 2022.  Ela recebeu 507 

respostas. A maioria dos entrevistados, 63%, eram pais e responsáveis de alunos das BPS. A pesquisa 

perguntou quais qualidades a comunidade quer ver no próximo Superintendente. Mais de 80% dos 

entrevistados indicaram que habilidades de comunicação eficaz e liderança demonstrada na melhoria dos 

resultados para todos os alunos são muito importantes. A experiência na liderança de um distrito urbano, 

um histórico de visibilidade e engajamento na sua comunidade e conhecimento sobre Boston/BPS foram 

as qualidades menos frequentemente identificadas como muito importantes. 

Os principais temas que surgiram na pergunta de resposta aberta sobre quais qualidades ou experiências 

são importantes para buscar no próximo Superintendente incluíram: Engajamento da comunidade escolar, 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Superintendent%20Search%20Survey%202022.pdf
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provisão de educação de qualidade, colaboração administrativa, compreensão do sistema educacional e 

liderança eficaz. Quando perguntados sobre qual pergunta você mais gostaria que os candidatos 

respondessem, os tópicos comuns identificados pelos entrevistados incluíram: Apoiar as necessidades de 

diversos alunos, atender às necessidades da comunidade escolar, reforma sistemática, fornecer acesso 

igualitário à educação e melhorar a qualidade da mesma. 

 

Os dados mostraram que os entrevistados não refletiam a diversidade racial, étnica, de bairro e 

de idioma da população geral das BPS. Os entrevistados eram mais propensos a residir em 

Jamaica Plain, Roslindale e West Roxbury do que a maioria dos alunos das BPS. Os 

entrevistados eram menos propensos a residir em East Boston, Dorchester, Hyde Park e Roxbury 

do que a maioria dos alunos das BPS. Noventa e cinco por cento das respostas foram enviadas 

em inglês, no entanto, em comparação, dois terços das famílias das BPS preferem receber 

comunicações em inglês. Além disso, a resposta dos alunos foi muito baixa, com 4% das 

respostas provenientes de alunos.  

 
Os membros do Comitê de Busca expressaram desapontamento com a taxa geral de resposta, a falta de 

diversidade de respondentes e a baixa taxa de resposta entre os alunos. O Sr. Stern disse que o distrito está 

atualmente realizando uma pesquisa de clima escolar em todo o distrito e especulou que os educadores e 

alunos podem estar enfrentando "fadiga de pesquisas". A Dra. Eddinger pediu que os resultados da 

pesquisa de clima fossem compartilhados com o Comitê de Busca para complementar o feedback. O Sr. 

Stern enfatizou que a pesquisa não é uma amostra representativa e deve ser usada apenas para fins 

informativos. Ele disse que as perguntas da pesquisa foram baseadas em perguntas de pesquisas de busca 

por superintendentes anteriores. A Sra. Harvey falou sobre os desafios do engajamento da comunidade. 

Os membros discutiram possíveis maneiras de aumentar o feedback da comunidade, principalmente dos 

alunos, que eles concordaram ser um importante grupo demográfico a ser alcançado. Os membros 

sugeriram realizar grupos de foco de alunos, fazer com que os alunos respondessem a uma pesquisa 

durante a aula e fazer parceria com o Boston Student Advisory Council. O'Neill falou sobre a pesquisa 

como sendo apenas uma peça do quebra-cabeça quando se trata da coleta de feedback, além de sessões de 

audiência, e-mails e depoimentos em texto e vídeo. Todo esse feedback informará coletivamente a 

abordagem do Comitê para formular as perguntas da entrevista e, finalmente, os finalistas selecionados. A 

Dra. Eddinger concordou. 
 

A Dra. Eddinger disse que no dia 3 de maio de 2022, a JG Consulting realizará treinamento de 

protocolo com o Comitê e traçará estratégias sobre as perguntas da entrevista. O Comitê abrirá a 

reunião ao público para fornecer uma atualização e receber comentários do público antes de 

encerrar a sessão executiva. O Comitê não retornará à sessão pública. 
 

ENCERRAMENTO 

 

Aprovado - Nominalmente, o Comitê aprovou por unanimidade uma proposta para encerrar a 

reunião às 18h35. 
 

Testemunha: 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretária executiva  


