O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DA BRIDGEPORT ANUNCIA A NOMEAÇÃO DE
NOVOS DIRETORES
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
BRIDGEPORT, CT – 30 de março, 2017. Na reunião realizada na noite de segunda‐feira, o Conselho de
Educação de Bridgeport escolheu, por unanimidade, a Dra. Aresta Johnson para se tornar a nova
Diretora das Escolas Públicas de Bridgeport. Atualmente, a Dra. Johnson atua como superintendente
interina de Bridgeport, e foi uma das finalistas após uma pesquisa nacional de cinco meses, conduzida
pela Ray e Associados.
"O Conselho de Educação de Bridgeport está feliz em anunciar a nomeação da Dra. Aresta Johnson
como Diretora", afirmou Joseph Larcheveque, Presidente da Mesa de Educação. "Estamos confiantes de
que encontramos uma excelente líder educacional em nosso próprio distrito, a qual tem a experiência e
o conhecimento necessários para envolver nossos funcionários, nossas famílias e nossa comunidade em
nome de nossos alunos".
Ray e Associados iniciaram a busca pelo próximo diretor de Bridgeport em outubro de 2016, divulgando
a posição e se reunindo com funcionários e administradores da Escola Pública de Bridgeport, pais e
famílias, grupos comunitários e outras partes interessadas para desenvolver uma lista de qualidades
desejáveis em um candidato que almejasse a colocação em Bridgeport. A empresa de pesquisa recebeu
mais de cinquenta candidaturas. A lista foi reduzida e a Diretoria entrevistou os três principais
candidatos. Os dois finalistas foram apresentados em um fórum comunitário em 23 de março de 2017.
"Estamos satisfeitos com o resultado de nossa pesquisa e estamos ansiosos para contar com a Dra.
Johnson no importante trabalho que temos pela frente, que inclui a necessidade imediata de lutar pelo
financiamento adequado e recursos", disse Larcheveque. "A Dra. Johnson já trabalhou incansavelmente
nos últimos meses para envolver as autoridades eleitas de nossa cidade e estado para que estivessem
cientes dos cortes devastadores que vão acontecer se não pudermos garantir o financiamento
necessário para nossos filhos.
A Dra. Johnson possui mais de vinte anos de experiência educacional, tendo servido em Bridgeport
como diretora curricular, assistente de diretor, diretora e superintendente assistente. Ela foi escolhida
como superintendente interina em dezembro de 2016 para substituir Frances Rabinowitz, quando essa
renunciou.
A Dra. Johnson é formada em Química, possui Mestrado em Educação Secundária e um Certificado de
Estudos Avançados de 6º ano. Ela completou seu doutorado em Liderança Educacional pela
Universidade de Bridgeport, onde atua como membro adjunto do corpo docente. Além disso, obteve a
Certificação de Superintendência na Universidade de Connecticut.
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