
 

 

 

 
 

Haverhill Public Schools 
Staff Announcements 

April 29, 2021 
  
É com muito prazer que anunciamos os seguintes apontamentos de cargos do nosso time de liderança do ano 
escolar de 2021-2022 
 
Erin Mackay 
Diretor da Tilton Lower e da Tilton Upper Schools 

Temos o prazer de anunciar que Erin Mackay, Diretora Interina na Tilton Elementary e na Tilton Upper School, 
aceitou o cargo de Diretora da Tilton Elementary e da Tilton Upper Schools. Antes de ingressar na Tilton como 
Assistente da Diretoria , a Sra. Mackay foi professora da 5a série na John K. Tarbox School em Lawrence por 
quase uma década.   

Ela recebeu o seu mestrado educacional em Educação Elementar pela Fitchburg State College e o seu certificado 
de estudos avançados de pós-graduação (CAGS) em Liderança Educacional pela Salem State University. 
Esperamos que ela continue com a tradição e com as práticas de sucesso na Tilton Schools.  

James Brennan  
Diretor da Pentucket Lake Elementary School 
 
Temos o prazer de anunciar que James Brennan, Diretor Interino da Pentucket Lake Elementary School aceitou 
o cargo de Diretor da Pentucket Lake Elementary School. O Sr. Brennan iniciou no nosso distrito em 2015 como 
assistente da diretoria na Pentucket Lake.  
 
Ele obteve o seu mestrado em educação pela Universidade de Massachusetts, seu diploma em direito pela 
Massachusetts School of Law e seu diploma estudos avançados de pós-graduação (CAGS) pela Merrimack 
College.  
 
Richard Poor  
Diretor na A. B. Consentino Middle School 
 
Por favor, junte-se a nós para parabenizar e receber Richard Poor no cargo permanente de Diretor da A.B. 
Consentino Middle School. O Sr. Poor se juntou a nós como diretor assistente em 2017 e mudou para o cargo de 
Diretor Interino neste ano escolar.  
 
O Sr. Poor recebeu seu mestrado em educação pela Endicott College e seu certificado de estudos sociais 
avançados em pós-graduação (CAGS) pela American International College. Estamos orgulhosos de anunciar que 
ele acabou de finalizar e recebeu o seu Doutorado em educação pela Universidade de Massachusetts. 
 
Parabéns novamente para Erin, Jim e Rich! A gente realmente agradece por tudo que vocês têm feito e que 
ainda vão fazer pelas crianças de Haverhill.  
 
  


