
PRÉ-JARDIM DE INFÂNCIA INTEGRADO
Sirviendo a los estudiantes de 3 a 5 años, Pre-Kínder Atendendo 
a alunos de 3 a 5 anos de idade, o Pré-jardim de infância 
Integrado é um programa de pré-jardim de infância baseado 
em loteria aberto para alunos de todas as necessidades. É 
uma sala de aula integrada em que os alunos que precisam de 
serviços especializados aprendem e se desenvolvem junto com 
seus colegas. Os professores com dupla qualificação seguem o 
Currículo Criativo e a programação.

Há programas de tempo integral e de tempo parcial disponíveis.

Saiba mais em providenceschools.org/earlychildhood

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

797 Westminster Street • Providence, RI 02903 • (401) 456-9179 • childoutreachscreening@ppsd.org

GRÁTIS!

Ainda há algumas vagas disponíveis para o ano letivo 2021-22. Marque uma triagem e cadastre-se para uma vaga!

QUAIS SÃO AS DIRETRIZES DE ADMISSIBILIDADE?
• O seu filho/a sua filha deve completar três anos até 1º 

de setembro do ano letivo vigente.
• O seu filho/a sua filha deve ter concluído a Triagem de 

Assistência Infantil antes de se candidatar.

COMO FAÇO PARA MARCAR UMA TRIAGEM?
• Ligue para (401) 456-9100 x 13231 ou acesse 

childoutreachprov.appointy.com

COMO O SORTEIO FUNCIONA?
• Os candidatos são selecionados por meio de um 

sorteio aleatório de nomes.

HÁ TRANSPORTE?
• Há transporte disponível para alunos(as) que morem a 

mais de uma milha (1,6 km) da escola.

O QUE É A TRIAGEM PARA ASSISTÊNCIA INFANTIL?
• É um programa gratuito que dá informações sobre o 

desenvolvimento do seu filho/da sua filha nas áreas de 
visão, audição, discurso/linguagem (fonoaudiologia), 
desenvolvimento geral e desenvolvimento 
socioemocional.

• As triagens são recomendadas a cada ano para todas 
as crianças de três, quatro e cinco anos de idade.

PRÉ-JARDIM DE INFÂNCIA DE RI
O PRÉ-JARDIM DE INFÂNCIA DE RI (RI Pre-K) atende 
a alunos(as) que completem quatro anos até 1º de 
setembro. O programa de tempo integral é um programa 
baseado em sorteio, gratuito, de alta qualidade mantido 
e supervisionado pelo Departamento de Educação de 
Rhode Island.  

QUAIS SÃO AS DIRETRIZES DE ADMISSIBILIDADE?
• O seu filho/a sua filha deve completar quatro anos 

até 1º de setembro do ano letivo vigente.

COMO O SORTEIO FUNCIONA?
• Os candidatos são selecionados por meio de um 

sorteio aleatório de nomes.

HÁ TRANSPORTE?
• Há transporte disponível para alunos(as) que 

morem a mais de uma milha (1,6 km) da escola.

ESCANEIE AQUI PARA 
MARCAR UMA TRIAGEM

DISTRITO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE PROVIDENCE RECEBE DOIS PROGRAMAS DE PRÉ-JARDIM 
DE INFÂNCIA: O PRÉ-JARDIM DE INFÂNCIA INTEGRADO E O PRÉ-JARDIM DE INFÂNCIA DE RI

ESCANEIE AQUI PARA PARTICIPAR 
DA NOSSA LISTA DE E-MAILS

eepurl.com/hS5TDH

Não perca os 
cadastros para o 
sorteio SY22-23, 
que começarão 

em breve!

GRÁTIS!


