
Coisas incríveis estão acontecendo no distrito, e nós queremos espalhar essas notícias! Se você tiver um programa, evento,
funcionário ou aluno com uma história incrível que gostaria de compartilhar, envie um e-mail para communications@ppsd.org.

© 2022 Providence Public Schools · communications@ppsd.org · www.providenceschools.org

A COMPETIÇÃO DO MÊS DA HERANÇA HISPÂNICA TERMINA EM 15/10
Apenas um lembrete de que dia 15 de outubro é o final do 
Mês da Herança Hispânica. Ainda dá tempo de participar como 
estudante. Confira os envios de Jacqueline Bartlett, professora 
do PPSD e gerente de projetos principal neste projeto. Trinta e 
dois alunos da Leviton Dual Language School e da A-Venture 
Academy colaboraram para criar o banner anual que celebra 
o Mês Nacional da Herança Hispânica. O banner será exposto 
anualmente para a celebração na Leviton. Parabéns à Sra. 
Bartlett e aos 32 alunos que produziram um magnífico resultado 
nesse projeto. Ainda há três dias restantes para participar! 
Escreva um e-mail para Nkoli.onye@ppsd.org. No assunto, 
escreva: Unidos. Let’s get it! 

ENCONTRO DE JOVENS NEGROS  
DE JALECO BRANCO
O Black Men in White Coats Youth 
Summit acontecerá em 29 de outubro de 
2022 na Warren Alpert Medical School da 
Brown University. Veja mais informações 
aqui. 
 

CONFERÊNCIA RESPECT DE LIDERANÇA EM EQUIDADE ESTUDANTIL 
A Conferência RESPECT (Aumentando 
as Expectativas para as Perspectivas, 
Experiências, Consciência e Tradições 
dos Alunos) acontecerá no Marriott Hotel 
que fica em Orms St., Providence, das 
08:30 às 14:30 no dia 16 de novembro. 
O Mediador e Palestrante Principal dessa 
sessão para 60 líderes estudantes do 
ensino fundamental e médio será o Sr. 
William Winfield, um dos palestrantes 
profissionais mais procurados para inspirar e motivar alunos 
educadores nos Estados Unidos. Sua transparência, honestidade 
e seu desejo profundo de inspirar pessoas a alcançar grandes 
coisas são os diferenciais de Willian. Mr. Winfield nasceu em 
Rhode Island.

UMA TARDE DE LIDERANÇA E APRENDIZADO COM  
DR. GHOLDY MUHAMMAD

Em 30 de novembro de 2022, Dr. Gholdy 
Muhammad, educador e autor do livro Cultivating 
Genius: An Equity Framework for Culturally and 
Historically Responsive Literacy(Plantando gênios: 
Um Marco de Equidade para Alfabetizar Cultural e 
Historicamente), mediará uma sessão de trabalho 
virtual para professores e outros educadores 
interessados no PPSD. Serão reservados assentos 
para membros e pais da comunidade. Este será o 
primeiro de dois eventos. O segundo acontecerá 

no fim de maio de 2023. O Dr. Gholdy Muhammad traz uma 
abordagem única sob uma perspectiva cultural e histórica para 
criar gênios e trazer alegria para a educação. Essa abordagem é 
essencial para acelerar o desenvolvimento de todos os alunos, e 
principalmente de jovens não-brancos que tradicionalmente são 
desvalorizados nos padrões de aprendizado, políticas e práticas 
escolares. Ela apresentará o seu parâmetro de equidade chamado 
de modelo HILL para ajudar os educadores a desenvolver os 
históricos, identidades,letramentos e liberações dos estudantes. 
As inscrições começaram no fim de outubro.

B O A S  N O T Í C I A S :  P P S D  N A  I M P R E N S A
• Perdido na tradução: Educador conhece profundamente os desafios do aprendizado 

multilíngue 
WJAR, 13 de outubro de 2022  

• Mt. Pleasant High School inaugura um banco de alimentos 
WJAR, 06 de outubro de 2022

• Líderes de Providence inauguram um novo banco de alimentos na Mount Pleasant 
High School 
ABC6, 29 de setembro de 2022 

• 77 contratações na Feira de Carreiras das Escolas Públicas de Providence 
WPRI, 27 de setembro de 2022

Dr. Javier Montañez, centro, Superintendente, com 
as professoras aposentadas durante o Evento de 
Valorização do Professor em 12 de outubro no 
Roger Williams Park.

C O N E X Õ E S

BOAS-VINDAS NOSSOS ALUNOS NOSSA EQUIPE NOTÍCIAS

S E Ç Ã O  D A  S U P E R I N T E N D Ê N C I A

1 4  D E  O U T U B R O  D E  2 0 2 2

Boas-vindas ao mais recente boletim informativo quinzenal do Distrito de 
Escolas Públicas de Providence (PPSD)! Se você ou alguém que você conhece 
tiver perdido um desses boletins, poderá encontrar todas as edições anteriores 
no site do distrito, em vários idiomas.

Essa semana eu tive a honra de participar de uma celebração pelos recém-
aposentados do PPSD. Eles são educadores que serviram aos nossos 
estudantes e ao nosso distrito por décadas e mudaram centenas, e até 
milhares, de vidas para o melhor durante o seu período de trabalho. Esse foi um 
lembrete marcante do motivo pelo qual fazemos o nosso trabalho na educação 
e o impacto que o nosso trabalho pode causar. 

Também foi um lembrete do porquê é tão importante transformar as Escolas 
Públicas de Providence. As melhorias que fazemos hoje não ajudaram apenas 
os alunos do ano que vem ou do ano seguinte. Melhorias como prédios 
modernos e novos programas que abrem múltiplas possibilidades de carreiras 
ajudaram os nossos professores a causarem um impacto positivo nos alunos de várias gerações que virão. Por isso tenho tanto 
orgulho do esforço que a nossa equipe faz diariamente para tornar real o nosso Plano de Ação Turnaround.

Então para esses educadores que celebramos essa semana - o nosso muito obrigado do fundo do coração pelos anos de 
serviço para os nossos estudantes. Prometemos que continuaremos a renovar as escolas de Providence com a mesma energia 
e devoção que vocês colocavam em nossas escolas a cada dia.

SAÍDA ANTECIPADA 19/10
Deixamos aqui um lembrete de que todas as escolas liberarão 
os alunos duas horas mais cedo na quarta-feira, 19 de outubro, 
para desenvolvimento profissional mensal dos professores. 
As famílias dos alunos de ensino fundamental devem ter 
ciência de que isso é diferente dos horários de saída regulares 
às quartas-feiras, para alunos de ensino fundamental. Os 
alunos do fundamental serão dispensados às 12:40 no dia 
19 de outubro para que os ônibus tenham tempo de passar 
nas outras escolas que também serão dispensadas mais cedo 
nesse dia. As famílias também devem se lembrar de conferir os 
horários dos centros de recreação locais, já que alguns podem 
não estar abertos até 15:00 devido aos funcionários.

NOITES SOBRE CLUSTER DO CTE
O Departamento de 
Carreiras e Formação Técnica 
do PPSD estará promovendo 
as Noites sobre Clusters nas 
próximas duas quintas de 
outubro e na primeira quinta 
de novembro. Essas Noites 
de Clusters promoverão 
oportunidades para alunos 
da 8ª série em quatro setores 
prioritários identificados 
como tendo alto salário e alto 
crescimento. Entre eles estão: 
tecnologia da informação, 
construção, saúde, e ciência 
biomédica. Para saber mais 
sobre o programa do CTE e 
conferir a programação das Noites de Cluster, clique no link 
abaixo. https://www.providenceschools.org/octe 

 

POSTOS DE GRIPE DO PPSD
As Escolas Públicas de Providence promoverão vários 
postos para vacina gratuita da gripe nas próximas semanas. 
Atenção, pois é necessário registrar-se online em schoolflu.
com para garantir o seu horário. Atendimentos não agendados 
serão permitidos de acordo com a disponibilidade. Confira 
abaixo uma lista dos locais e horários. Todos os postos serão 
localizados na cantina da escola.

Juanita Sanchez Complex
182 Thurbers Avenue, Providence
Terça, 18/10, das 16:00 às 19:00
DelSesto Middle School
152 Nelson Street, Providence
Terça, 25/10, das 16:00 às 19:00
Nathanael Greene Middle School
721 Thurbers Avenue, Providence
Quarta, 02/11, das 16:00 às 19:00 

LEMBRETES RIPTA
Para as famílias do ensino médio, um lembrete de que vocês 
podem encontrar detalhes sobre quaisquer interrupções 
de serviços das rotas de ônibus da Autoridade Pública de 
Trânsito de Rhode Island (RIPTA) em: https://www.ripta.com/
alerts/.
Estudantes do ensino médio também podem solicitar cartões 
WAVE da RIPTA preenchendo o formulário localizado aqui. Se 
você já tiver preenchido o formulário, não precisa preencher 
de novo.
Você quer aprender a utilizar o amplo sistema de transporte 
público de Rhode Island? Confira o guia da RIPTA How to Ride 
Guide (Como se locomover) disponível em inglês e espanhol. 
Precisa de ajuda para planejar o seu trajeto? Ligue para 784-
9500 x2012 ou acesse RIPTA.com/pt/ para utilizar o nosso 
planejador de viagens (Trip Planner) – É um jeito fácil de 
planejar o seu trajeto e obter informações sobre os horários. 

A T U A L I Z A Ç Õ E S  D O  D I S T R I T O

D E S T A Q U E S  D A  E Q U I P E

Alice Briney-Rockswold
Treinadora de Alfabetização

Local de trabalho: Carl Lauro Elementary School

Juntou-se à equipe do PPSD em: 2015

Conheça as pessoas incríveis que trabalham
com os nossos alunos todos os dias!

Como você descreve o seu trabalho para pessoas que não 
trabalham na área da educação? 
Nosso papel é promover uma educação de excelência que os 
nossos alunos precisam e merecem. Trabalhamos todos os dias 
com uma crença inabalável de que eles conseguirão ter sucesso 
na vida e fazemos questão de dizer a eles que vão ter amor e 
suporte em todo o trajeto.

Os alunos do ensino fundamental se desenvolvem bastante a cada 
ano. Quais foram uma das maiores conquistas ou marcos dos seus 
estudantes?
Há crescimento quando há condições 
ideais para o aprendizado.  Como 
treinadora de alfabetização, a minha 
função é ajudar os professores a 
estabelecer essas condições em suas 
salas de aula. Nossos estudantes 
alcançam conquistas todos os dias, 
algumas maiores e algumas menores. Todas elas precisam ser 
celebradas enquanto buscamos atingir o potencial completo 
deles.

O que você gostaria que mais pessoas soubessem sobre ser um 
professor?
Que não envolve apenas melhorar as notas das provas. É sobre 

melhorar os resultados nas vidas dos estudantes. Encontramos 
potencial igualmente distribuído em todos os alunos de Rhode 
Island, mas ainda encontramos pontos de melhoria em seus 
resultados. Com grandes expectativas e o suporte correto, os 
professores conseguem mudar a trajetória nas vidas de seus 
estudantes. É difícil? Sim. Se fosse fácil, qualquer um conseguiria 
fazer - Mas é a profissão mais gratificante que existe.

Qual é a sua maior expectativa para escola esse ano?
Há muito o que esperar. Esse ano há várias iniciativas 
animadoras da ELA acontecendo na Carl G. Lauro. Estamos 
criando uma parceria com a Books are Wings e a Providence 

Public Library (Biblioteca 
Pública). Ano passado 
colocamos mais de 1000 
livros novos e pouco usados 
diretamente nas mãos dos 
nossos estudantes e fizemos 
o cadastro de 427 famílias. 

Não vemos a hora de visitar a biblioteca de novo. Estamos 
fazendo novas parcerias também. A Rhode Island Latino Book 
Awards NOS ajudou a coordenar várias palestras sobre livros 
com autores e ilustradores que inspiram os nossos estudantes. 
Adoro engajar organizações da comunidade para que ajudem 
com o nosso trabalho. Eles foram de uma ajuda inestimável para 
a nossa escola.

“Com grandes expectativas e o suporte 
correto, os professores conseguem mudar 
a trajetória nas vidas de seus estudantes.”

Alunos da primeira série da Lauro Elementary 
recebendo bicicletas dos cidadãos.

EQUIDADE NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE PROVIDENCE 

Aprendendo ao ar livre na Sackett Street
Estudantes da Lillian Feinstein Elementary agora têm um 
novo local para aprenderem na área externa da escola - 
um novo espaço de aprendizado ao ar livre! É um ótimo 
espaço para que os estudantes continuem envolvidos 
academicamente. Um agradecimento especial à professora 
da quinta série Donna Marcaccio, que comprou uma mesa 
de piquenique por meio do auxílio financeiro que ela 
promoveu. Um agradecimento também ao BIG GREEN 
JUMPSTART que financiou o auxílio, apenas uma das 
centenas de colaborações pelos Estados Unidos. 

HOMENAGEANDO OS ALUNOS

Cultivando um Jardim
Alunos da Nathanael Greene Middle School estão 
plantando vários ingredientes frescos em seu clube 
de jardinagem. Desde tomates e cerejas a manjericão 
e hortelã, os alunos estão aprendendo a cultivar 
diferentes plantas e como cuidar bem de cada uma. 

Nossos esforçados e talentosos alunos estão fazendo coisas incríveis todos os dias. Veja alguns exemplos.

Estudantes do Mês de Setembro
Confira as estrelas da Fogarty! Este incrível grupo de 
estudantes foram escolhidos como os estudantes do 
mês na Fogarty Elementary School. Os professores e 
funcionários elegeram esse grupo de estudantes como 
incríveis representantes da escola. Cada estudante foi 
escolhido por um dos muitos professores como um 
exemplo dos valores principais da escola.

Jardim Interno da Hope High School
Os estudantes do Mr. Laniere na Hope High School 
estão animados em cultivar o seu jardim interno! O 
nosso agradecimento especial ao EvanLee Organics e 
Sodexo USA Por ajudarem a tornar este jardim interno 
em realidade! 

Estudantes do Mês de Setembro
Confira as estrelas da Kizirian! Este incrível grupo de 
estudantes foram escolhidos como os estudantes do mês 
na Kizirian Elementary School. 

Comemoração da Herança Hispânica
Famílias estudantes e funcionários da Lauro 
Elementary compareceram à noite da herança 
hispânica! Comidinhas, dançarinos e estudantes que 
cantavam ao som do ukulele da Ms. Shaw! Que noite 
incrível!

D E  A P R E N D I Z  M U L T I L Í N G U E  A  E D U C A D O R
Conheça Vilai Or, um dos muitos alunos multilíngues 
antigos do PPSD (MLLs) que se tornaram educadores! 
Mr. Or é um diretor assistente na Mount Pleasant High 
School,por ser um ex- aluno da escola, traz consigo 
uma perspectiva única de sua função como antigo 
MLL. Ele está feliz de estar de volta em sua alma mater 
fazendo a diferença na vida de muitos estudantes. 
Saiba mais sobre a sua jornada e a sua missão nesse 
vídeo.

G I R O  P E L O  D I S T R I T O

D I R E T O R  A S S I S T E N T E  D E  R H O D E  I S L A N D 
G A N H A  R E C O N H E C I M E N T O
Outubro é o Mês Nacional dos Diretores e esse mês 
começou com chave de ouro para Renee Walker da 
Central High School, ele foi reconhecido formalmente 
como o diretor assistente do ano de Rhode Island 
de 2022 pela Associação Nacional dos Diretores de 
Ensino Fundamental! Renee é um incansável defensor 
dos alunos da Central High School. Obrigado por tudo 
o que faz, Renee! 

M A R Q U E M  N O  C A L E N D Á R I O !
 c SAÍDA 2 HORAS MAIS 

CEDO 
Quarta-feira, 19 de 
outubro 

 c CTE: NOITE DE CLUSTERS 
DO SINDICATO DO 
SETOR DE CONSTRUÇÃO  
Quinta, 20 de outubro 

 c TESTE DE ADMISSÃO DA 
CLASSICAL 
Sábado,22 de outubro

ALUNOS DA 1ª SÉRIE SURPREENDIDOS COM NOVAS BICICLETAS
Alunos da primeira série da Ms. Riordan na Carl G. Lauro 
Elementary School foram surpreendidos com bicicletas 
novinhas, capacetes e cadeados dados pelos funcionários 
da Citizens e da L.E.A.D. USA. Os funcionários da Citizens 
montaram as bicicletas para os alunos como parte de uma 
atividade de montagem em grupo em colaboração com a 
L.E.A.D. USA, uma empresa de consultoria especializada em 
interação humana. Os estudantes ganharam bicicletas por 
terem completado os seus relatórios de gentileza aleatória, 
nos quais eles compartilharam as boas ações que fizeram 
para outras pessoas em suas comunidades.

Foi uma experiência profunda e impactante para todos, 
onde os valores da empresa conseguiram proporcionar 
mais do que aprendizado pessoal, também proporcionaram 
bicicletas para crianças incríveis! disse  Richard Kuepper, 
presidente e fundador da L.E.A.D.USA.

Após a atividade de montagem das bicicletas,os estudantes 
puderam entrar para ver as suas bicicletas novas. Os 
funcionários da Citizens também deram a eles novos 
capacetes e cadeados para as bicicletas, além de instruções 
de segurança que foram dadas por um policial de bicicleta 
de Providence e uma loja de bicicleta local.

 c TESTE DE ADMISSÃO DA 
CLASSICAL 
Terça, 25 de outubro

 c CTE: NOITE SOBRE 
CLUSTERS NO SETOR 
MÉDICO 
 Quinta, 27 de outubro

 c TESTE DE ADMISSÃO DA 
CLASSICAL 
Sábado,29 de outubro

HOMENAGEM ÀS APOSENTADAS DE PPSD
Essa semana, as Escolas Públicas de Providence, 
a União de Professores de Providence, o 
Departamento de Educação de Rhode Island (RIDE) 
e o Conselho Escolar de Providence homenagearam 
71 educadores de longo tempo do PPSD que se 
aposentaram depois de muitos anos transformando 
o futuro de seus alunos. Somos imensamente gratos 
a todos esses educadores por seu tempo, esforço e 
dedicação aos nossos alunos a cada dia. Desejamos 
o melhor e que tenham uma aposentadoria longa e 
tranquila!  

DIA RI APPLE CRUNCH DE 2022 - 19 de outubro - meio dia
No dia 19/10 participe da celebração em todas as escolas de Rhode Island e do país no Mês 
Nacional da Fazenda à Escola mordendo uma maçã orgânica ao meio-dia! Sodexo fornecerá 
maçãs da Barden Family Orchard em North Scituate, RI! Faça um anúncio no período da manhã, 
peça aos alunos para se vestirem com cores de maçã (vermelho, amarelo e verde) ou faça 
acessórios de maçã e faça uma contagem regressiva na cantina! 

Envie-nos fotos no Facebook da- Sodexo Providence Child Nutrition Program, Instagram & Twitter 
– @ProvidenceCNP - Marque as fotos para concorrer a prêmios da RI Farm to School Network! 
#RIAppleCrunch22  

Saiba mais sobre uma plantação de maçãs local com esse  Passeio Virtual da Steere Orchard, 
membro do Programa Community Roots da Farm Fresh de RI!

NOVEMBRO MENU DA ESCOLA
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