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Por Dra. Nkolika E. Onye, Chefe de Equidade e Pertencimento 

Tendo trabalhado previamente como Professora, Coach de formação, Diretora e Administradora 
do Escritório Central, é de fato uma honra colaborar com os alunos e suas famílias nessa função 
recentemente desenvolvida. Devemos criar uma cultura em que todo mundo, mas especificamente, os 
nossos jovens, sintam um grande sentimento de pertencimento. 

Nossa missão é aumentar a equidade de acesso para os alunos para que possam ter uma educação de alta 
qualidade e competitiva. Trabalharemos a favor dos jovens e suas famílias e enfatizamos a importância da 
diversidade na promoção do aprendizado e do desenvolvimento que leva a uma formação universitária 
bem sucedida e cargos competitivos de alto nível.

Os objetivos para esse ano são: aprofundar conhecimentos, aprender estratégias e habilidades que 
ofereçam suporte ao ensino culturalmente sensível e melhorem as disposições para o engajamento 
e adicionem conteúdo sobre raça, gênero, identidade, etnia, status de habilidade, multilinguismo e 
equidade para todos os funcionários em suas respectivas funções. Esse é um ano de aprendizado 
para todos nós. Chamaremos os pais e as demais pessoas da comunidade para compartilhar as 
suas experiências, ideias e sugestões, e também continuaremos a desenvolver e expandir suas 
capacidades. Esperamos liderar e aprender juntos.

Confiram o nosso site sobre Equidade e Pertencimento aqui para ver estruturas, informações 
atualizadas para investidores e recursos adicionais.

DRA. NKOLIKA E. ONYE
Chefe de Equidade e Pertencimento

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: As escolas de Providence investem recursos no aprendizado de inglês dos estudantes 

WJAR, 29 de agosto
• Os alunos de Providence voltam à escola com novos recursos sociais e emocionais 

ABC6, 29 de agosto
• Eventos de celebração de volta às aulas para as famílias de Providence 

WPRI, 25 de agosto
• David Duke, vindo de Rhode Island, agora o jogador da NBA, retribui organizando um dia da comunidade em 

Providence 
Providence Journal, 22 de agosto

• Providence acolhe e-sports no ensino médio 
Boston Globe, 15 de agosto

Dr. Javier Montañez, Superintendente Interino, com a 
comissária do RIDE Angélica Infante-Green e equipe do 
PPSD na parada de ônibus no primeiro dia de aulas.  

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

2  D E  S E T E M 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, encontre todas as edições anteriores no  
Site do distrito, em vários idiomas.

Tenho que começar com um grande obrigado a todos os professores, 
funcionários, motoristas, guardas de trânsito, zeladores, administradores e 
parceiros da comunidade. A dedicação de vocês por todo o verão e durante as 
últimas semanas permitiu que os nossos alunos tivessem um ótimo começo 
de ano letivo. Eu pude visitar muitas escolas essa semana e dá para sentir a 
animação no ar. 

Várias coisas que estão sendo feitas em Providence levam tempo – como 
construir novas escolas ou estabelecer um novo currículo. Esse ano vamos 
começar a ver o resultado de muitos desses trabalhos.   

Claro, ainda há muito trabalho a ser feito. Não é à toa que estamos em uma intervenção do estado. Continuaremos a 
buscar por aquilo que foi negligenciado por décadas e que precisa de ser reparado. Não será fácil, mas isso não é um 
problema. Eu consegui ver o que podemos conseguir juntos.

Trabalhando juntos, conseguimos fornecer um aprendizado de qualidade no verão para 3.000 alunos de todas as séries. 
Ano passado, fomos um dos primeiros distritos escolares a voltar ao aprendizado presencial durante a pandemia pois 
sabíamos que era onde os estudantes tem mais aproveitamento. 

É possível fazer o que é difícil. Basta fazê-lo juntos. Então, muito obrigado novamente pelo trabalho em equipe para 
conseguir que corresse tudo bem nesse início de ano.

Reconstrução de Nossas Escolas
Por todo nosso distrito, as escolas estão sendo melhoradas, 
reformadas e reconstruídas. Para saber mais sobre vários desses 
projetos em andamento, como o primoroso centro de aprendizado 
Narducci Learning Center, ou sobre o ampla obra da escola Hope High 
School, confira o Plano de Melhoria da Infraestrutura da Capitalde 
Providence. Nele há várias informações e detalhes completos dos 
projetos que trarão um futuro melhor para nossos alunos.

Sobre a Volta às Aulas
Se você tiver perguntas sobre o novo ano letivo, conte conosco! Clique 
aqui para assistir um vídeo sobre o Conselho Consultivo dos Pais (PAC) 
e a cobertura das escolas de Providence sobre novas informações e 
perguntas frequentes para 2022-23. Você também pode conferir a 
nossa página de volta às aulas para encontrar recursos importantes 
sobre, por exemplo, refeições dos alunos, apoio à frequência, planos de 
segurança das escolas e muito mais. 

Alterações nos Horários de Saída
Um importante lembrete para todos os membros da comunidade do 
PPSD: o ano letivo 2022-23 terá oito dias em que as escolas liberarão 
os alunos duas horas mais cedo para o desenvolvimento profissional 
dos professores. Acontecerá nas seguintes datas:

• Quarta-feira, 21 de setembro de 2022

• Quarta-feira, 19 de outubro de 2022

• Quarta-feira, 16 de novembro de 2022

• Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022

• Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023

• Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023

• Quarta-feira, 15 de março de 2023

• Quarta-feira, 17 de maio de 2023

As famílias receberão lembretes dessas saídas com 2 horas de 
antecedência ao longo do ano. Confira o calendário acadêmico 
completo aqui. 

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

UMA SEMANA DE LUTA LIVRE
Antes do início do ano letivo, a equipe de luta livre 
da Hope High School,o Departamento de Polícia 
de Providence e Beat the Streets New England se 
juntaram para organizar um acampamento de luta livre 
gratuito na Hope. A semana começou como a visita do 
superintendente e uma celebração com comida para os 
70 lutadores que participaram.  

H O M E N A G E A N D O  O S  A L U N O S

ACOLHIMENTO AFETUOSO
Os alunos da Vartan Gregorian Elementary tiveram 
um primeiro dia de aulas empolgante na segunda-
feira graças a um acolhimento afetuoso pelos atletas 
estudantes da Brown University! Agradecemos a todos 
vocês que tiraram um tempo e ajudaram esses jovens 
aprendizes a começar bem o ano.

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

VOLTA À LABUTA
Foi uma volta aos trabalhos no primeiro dia de escola para 
os estudantes da Harry Kizirian Elementary! Os estudantes 
trabalharam na contagem, na colaboração entre eles e na 
sua apresentação para outros estudantes e funcionários ao 
longo do dia para começar bem o ano.

RETORNO COM ESTILO
Os estudantes da Gilbert Stuart Middle School tiveram 
uma recepção ao estilo tapete vermelho graças aos 
funcionários e membros das fraternidades e repúblicas 
Black que se reuniram para animar os alunos em sua 
entrada no edifício. Agradecemos a todos que tomaram 
um tempo para tornar o primeiro dia dos nossos alunos 
inesquecível!

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

Michael Lamantia
Professor Técnico de Artes e Mídia

Local de trabalho: PCTA (Escola Técnica e Profissional de Providence)

Juntou-se à equipe do PPSD em: 2012

Como é o dia-a-dia de um instrutor de artes e mídia?

Em um dia típico na PCTA, fazemos um trabalho teórico para começar: 
falando sobre segurança, tudo sobre a terminologia do design gráfico 
e até a parte interna do funcionamento de equipamentos. Nossos 
estudantes também se dedicam ao estudo para conseguir a Certificação 
Adobe, com módulos de treinamento onde eles passam por tutoriais 
aprofundados do uso do programa. A segunda parte do dia é quando 
aplicamos o que eles aprenderam em uma experiência prática. Então, 
quando você entra nos nossos laboratórios, você pode encontrar 
crianças fazendo designs 
nos computadores, fazendo 
impressões em camisetas e 
trazendo os seus designs à vida. 
Também temos um estúdio 
de TV e um espaço onde os 
alunos produzem podcasts e 
transmissões ao vivo de suas 
produções. É ótimo ver quando 
eles surgem com uma ideia no 
papel e a trazem para o mundo digital ou andam pela escola com a sua 
criação em uma camiseta!

Como o programa se desenvolveu desde que você começou na 
PCTA?

Quando eu comecei a minha carreira em educação, as plataformas 
de mídia social como YouTube estavam sendo usadas, mas não com 
a influência que elas têm hoje. Hoje em dia temos celebridades do 
meio digital e mídia digital em um rápido crescimento e mudança. 
O equipamento no nosso setor se tornou muito mais acessível, 
então é ótimo termos o financiamento e os recursos para comprar o 
equipamento que é usado no nosso setor pelos estudantes para que 
aprendam como operá-lo. Vê-los usando nossa ótima tecnologia e 
empolgados para fazer tarefas e projetos em aula é incrível. É isso que 
dizemos aos alunos – o que você acabou de desenvolver em aula usando 
o Adobe Photoshop , isso é trabalho! Isso é chamado de designer 
gráfico e você pode ser pago por isso! Eles podem não perceber que 
poderiam ganhar dinheiro fazendo algo que eles adoram.

De quê você tem mais orgulho durante o seu tempo aqui?

De bastante coisa! Uma que eu me lembro são nossos alunos ganhando 
a medalha de ouro na produção de vídeo para TV em 2013 e pelos 
dois últimos anos na competição americana de habilidades. É muito 
empolgante ver os nossos alunos competir contra seus colegas a nível 
nacional na área tecnológica. Eles, na verdade, acabaram de voltar de 
Atlanta esse verão onde competiram com vencedores estaduais do 
país!

É ótimo também quando os alunos conseguem transferir as habilidades 
aprendidas aqui para o mundo real. Por 
exemplo, recentemente, tivemos um 
aluno que estava trabalhando em um 
estágio por meio do nosso programa e 
que acabou sendo contratado para todo 
o verão como designer gráfico. Isso é 
muito importante!

O que mais você gostaria que as pessoas soubessem sobre o seu 
trabalho? 

Nós temos uma loja completa de impressão e isso permite aos nossos 
alunos uma experiência prática de como trabalhar com os clientes e 
produzir uma variedade de tarefas reais. Podemos fazer camisetas, 
banners, panfletos, pôsteres, o que você quiser, bem aqui na PCTA. 
O nosso programa de design gráfico também oferece créditos 
universitários! Após a graduação, os alunos podem ganhar 5 créditos 
na sua formação associada em Produção de Mídia Digital na NEIT e 
duas aulas de design gráfico da NEIT de multimídia e programa de web 
design. 

 O que você qual é a sua maior expectativa para escola esse ano?

Esse ano, fornecer mais oportunidades de estágio para os alunos. Temos 
esse ótimo programa onde os alunos podem ter experiência do mundo 
real e ainda serem pagos por isso. Queremos fornecer mais dessa 
experiência para colocar os nossos alunos no caminho de suas carreiras. 
Acho que essa é uma vantagem muito valiosa para nossos meninos 
quando se formam e buscam o próximo passo, já que esses estágios 
fornecem uma experiência de aprendizado e podem levar os nossos 
alunos não apenas um trabalho, mas a uma carreira em um campo que 
adoram! 

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

“Temos esse ótimo programa onde os alunos 
podem ter experiência do mundo real e ainda 
serem pagos por isso. Queremos fornecer 
mais dessa experiência para colocar os 
nossos alunos no caminho de suas carreiras. ”

Carl G. Lauro Elementary School

E Q U I D A D E  N A S  E S C O L A S  P Ú B L I C A S  D E  P R O V I D E N C E

DE VOLTA À ÁGUA
Com a volta do ano letivo na Classical High School o time de 
remo está de volta à água e pronto para outro ano bem sucedido. 
O programa, já em seu sexto ano, recebe qualquer aluno em sua 
equipe de 12 membros. O treinador Christopher O'Connell é 
comprometido com a elaboração de um clima de equipe baseado 
na confiança e no respeito mútuo. Clique aqui para assistir um 
vídeo deles sobre a equipe de remo da Classical e como os alunos 
estão aprendendo habilidades para a vida e experiências valiosas 
na água esse ano.

OBRAS NA CLASSICAL
As escolas de Providence continuam a se modernizar 
por meio de projetos de reforma muita necessários. 
Essa semana marca o fim da primeira fase de um projeto 
de vários anos na Classical High School com o corte 
da fita de um novo espaço onde os estudantes podem 
continuar a aprender sem interrupção enquanto novas 
salas de aula, laboratórios de mídia e escritórios estão 
sendo construídos na escola. Saiba mais sobre os 
projetos de construção em andamento na PPSD aqui: 
https://express.adobe.com/page/FYBdXmuZKx2iF/

DISTRIBUIÇÃO DE MOCHILAS
Esse ano, o Plano de Saúde dos Vizinhos de Rhode 
Island e vários parceiros da comunidade mais uma 
vez se reuniram para distribuir novas mochilas aos 
estudantes em vários locais do estado. Se você perdeu 
o evento semana passada, não se preocupe. Outras 
mochilas serão fornecidas às escolas, então confira 
com o escritório da sua escola para ver se você pode 
pegar uma.

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

EVENTOS DE VOLTA ÀS AULAS
Criar uma cultura de comunidade e respeito é 
essencial para desenvolver o distrito escolar que os 
nossos alunos merecem. Então, semana passada, os 
funcionários de todo o distrito fizeram o máximo 
possível para receber os alunos e suas famílias nas 
escolas com estilo! As celebrações incluíram pula-
pula, música ao vivo, carros de sorvete, passeios em 
caminhão de bombeiros e muito mais. 

PREPARAÇÃO PARA O SUCESSO
Professores e funcionários do distrito, como o grupo 
acima do PCTA passaram várias semanas antes 
do início das aulas preparando tudo para que os 
estudantes voltassem no dia 29 de agosto. Isso incluiu 
centenas de horas de desenvolvimento profissional e 
preparação das salas de aula para o início do ano letivo. 
Agradecemos pela dedicação de todos!

M A R Q U E M  N O  C A L E N D Á R I O !
 c DIA DO TRABALHO (NÃO HAVERÁ 

AULA) 
Segunda-feira, 5 de setembro de 2022

 c DIA DE ELEIÇÕES PRIMÁRIAS 
(NÃO HAVERÁ AULA) 
Terça-feira, 13 de setembro de 2022

 c MÊS DA HERANÇA HISPÂNICA 
15 de setembro -15 de outubro

 c SAÍDA 2 HORAS MAIS CEDO 
Quarta-feira, 21 de setembro de 2022

 c ROSH HASHANAH (NÃO HAVERÁ AULA) 
26 e 27 de setembro de 2022

https://www.providenceschools.org/equity
https://turnto10.com/news/local/multilingual-newcomer-program-providence-rhode-island-schools-academics-english-learning-students-education-language-lost-in-translation-native-language
https://www.abc6.com/providence-students-back-to-school-with-new-social-emotional-resources/
https://www.wpri.com/back-to-school/back-to-school-celebrations-held-for-providence-families/
https://www.providencejournal.com/story/sports/2022/08/22/david-duke-brooklyn-nets-providence-native-gives-back-his-community/7860551001/
https://www.providencejournal.com/story/sports/2022/08/22/david-duke-brooklyn-nets-providence-native-gives-back-his-community/7860551001/
https://www.bostonglobe.com/2022/08/15/metro/providence-is-embracing-high-school-e-sports/
https://www.abc6.com/providence-students-back-to-school-with-new-social-emotional-resources/
https://express.adobe.com/page/FYBdXmuZKx2iF/
https://www.youtube.com/watch?v=rzxSnGpw6lY
https://www.youtube.com/watch?v=rzxSnGpw6lY
https://www.providenceschools.org/back2school
https://www.providenceschools.org/cms/lib/RI01900003/Centricity/Domain/234/2022-2023%20Providence%20Public%20Schools%20Academic%20Calendar.pdf
https://www.providenceschools.org/cms/lib/RI01900003/Centricity/Domain/234/2022-2023%20Providence%20Public%20Schools%20Academic%20Calendar.pdf
https://youtu.be/xqhaBDSaDzE
https://youtu.be/xqhaBDSaDzE
https://youtu.be/xqhaBDSaDzE
https://express.adobe.com/page/FYBdXmuZKx2iF/
https://www.youtube.com/watch?v=rzxSnGpw6lY

