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Parabéns ao graduado da Classical High School, Marquis 
Buchanan, que foi nomeado Atleta Masculino do Ano 
na Premiação Esportiva de Ensino Médio de RI 2022! 
Desejamos tudo de melhor para o Marquis conforme 
ele segue em frente para jogar como Wide Receiver no 
time de futebol da Universidade de Rhode Island neste 
outono.

Progresso do Plano de Ação de Superação
O Plano de Ação de Superação (TAP) do distrito é a estrela-
guia para a criação de um distrito escolar que os nossos 
alunos merecem. Clique aqui para ver o último relatório de 
progresso sobre o TAP, inclusive os passos essenciais dados 
em direção aos pilares do plano, que são: Talentos de Nível 
Mundial, Excelência no Aprendizado, Comunidades Envolvidas 
e Sistemas Distritais Eficientes. Você também saberá sobre os 
passos em andamento ou planejados para dar continuidade ao 
ritmo positivo do distrito. 

Parceria com a JWU
O Distrito de Escolas Públicas de Providence tem a honra de 
anunciar uma parceria com a Johnson and Wales University 
(JWU) para ampliar os caminhos para educadores de nível 
mundial no PPSD. Cursos de educação de nível de mestrado 
e doutorado serão oferecidos com desconto na taxa do curso 
para certos indivíduos do PPSD, inclusive administradores, 
professores, funcionários e voluntários. Os alunos de mestrado 
receberão um desconto de 50% na taxa do curso e os 
candidatos a doutorado receberão uma oferta de bolsa de US$ 
15.000. O primeiro grupo de alunos será aceito neste outono.

Boas-vindas às novas contratações do PPSD
O distrito tem o prazer de dar as boas-vindas a todos os 
novos educadores e funcionários que se uniram ao PPSD para 
o próximo ano letivo! Vocês passarão a fazer parte de uma 

equipe dedicada de educadores que estão profundamente 
comprometidos em ajudar os alunos a triunfarem. Também 
temos o prazer de dar as boas-vindas aos novos membros da 
equipe de liderança executiva do distrito:

• Arzinia Gill, diretora-sênior de apoio aos diretores
• Cory McCarthy, diretor-executivo de aprimoramento, 

reforma e inovação escolar
• Dra. Nkolika Etell Onye, diretora-chefe de igualdade
• James Scott, diretor de assuntos intergovernamentais e 

projetos especiais
• Scott Sutherland, diretor-executivo de escolas secundárias
• Colleen Van Brunt, diretora-executiva de desenvolvimento 

profissional 

Academia de Professores 2022-23
O Distrito de Escolas Públicas de Providence (PPSD) está 
comprometido em proporcionar treinamento e suporte aos 
educadores para garantir o desenvolvimento profissional. O 
distrito tem o prazer de anunciar a Academia de Professores 
2022-2023, que ocorrerá de 15 a 19 de agosto. A academia 
deste ano oferecerá mais de 100 sessões, inclusive, entre 
outras: aprendizado socioemocional, suportes/estratégias 
institucionais para alunos multilíngues, programação para 
múltiplos idiomas, pedagogia matemática e de alfabetização, 
igualdade e/ou instrução especializada. Os professores 
receberão $40/hora e Unidades de Aprendizado Profissional 
(PLUs) para todas as sessões de que participarem. As sessões 
serão ao vivo e o cadastro poderá ser feito na Frontline, de 1º 
de agosto a 10 de agosto!

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

AS COISAS ESTÃO MELHORANDO

ATLETA DO ANO

Neste verão, 12 alunos ingressantes do último ano da 
Central High School iniciaram mais de 400 horas de 
treinamento remunerado na Academia de Bombeiros 
do Departamento de Bombeiros de Providence, em 
parceria com o programa CTE do distrito e do Junior 
Achievement de Rhode Island. O programa ocorrerá 
ao longo do próximo ano letivo, e no final os alunos 
terão a oportunidade de ingressar na Academia de 
Bombeiros da cidade para se tornarem bombeiros! 

H O M E N A G E A N D O  O S  A L U N O S
Nossos esforçados e talentosos alunos estão fazendo coisas incríveis todos os dias! Veja alguns exemplos.

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

Tracy Corcoran
Professora de educação geral Pré-K

Local de trabalho: Young Woods Elementary School

Juntou-se à equipe do PPSD em: 2020

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.
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Como você descreveria o seu trabalho?

Todo dia é um dia diferente. E é bem corrido, tanto que na 
metade das vezes eu me esqueço de almoçar! Fico sempre 
pensando: “Eu almocei hoje?”. No pré-jardim de infância, o 
trabalho evolui muito de um ano para o outro. No início do 
ano, tentamos fazer com que os alunos que nunca estiveram 
longe da família aprendam a confiar em nós e se tornar mais 
independentes. Fazemos muitos trabalhos socioemocionais, 
ensinando os alunos sobre suas 
emoções e como resolver problemas. 
Trabalhamos como enfermeiros, 
cuidadores, árbitros, enquanto 
ensinamos ciências, alfabetização e 
matemática. É muito cansativo, mas é 
o trabalho mais recompensador. É por 
isso que já trabalho nisso há 27 anos.

Qual é a sua parte favorita do trabalho como professora do pré-
jardim de infância?

A diferença entre a criança de setembro e a de junho. O 
desenvolvimento no pré-jardim de infância é incrível! Elas 
chegam como criancinhas cheias de medo, pois nunca estiveram 
longe da família, algumas falando idiomas diferentes, então 
aprendem a ser independentes das suas famílias e encontrar 
confiança em si mesmas. Mas, em junho, tenho alunos que 
conseguem seguir uma rotina de sala de aula de maneira 
independente; eles conhecem letras e sons, alguns já estão 
lendo, outros conseguem contar até 100... eles estão confiantes 
e aprendem como ter empatia e ser bondosos, e também fazem 
amigos. E tudo isso ocorrem um único ano letivo! 
 

O programa Pre-K da Young Woods recentemente se tornou o 
primeiro do distrito a receber uma classificação de 5 estrelas. O 
que você achou disso?

Nós temos uma equipe incrível. Todos chegamos juntos de 
outro distrito em 2020 e dissemos que esta era uma ótima 
oportunidade. Sabemos muito bem como trabalhar uns com 
os outros e os professores da Young Woods, assim como o dr. 
Reilly e Kelly Spaziano nos acolheram e nos guiaram muito bem. 

Nós somos uma família de verdade, o 
que é importante. Temos nossa própria 
sala, mas colaboramos, o que tem 
sido muito útil para o aprendizado, e 
a nossa coordenadora Diane Nault é 
uma grande contribuinte nesse sentido. 
A classificação de 5 estrelas é um 
reconhecimento de todo esse trabalho. 

Sabemos que estamos dando uma educação de alta qualidade 
a esses alunos. Essas crianças são capazes e confiantes, e estão 
prontas para arrasar.

O que você espera para o próximo ano?

Eu sempre lembro a mim mesma de que, em setembro, os 
novos alunos começarão do zero. Eles aprendem com o tempo, 
e não somente quando queremos. Então, eu me concentro e 
me lembro de que meu objetivo é criar uma família na sala de 
aula, uma comunidade em que nos respeitamos e nos ajudamos. 
Isso constrói a ponte para o aprendizado. Quando ajudamos 
as crianças a controlar suas emoções e saber que aqui elas são 
amadas, podemos começar o aprendizado de verdade. Nós as 
ajudamos no início, mas no final elas têm as ferramentas de que 
precisam para resolver os problemas sozinhas.

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

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

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

ESTILO VERÃO

• Líderes da cidade quebram o chão no Anexo da Frank D. Spaziano Elementary School 
WJAR, 20 de julho de 2022

• JWU entra em parceria com as Escolas de Providence para aumentar as oportunidades para educadores 
Providence Business News, 19 de julho de 2022

• Van doada significa mais do que apenas mobilidade para uma família de Providence 
 WPRI, 30 de junho de 2022

• Programa pré-jardim de infância da Young Woods recebe classificação de 5 estrelas 
Providence Business News, 21 de junho de 2022

• Artista de Lego de RI revela réplica de escola de ensino primário de Providence 
WPRI, 20 de junho de 2022

29 DE JULHO DE 2022

Sabemos que estamos dando uma 
pré-educação de alta qualidade a 
esses alunos. Essas crianças são 
capazes e confiantes, e estão prontas 
para arrasar.”

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

Para que possamos fechar a lacuna das conquistas e desenvolver o distrito escolar da 
maneira que os nossos alunos merecem, precisamos nos esforçar o ano inteiro. Isso nunca 
esteve mais claro do que neste verão! Há vários projetos e melhorias em andamento para nos 
ajudar a começar o ano letivo 2022-23 com tudo no mês que vem. 

Em breve os alunos de todos os níveis concluirão seus programas de aprendizado de verão. 
Nossos alunos do nível K-8 ampliaram sua educação por meio de aprendizado baseado em 
projetos de alfabetização, matemática, STEM e artes. Além da recuperação de créditos, os 
alunos do ensino médio conseguiram ter acesso a rotas profissionais por meio dos nossos 
cursos de Carreira e Educação Técnica (CTE). Agradecemos às centenas de membros 
dedicados da equipe que ajudaram a tornar nossos programas de verão possíveis!

Ao mesmo tempo, os prédios de todo o distrito estão recebendo milhões de dólares em 
melhorias por meio do fundo de capital rotativo estabelecido com a prefeitura de Providence. 
Algumas dessas melhorias são bebedouros para garrafas em todas as escolas, reforma do piso de vários ginásios, substituição de 
caldeiras e outras melhorias fundamentais.  

O distrito também está formando novas parcerias para estabelecer caminhos para professores de início de carreira e oportunidades 
de desenvolvimento profissional para funcionários. Dezenas de recém-graduados do PPSD estão participando de um programa de 
parceria entre o distrito e Local Union 1033, que busca ajudar os graduados a iniciar na carreira de ensino. O distrito também fez 
parceria com a Johnson and Wales University para proporcionar descontos significativos para funcionários do PPSD que quiserem 
buscar diplomas avançados, como você verá abaixo. 

Há tantos outros projetos de verão em andamento neste momento que eu não tenho espaço para mencionar aqui, mas quero que 
nossos alunos, famílias e comunidade saibam que a equipe do PPSD está trabalhando muito para continuar aproveitando o ritmo que 
alcançamos no ano passado.

M A R Q U E  A S  D A T A S  N O  C A L E N D Á R I O !
 c ÚLTIMO DIA DO PROGRAMA DE 

APRENDIZADO DE VERÃO 
Sexta-feira, 29 de julho de 2022

 c DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
DE RETORNO DA EQUIPE  
Segunda-feira, 22 de agosto de 2022

 c PRIMEIRO DIA DE AULA 
Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Alunos do programa de verão do DEPP 
na Young Woods Elementary School.

A B R I N D O  N O V O S  C A M I N H O S

Na semana passada, os líderes da cidade de Providence se 
reuniram na Frank Spaziano Elementary School para anunciar 
a reconstrução do anexo da escola e a construção de um 
novo prédio. O projeto de $44 milhões terá salas de aula para 
níveis desde o pré-jardim de infância até a quinta série, assim 
como salas de artes e STEM, um refeitório, salas de aula de 
educação especial e áreas de brincadeiras externas.

P R Ê M I O  D E  E L E T R Ô N I C A
Parabéns à nossa equipe de Tecnologia da Informação 
(TI) e ao Oficial de TI Peter Santos por, mais uma vez, 
receber prêmios por seus esforços em comprar e usar 
equipamentos eletrônicos ambientalmente sustentáveis 
no distrito. Pelo quinto ano seguido, a equipe de TI foi 
prestigiada pelo Global Electronics Council por usar 
equipamentos energeticamente eficientes, duradouros e de 
fácil reciclagem. Em comparação a opções menos eficientes, 
apenas no ano passado, os equipamentos eletrônicos 
comprados pela equipe de TI economizou energia suficiente 
para abastecer 71 famílias dos EUA durante um ano inteiro!

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

P R O C U R A M - S E  M E N T O R E S  E  T U T O R E S
A City Year Providence está recrutando jovens adultos de 
17 a 25 anos para servirem como mentores e tutores em seis 
Escolas Públicas de Providence. Essa oportunidade inclui uma 
bolsa bissemanal de $935 (antes dos impostos), seguro-saúde 
pago pelo empregador, uma bolsa para educação, acesso a 
bolsas de estudo, desenvolvimento profissional e acesso direto 
a oportunidades de trabalho. Esse emprego em tempo integral 
ocorrerá de agosto de 2022 a junho de 2023. Saiba mais ou 
inscreva-se aqui: https://t.co/xRS9k04GHF

Os alunos do programa de artes gráficas de verão da 
PCTA estão colocando suas habilidades de Photoshop em 
ação! Na semana passada, eles desenharam e produziram 
camisetas para todos os alunos dos programas de 
verão CTE. Neste ano, 200 alunos de três escolas 
participaram dos programas CTE, inclusive vários novos 
programas como treinamento de bombeiros, assistente 
de enfermagem certificado (CNA) e cursos CCRI com 
matrícula dupla para alunos P-TECH.

HERÓI DA CIDADE
O graduado de Hope High School, Maurice Cooper, 
apareceu recentemente como destaque do Herói 
da Cidade do WPRI. No ano passado, o Maurice se 
tornou o primeiro lutador da Hope High a conquistar 
as honras All-American da Division 1. Neste outono, 
ele continuará sua carreira de luta livre na Johnson and 
Wales. 

S U P R I M E N T O S  G R A T U I T O S 
E S C O L A R E S  E  D E  M O C H I L A
Sábado, 27 de agosto
10:00 às 12:00
Evento drive-by
Vários locais:
• Providence Community Health Center, 

31 Atwood St.
• West End Community Center,  

109 Bucklin St.
• Providence Information & Student 

Registration, 325 Ocean St.
• Nathanael Greene Middle School,  

721 Chalkstone Ave.

REFEIÇÕES GRATUITAS PARA ALUNOS 
NO VERÃO
18 anos ou menos
Iniciou em 5 de julho
      
Por meio do programa EAT, PLAY, 
LEARN PVD, todos os jovens de 18 
anos ou menos de Providence têm 
direito a receber refeições gratuitas 
durante o verão. Refeições gratuitas 
no verão até agosto.  Para uma 
lista completa de locais e horários, 
veja o folheto anexo ou acesse 
eatplaylearnpvd.com/summermeals 

E X P L O R A N D O  S T E M  N O  P R O G R A M A  D E 
A P R E N D I Z A D O  D E  V E R Ã O
O Summer Learning Program (programa de aprendizado 
de verão) tem sido uma oportunidade para que os nossos 
alunos do ensino primário pratiquem e aperfeiçoem suas 
habilidades de ciência e engenharia por meio dos Kits de 
Acelerador STEM do Mystic Aquarium.   Os professores 
orientaram os alunos em aulas práticas que combinaram 
desenvolvimento socioemocional e enriquecimento 
acadêmico.  Desde a criação de barcos de argila até torres 
de palito, os alunos exploraram carreiras na área de STEM 
e desenvolveram habilidades que os ajudarão ao longo do 
ano letivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=VfxyPTQxfz4
https://www.providencejournal.com/story/sports/high-school/2022/06/24/ri-high-school-sports-awards-2022-athletes-return-in-person-guest-speaker-david-duke-jr/7716516001/
https://www.providenceschools.org/domain/2797
https://www.providenceschools.org/cms/lib/RI01900003/Centricity/Domain/2797/TAP Benchmarks Summer 2022.pdf
https://www.jwu.edu/news/university-press-releases/providence/06-29-2022-ppsd-partnership.html#:~:text=PROVIDENCE%2C%20R.I.%20%E2%80%94%20June%2029%2C,doctoral%2Dlevel%20education%20degree%20programs.
https://www.providenceschools.org/Page/5850
https://www.providenceschools.org/Page/5924
https://www.providenceschools.org/Page/5924
mailto:communications%40ppsd.org?subject=
mailto:communications@ppsd.org
http://www.providenceschools.org
https://turnto10.com/news/local/providence-rhode-island-frank-spaziano-elementary-school-annex-jorge-elorza-education-reconstruction-construction
https://pbn.com/jwu-partners-with-providence-schools-to-increase-educator-pipeline/
https://www.wpri.com/dont-miss/donated-van-means-more-than-just-mobility-to-providence-family/
https://pbn.com/young-woods-elementary-pre-k-program-receives-5-star-award/
https://www.wpri.com/dont-miss/ri-lego-artist-unveils-replica-of-providence-elementary-school/
https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://turnto10.com/news/local/providence-rhode-island-frank-spaziano-elementary-school-annex-jorge-elorza-education-reconstruction-construction
https://www.providenceschools.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=8415&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=76474&PageID=1
https://youtu.be/loASaLFYeQ4
https://youtu.be/RQCIHy90Puo 
https://t.co/xRS9k04GHF
https://www.wpri.com/sports/hometown-hero/hometown-hero-maurice-cooper-hope-high-school/
https://www.wpri.com/sports/hometown-hero/hometown-hero-maurice-cooper-hope-high-school/
https://eatplaylearnpvd.com/wp-content/uploads/2022/06/EPL-summermeals-flyer_06232022-1.pdf
https://www.eatplaylearnpvd.com/summermeals 
https://www.eatplaylearnpvd.com/summermeals 
https://eatplaylearnpvd.com/wp-content/uploads/2022/06/EPL-summermeals-flyer_06232022-1.pdf
https://youtu.be/RQCIHy90Puo 

	staff Spotlight

