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Dez alunos das Escolas Públicas de Providence foram 
recentemente selecionados para receber bolsas de 
$1.000 da Sodexo, a empresa de gestão de alimentos e 
instalações utilizada pelo Distrito. Os alunos foram avaliados 
e selecionados entre várias escolas por um comitê de 
conselheiros de orientação. Agradecemos à Sodexo pelo seu 
comprometimento com nossos alunos e por financiar essas 
bolsas.

Uma das melhores de Rhode IslandUma das melhores de Rhode Island
Parabéns ao programa de pré-jardim de infância da Young Woods 
Elementary School por ser o primeiro programa Pre-K do Distrito 
a receber uma avaliação 5 estrelas da BrightStars! A BrightStars 
é gerenciada pela Associação de Rhode Island para Educação de 
Crianças Pequenas, e ajuda as famílias de Rhode Island a acessar 
programas de qualidade de creche, aprendizado inicial e de idade 
escolar. 

A avaliação de 5 estrelas reconhece programas que demonstram 
qualidade acima dos padrões de licenciamento do estado. O 
programa Pre-K da Young Woods foi avaliado com base em muitos 
padrões e critérios de qualidade.

Atualmente, Rhode Island tem 127 salas de aula estaduais de Pre-K 
em 18 comunidades ao redor do estado, atendendo a mais de 2.300 
crianças de quatro anos de idade. Para ter direito de participar, as 
crianças devem completar quatro anos até 1º de setembro de 2022 
e ser residentes de uma das comunidades RI Pre-K identificadas. 
Para mais informações sobre essas comunidades e o processo de 
inscrição no sorteio, acesse a página RI Pre-K do RIDE.

Gabinete da Superintendência para Gabinete da Superintendência para 
professoresprofessores
Professores, a voz de vocês importa e a Superintendência quer 
ouvi-los. As Escolas Públicas de Providence lançarão um Gabinete 
da Superintendência para professores em setembro de 2022. 
O gabinete será criado para dar mais voz aos professores na 
formação do nosso Distrito. 

Esse programa dá aos professores a oportunidade de se reunir 
com o Superintendente Montañez mensalmente para dar opiniões 

sobre as políticas do distrito, compartilhar suas perspectivas da 
sala de aula e falar sobre aspirações e preocupações. Além disso, 
o programa dá aos professores do Distrito a oportunidade de se 
envolverem uns com os outros e gerar novas ideias.

O Superintendente planeja selecionar até 10 indivíduos com um 
leque de experiências, expertises e funções. As indicações para 
o Gabinete da Superintendência para professores devem ser 
enviadas por este formulário até 30 de junho.

Programação do boletim Programação do boletim 
durante o verãodurante o verão
Seu boletim favorito entrará em férias neste verão; mas não se 
preocupem, pois voltaremos logo, logo! Aguardem a edição de 
verão no dia 29 de julho, seguida por uma programação a cada 
15 dias em 19 de agosto para se preparar para a volta às aulas. 
Como sempre, suas sugestões para melhorar o boletim ou suas 
ótimas histórias de destaque são bem-vindas no endereço 
communications@ppsd.org.

Gravações das formaturasGravações das formaturas
Parabéns a todos os nossos formandos! Ficamos muito orgulhosos 
por tudo que vocês conquistaram durante esses vários anos difíceis 
de pandemia, e desejamos nada além de sucesso na passagem 
para o próximo capítulo das suas vidas. Se você, sua família ou 
seus amigos tiverem perdido uma das nossas nove formaturas, 
poderão vê-las na nossa página do YouTube. Elas já estão com 
milhares de visualizações! Agradecemos à equipe da Providence 
Career and Technical Academy (PCTA) por cuidar do audiovisual das 
formaturas deste ano!

CONEXÕESCONEXÕES

BOAS-VINDAS NOSSOS ALUNOS NOSSA EQUIPE NOTÍCIAS

SEÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIASEÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA

PROGRAMA PRÉ-ENGENHARIAPROGRAMA PRÉ-ENGENHARIA

BOLSAS DE ESTUDO SODEXOBOLSAS DE ESTUDO SODEXO

Neste ano, os alunos do programa de pré-engenharia de 
Carreira e Cursos Técnicos (CCT) da Providence Career and 
Technical Academy (PCTA) caíram na estrada com seu amor 
pela robótica, ajudando a administrar o Clube de Robótica 
na West Broadway Middle School. Clique na imagem 
acima para assistir a um vídeo sobre o impacto que esse 
programa teve na vida de alunos de todas as idades.
 

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

DESTAQUES DA EQUIPEDESTAQUES DA EQUIPE

Marquitta McNair
Orientadora Social

Local de trabalho: Carnevale Elementary School

Juntou-se a equipe do PPSD em: 2011

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 é um dia na vida de uma orientadora social?
Eu trabalho com crianças com necessidades especiais do pré-jardim 
de infância até a quinta série que têm espectro autista, ensinando-
as e auxiliando-as com suas habilidades sociais. Isso inclui ajudar os 
alunos na sala de aula, durante atividades especiais como ginástica, 
artes ou música, almoço e recreio. 
Eu também organizo grupos sociais 
dentro e fora das salas de aula, que se 
concentram em consciência própria/
social, habilidades de relacionamento 
e tomada de decisões. Durante o 
grupo, verificamos como estão as 
coisas, lemos um livro, fazemos uma atividade ou jogamos um jogo 
que complementa a lição. Eu também não deixo de trabalhar com 
afirmações, porque é muito importante desenvolver a autoestima e 
a confiança; depois, finalizamos com uma sessão de relaxamento.

Como o seu trabalho está impactando a vida dos alunos?
A maioria das pessoas consegue perceber e identificar dicas 
sociais ao entrar numa sala. Se está tudo em silêncio, sabemos que 
devemos ficar em silêncio. Mas para pessoas com esse espectro, 
processar essas informações pode ser um pouco difícil. Um aluno 
com o espectro pode não ter noção dessas dicas sociais, mesmo em 
uma simples conversa. Nós trabalhamos em aspectos como olhar 
para a pessoa com quem se fala, virar-se para ela e se concentrar 
em ouvir. Todas essas habilidades que achamos naturais ajudarão 
nossos alunos a alcançar o sucesso quando forem interagir com 
outras pessoas e seus colegas.

 
Qual é a melhor parte do seu trabalho?
Ver o progresso dos alunos ano após ano! Um aluno com o qual 
trabalho desde a quinta série acabou de se graduar na CCRI, em 
maio. Foi uma sensação maravilhosa. Eu também trabalho com 

grupos de habilidades sociais de ano 
escolar estendido (ESY). É ótimo ver 
esses alunos todo verão, porque consigo 
observar o desenvolvimento e o progresso 
deles. Trabalhamos em habilidades 
como pensamento flexível, para que uma 
mudança na rotina não estrague o nosso 

dia, e conseguimos redirecionar e seguir em frente.

De que aspecto do seu trabalho você gostaria que as pessoas 
soubessem?
É muito importante não julgar um livro pela capa. Sinto que muitas 
pessoas veem nossos alunos de educação especial e acham que 
eles não são capazes de alcançar coisas grandes. Mas eles têm 
muito talento! Durante nosso programa de verão, temos um show de 
talentos no final, e temos alunos que não são verbais que participam 
e cantam. Mas não saberíamos disso se não tivéssemos dado a 
oportunidade. Foi incrível. Eu sei que as coisas podem demorar 
bastante, mas se formos pacientes, é algo muito gratificante. Até as 
pequenas conquistas têm um significado. Seja gentil! A gentileza faz 
toda a diferença.

BOAS NOTÍCIAS: PPSD NA IMPRENSA

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

ATUALIZAÇÕES DO DISTRITOATUALIZAÇÕES DO DISTRITO

HOMENAGEANDO GRADUADOS DO HOMENAGEANDO GRADUADOS DO 
PROJECT SEARCHPROJECT SEARCH

• Alunos da A-Venture Academy arrecadam dinheiro para consertar o monumento que homenageia militares abatidos  
NBC 10 NEWS, 20 de junho de 2022

• Alunos arrecadam dinheiro para consertar memorial vandalizado 
WPRI 12, 20 de junho de 2022

• Campeões do Recess Rocks de Rhode Island apresentados 
NBC 10 NEWS, 20 de junho de 2022

• Por que um restaurante de Providence arrecadou $12.000 para ajudar um orador de Mount Pleasant a entrar na URI 
Providence Journal, 17 de junho de 2022

• David Duke Jr., dos Nets, participa de um evento de basquete na sua alma mater 
WPRI 12, 18 de junho de 2022

24 DE JUNHO DE 202224 DE JUNHO DE 2022

“Até as pequenas conquistas 
têm um significado. Seja gentil! A 
gentileza faz toda a diferença.”

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 PPSD, em vários idiomas. 

Nós chegamos até o final de outro ano escolar difícil devido à pandemia. Quero, mais uma 
vez, parabenizar todos os graduados do ensino médio — estamos muito orgulhosos de vocês 
e mal podemos esperar para ver as coisas incríveis que farão! 

Também quero agradecer calorosamente os nossos incríveis professores e funcionários, pais 
e alunos, parceiros da comunidade, equipe do Departamento de Educação de Rhode Island e 
Conselho Escolar de Providence por todo seu esforço e suporte neste ano.

Juntos, nos esforçamos muito, e chegou a ser exaustivo em alguns momentos. Mas também 
avançamos muito em relação aos pilares do Plano de Ação de Superação: Excelência no 
Ensino, Talentos de Nível Mundial, Comunidades Envolvidas e Sistemas Distritais Eficientes.

• Nossos alunos demonstraram muito progresso na Excelência no Ensino, com melhorias 
em Matemática, Leitura e Língua e Literatura Inglesa ao longo do ano, conforme destaca o 
nosso boletim informativo de 13 de maio.

• A equipe da Young Woods Elementary também recebeu sua primeira avaliação de 5 estrelas no programa de pré-jardim de 
infância do Distrito.

• Os educadores incríveis das nossas escolas continuam simbolizando Talentos de Nível Mundial e se desenvolvendo 
profissionalmente. Neste ano, eles ganharam vários prêmios por seus esforços, inclusive Diretor do Ano de RI, Diretor-assistente 
do Ano de RI, Psicólogo Escolar do Ano de RI, Assistente Social do Ano de RI, Professor do Ano do PPSD, Campeões do Recess Rocks 
RI, Educador de Desenvolvimento Jr. do Ano, Técnico Masculino RIIL do Ano e o Prêmio de Serviço RIIL de Destaque.

• Os professores também demonstraram seu comprometimento para com as Comunidades Envolvidas incluindo reuniões de pais 
e professores nos seus contratos. A equipe do nosso escritório de Envolvimento da Família e da Comunidade (FACE) organizou 
dezenas de reuniões comunitárias sobre tópicos importantes, e juntos conseguimos estabelecer um novo recorde para o número 
de famílias que responderam ao Surveyworks.

• E temos dezenas de projetos encaminhados que mostram o valor dos Sistemas Distritais Eficientes na melhoria das nossas 
escolas. Projetos como o Narducci Learning Center, milhões de dólares em reformas para levar as escolas ao século 21, novos 
equipamentos de aquecimento e resfriamento nos prédios, e enchedores de garrafinhas de água em cada escola.

Também adicionamos mais suportes em todas as nossas escolas do Distrito, num momento em que os funcionários e alunos 
mais precisam. Suportes como diretores-assistentes, conselheiros de orientação e especialistas comunitários. E, neste verão, 
continuaremos diminuindo uma lacuna de desenvolvimento com mais de 3.000 alunos participando de programas de aprendizado de 
verão de alta qualidade. A lista continua, mas meu espaço aqui é limitado!

Finalmente encontramos um fundamento sobre o qual podemos construir nosso sucesso. Eu acredito verdadeiramente que todos os 
nossos esforços colocaram o PPSD em um ponto de virada. É uma honra trabalhar com todos vocês, e não vejo a hora de aproveitar 
esse momento positivo ao longo do verão e no próximo ano para continuar avançando.

MARQUEM NO CALENDÁRIO!
 c ÚLTIMO DIA DE AULA 

Sexta-feira, 24 de junho de 2022
 c PRIMEIRO DIA DO PROGRAMA DE 

APRENDIZADO DE VERÃO 
Terça-feira, 5 de julho de 2022

 c ÚLTIMO DIA DO PROGRAMA DE 
APRENDIZADO DE VERÃO 
Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Young Woods Pre-K ganha avaliação de 
5 estrelas da BrightStars!

CAMPEÕES DO RECESS ROCKSCAMPEÕES DO RECESS ROCKS
Neste mês, os professores de educação física da Mary Fogarty 
Elementary School, Ken Anderson e John Passerelli, ajudaram 
sua escola a ser campeã do Recess Rocks RI de 2022! O Recess 
Rocks in Rhode Island é uma parceria de seis anos entre 
a Playworks New England, a Rhode Island Healthy Schools 
Coalition e a Blue Cross & Blue Shield de Rhode Island. 
Em 2021, a Playworks e a RI Healthy Schools Coalition 
lançaram uma iniciativa para reconhecer profissionais que 
assumiram como prioridade incorporar jogos seguros e 
saudáveis nas escolas. Parabéns a Ken, John e toda a Fogarty 
Team!

APRENDENDO COM LEGOS NA LAUROAPRENDENDO COM LEGOS NA LAURO
Andrew Grover, um artista de Lego de Rhode Island, visitou 
a Carl G. Lauro Elementary School nesta semana em 
Providence para entregar sua mais nova criação: um modelo 
da escola em Lego, que já está em exibição. Os alunos foram 
os primeiros a ver o modelo concluído, e passaram tempo 
fazendo perguntas ao Grover em relação ao processo de 
construção e à história da escola, que foi construída em 1927. 
O modelo será colocado em uma caixa protetora e exibido 
no saguão da escola, próximo a uma placa que comemora a 
conclusão da construção do prédio.

GIRO PELO DISTRITO

COMEMORANDO 50 ANOSCOMEMORANDO 50 ANOS
Na semana passada, colegas e amigos se reuniram para uma 
comemoração surpresa da aposentadoria do Joe Prisco, o 
funcionário mais antigo das Escolas Públicas de Providence, 
após quase 50 anos com o Distrito! O Joe começou sua 
carreira no PPSD em 1973. 
Ele trabalhou como professor de inglês em várias turmas 
do ensino médio, e mais recentemente passou vários anos 
trabalhando como conselheiro de orientação na DelSesto 
Middle School. Joe, agradecemos por suas décadas de 
dedicação e pelo impacto que causou na vida de milhares de 
alunos!

Parabéns à turma de graduados do Miriam Hospital 
Project Search de 2022! O Project Search ajuda a 
preparar jovens com deficiências para o sucesso em um 
ambiente profissional integrado competitivo. Esta é a 8ª 
turma graduada no programa Miriam Project Search. O 
Superintendente Montañez teve a honra de participar da 
cerimônia deste ano com os alunos para desejar toda a 
sorte do mundo para eles nesse novo capítulo.

ESTRELAS DA FEIRA DE CIÊNCIASESTRELAS DA FEIRA DE CIÊNCIAS
Neste mês, os alunos do quarto e do quinto ano da Robert 
Bailey Elementary participaram da primeira feira de 
ciências da escola! Você já se perguntou por que alguns 
objetos flutuam e outros afundam? E como é que as 
lâmpadas de lava funcionam? Os incríveis alunos da Bailey 
Elementary sabem de tudo. Ótimo trabalho, pessoal!

INGRESSOS ESTUDANTIS GRATUITOS INGRESSOS ESTUDANTIS GRATUITOS 
PARA O PASSEIO DE DINO & DRAGONPARA O PASSEIO DE DINO & DRAGON
25 e 26 de junho
Centro de Convenções de RI 

Todos os alunos das Escolas Públicas 
de Providence com 17 anos ou menos 
podem retirar ingressos gratuitos para 
o passeioDino & Dragon, um evento 
de família direcionado aos ensinos 
fundamental e médio. Os alunos podem 
receber ingressos gratuitos utilizando 
o código de desconto: SCHOOL, no site 
https://www.dinostroll.com/events/
providence-ri. Tenha ciência de que 
ingressos adicionais para membros da 
família devem ser comprados. 

REFEIÇÕES GRATUITAS REFEIÇÕES GRATUITAS 
PARA ALUNOS NO VERÃOPARA ALUNOS NO VERÃO
De 18 anos ou menos
Começa 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. As 
refeições gratuitas de verão começam 
em 5 de julho.  Para uma lista completa 
de locais e horários, veja o folheto 
anexo ou acesse eatplaylearnpvd.com/
summermeals 

https://www.youtube.com/watch?v=VfxyPTQxfz4
https://www.ride.ri.gov/InstructionAssessment/EarlyChildhoodEducation/RIPre-K.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSOJXqvTh1a-OtPwuQZo4cYnr_7ASAfPsqis4YdI5PrI40pA/viewform
mailto:communications@ppsd.org
https://www.youtube.com/user/provschools
mailto:communications%40ppsd.org?subject=
mailto:communications@ppsd.org
http://www.providenceschools.org
https://turnto10.com/news/local/providence-rhode-island-a-venture-academy-students-monument-honoring-fallen-marines-fundraiser-lebanon-repair
https://www.wpri.com/dont-miss/students-raise-money-to-repair-vandalized-memorial/
https://watch.ripbs.org/video/superintendent-oainvq/
https://turnto10.com/news/local/recess-rocks-in-rhode-island-champions-named
https://www.providencejournal.com/story/news/education/2022/06/17/tomasellis-restaurant-raises-12-000-mt-pleasant-valedictorian/7658503001/
https://www.wpri.com/sports/nets-david-duke-jr-hosts-basketball-camp-at-his-alma-mater/
https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://www.ride.ri.gov/InstructionAssessment/EarlyChildhoodEducation/RIPre-K.aspx
https://t.co/u3LLEJPJMy
http://www.riasp.org/Assistant-Principal
http://www.riasp.org/Assistant-Principal
https://t.co/fCJ5yYODk3
https://t.co/fCJ5yYODk3
https://t.co/FLbCsX0aQp
https://t.co/CvDARAGeos
https://t.co/CvDARAGeos
https://t.co/cYXE1Bo0uA
https://t.co/MjE7bmiS0p
https://t.co/euuaFgGPv2
https://turnto10.com/news/local/virtual-providence-public-schools-meeting-to-gather-input-on-federal-spending
https://www.abc6.com/providence-schools-to-host-virtual-kindergarten-school-choice-fair/
https://www.abc6.com/mayor-elorza-education-officials-to-break-ground-on-new-learning-center-in-providence/
https://www.providencejournal.com/story/news/education/2022/04/01/dabate-elementary-school-providence-renovation-rhode-island/7250505001/
https://www.wpri.com/news/education/mckee-ride-release-school-building-report/
https://turnto10.com/news/local/recess-rocks-in-rhode-island-champions-named
https://www.wpri.com/dont-miss/ri-lego-artist-unveils-replica-of-providence-elementary-school/
https://www.wpri.com/dont-miss/ri-lego-artist-unveils-replica-of-providence-elementary-school/
https://youtu.be/loASaLFYeQ4
https://youtu.be/RQCIHy90Puo 
https://turnto10.com/news/local/educator-retires-from-providence-schools-after-50-years#:~:text=PROVIDENCE%2C%20R.I.%20(WJAR)%20%E2%80%94,tenured%20educator%20in%20the%20system.
https://www.dinostroll.com/events/providence-ri
https://www.dinostroll.com/events/providence-ri
https://www.eatplaylearnpvd.com/summermeals 
https://www.eatplaylearnpvd.com/summermeals 
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