
 

 

ESCOLAS PÚBLICAS DE PROVIDENCE 

COMUNICADOS DE EMERGÊNCIA: 
O QUE AS FAMÍLIAS PODEM 
ESPERAR 

Uma situação de emergência na escola de um filho(a) é algo estressante para qualquer pai ou responsável. 

O Distrito de Escolas Públicas de Providence está comprometido em manter os pais e responsáveis 

informados durante e depois das situações de emergência. 

• Durante uma situação de emergência, como um lockdown (confinamento) escolar ou uma cena de um crime nas 

proximidades da escola, as famílias serão notificadas dentro de 15 minutos por mensagem de texto(sempre que possível). 

• Entenda que os detalhes da situação provavelmente não estarão disponíveis no momento, pois os líderes escolares do 

edifício estarão ocupados garantindo a segurança dos alunos e funcionários. 

• Durante as emergências que durarem mais de meia hora, as famílias receberão atualizações sobre a situação, por mensagem 

de texto, a cada 30 minutos, com as últimas informações disponíveis. 

• Uma última atualização será enviada quando a situação de emergência tiver sido resolvida. 

• A escola fornecerá uma carta de acompanhamento da situação para todas as famílias dentro de 24 horas, contendo mais 

informações sobre o contexto do incidente e detalhes da resposta da escola a este incidente. 

• Simulações de emergência: As famílias receberão uma notificação por mensagem de texto, no final do dia letivo, assim que a simulação de 

incêndio ou evacuação, por exemplo, for concluída. As escolas são obrigadas a realizar 15 simulações de emergência por ano. 

O que as famílias devem e não devem fazer durante uma emergência: 

Para a segurança de todos os envolvidos e para manter a ordem, nós respeitosamente pedimos que as famílias cumpram com 

as seguintes recomendações durante uma emergência: 

• Certifique-se de que os contatos na ficha do seu filho(a) estejam sempre atualizados para que você possa ser contatado(a) 

sem demora em caso de emergência. 

• Não venha ao campus da escola. Um tumulto de pessoas pode distrair os funcionários e os socorristas de suas funções 

para manter todos seguros. 

• Não ligue para os escritório da escola. Os funcionários provavelmente estarão ocupados com a simulação de emergência. 

• Não entre em contato com os alunos ou funcionários por chamada telefônica, mensagens de texto ou redes sociais. Os 

alunos devem estar preparados para receber as instruções dos funcionários ou devidas autoridades presentes na situação. 

• A escola será a sua fonte confiável de informações. Evite postar sobre a simulação de emergência nas 

redes sociais. As informações nas redes sociais podem ser altamente enganosas e se espalhar muito 

rápido. 

Mantenha-se Informado(a) 

O PPSD (Departamento de Escolas Públicas de Providence) envia comunicados emergenciais através de 

mensagens no aplicativo Kinvo. Os pais/responsáveis são automaticamente inseridos no Kinvo ao matricular 

seus filhos na escola. Se você precisar se inscrever no Kinvo para começar a receber 

mensagens, entre em contato com a escola do seu filho(a) ou com o nossa equipe de 

atendimento, utilizando o aplicativo Let’s Talk! para iPhone ou Android. 

ESTE FOLHETO FOI CRIADO POR UM ALUNO DE DESIGN GRÁFICO DA PCTA (Academia 
Técnica e Profissional de Providence)! 


