
LEARNING
 APRENDIZAJE DE VERANO

PROGRAMA K-8 
5 a 29 de julho de 2022 Segunda a sexta-feira
8:30 am - 3:00 pm Grátis para todos os alunos do 

PPSD
Amplie a educação dos seus alunos por meio de um aprendizado 
ativo e baseado em projetos com cursos enriquecedores nas 
áreas de alfabetização, matemática, STEM e artes. Com as aulas 
práticas, os alunos conseguem progredir com colegas do mesmo 
nível de série em um ambiente envolvente e empolgante que ajuda 
as crianças a explorarem novos conceitos. 

• As aulas são realizadas presencialmente em escolas primárias
e secundárias selecionadas.

• Os alunos receberão café da manhã, almoço e transporte!

Saiba mais ou se inscreva antes de 9 de maio de 2022 entrando 
em contato com a escola do seu aluno.*

providenceschools.org/summer

PROGRAMA 9-12 
5 a 29 de julho de 2022 Segunda a sexta-feira
8:30 am - 2:30 pm  Grátis para todos os alunos do 

PPSD

Para ajudar os alunos a acessar os caminhos que levam à 
faculdade e à carreira, os alunos do ensino médio podem 
participar de oportunidades de aprendizado do conteúdo dos 
cursos e obter créditos que os ajudarão a se formar dentro do 
prazo, além de participar de cursos de Educação Técnica e para a 
Carreira. O programa será realizado a distância. 

• Os alunos podem escolher dentre opções com blocos de duas
horas para se adequar às agendas dos participantes.

• Haverá oportunidades diárias de usar
os laboratórios de informática da escola
e receber café da manhã e almoço
gratuitamente.

Saiba mais ou se inscreva antes de 9 de maio de 
2022  
entrando em contato com a escola do seu aluno.*

PROGRAMAS DE VERÃO 
EM PARCERIA COM A COMUNIDADE 

Duas sessões de seis semanas:
 6 de julho a 12 de agosto de 2022 e 
11 de julho a 19 de agosto de 2022 

O Distrito de Escolas Públicas de Providence 
(PPSD) e a Prefeitura de Providence têm 
o prazer de anunciar os programas de
enriquecimento educacional de verão, para alunos em transição do
pré-jardim de infância até o décimo segundo ano.

• Esses programas de aprendizado se concentram no
desenvolvimento das necessidades e dos interesses
acadêmicos, sociais, emocionais e físicos dos alunos por
meio de experiências de aprendizagem prática e envolvente.

• Todos os alunos do PPSD podem participar, sem custo algum
para as famílias.

As famílias podem se inscrever em:  eatplaylearnpvd.com

PROGRAMA DE 
ANO ESCOLAR ESTENDIDO 

5 a 29 de julho de 2022 Segunda a sexta-feira
8:30 am - 1:30 pm  

O ano escolar estendido, ou ESY, é proporcionado de acordo com as 
regulamentações de educação especial para alunos da pré-escola, 
do ensino fundamental I, do ensino fundamental II e do ensino médio 
que têm deficiências, de acordo com seus Programas Educacionais 
Individualizados, ou IEPs. Os alunos se qualificam para participar 
do programa de ESY quando critérios específicos estabelecidos pelo 
Departamento de Educação de RI são preenchidos. 

Se você tiver dúvidas a respeito do programa de Ano Escolar 
Estendido, entre em contato com o Escritório de Instrução 
Especializada e Serviços para Alunos Excepcionais no número (401) 
456-9330.

INSCREVA-SE 
ATÉ 9 DE MAIO!

INSCREVA-SE 
ATÉ 9DE MAIO!

OPORTUNIDADES

GRATUITAS

DE DIVERSÃO E

APRENDIZADO!

*As matrículas são feitas por ordem de chegada.


