
Departamento Escolar de 
East Providence  

145 TAUNTON AVENUE 
EAST PROVIDENCE, RHODE ISLAND 02914-4505 

    

    Kathryn M. Crowley, Superintendente das escolas    
     Dr. Celeste Bowler, Assistente da Superintende    
    Dr. Sandra Forand, Assistente da Superintendente 
 

 

             19 de Julho de 2020 

           Estimados pais e encarregados de educação de East Providence, 

           Espero que se encontrem todos bem e a aproveitar o verão da melhor forma possível e em segurança. 
 

          Sabemos que há uma grande preocupação sobre a reabertura das escolas no dia 31 de Agosto.  
       Segundo foi   requerido pelo Departamento de Educação do Estado de Rhode Island, o distrito escolar teve  
      de preparar três planos  diferentes.   Um plano refere-se à abertura total das escolas com todos os alunos,  
      outro plano é referente à continuação do ensino à distância  como foi feito durante vários meses antes das  
      férias de verão, e o outro plano  inclui uma parceria do ensino presente (ida para a escola) e o ensino à  
      distância.  

 
             Os três planos já foram enviados para o Departamento de Educação do Estado para revisão e avaliação. 
             Nós gostaríamos de revisar os planos com todos vós, através de reuniões virtuais no Zoom. A seguir  
           estão os horários de todos as reuniões virtuais:  
 

     Escola Secundária de East Providence                     Segunda-feira, 27 de Julho        6:00 da tarde 
     Escolas de Martin and Riverside Middle Schools       Terça-feira, 28 de Julho              6:00 da tarde 
     Escolas Myron J. Francis, Silver Spring, Orlo       Quarta-feira, 29 de Julho           6:00 da tarde 
     Escolas Whiteknact, Hennessey, Waddington,  
        Oldham & Kent Heights                                                          Quinta-feira, 30 de Julho    6:00 da tarde 
 

             O convite para a reunião virtual via Zoom será enviado pelo diretor da escola a que corresponde. Todos 
os  
             que participarem das referentes reuniões poderão fazer perguntas. Esperamos que possam participar. 
 
             Atenciosamente, 

              Kathryn M. Crowley 

 
              Kathryn M. Crowley 

              Superintendente das Escola 
 
 
O Departamento Escolar de East Providence, em parceria com as famílias e a comunidade, está comprometido em fornecer um programa abrangente e inclusivo 
de excelência acadêmica num ambiente seguro e acolhedor, preparando todos os alunos para se tornarem responsáveis na vida para serem  capazes de enfrentar 
os desafios do século XXI.  
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O Departamento Escolar de East Providence não discrimina com base na  idade, sexo, orientação sexual, raça, religião, origem nacional, cor ou deficiência de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.  



 
 
 


