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Escolas Públicas de East Providence lançam campanha de envolvimento
público para a construção de uma nova escola secundária
Primeira atividade visual para a comunidade será Sábado, 11 de agosto,
no The Looff: East Providence Arts Festival
EAST PROVIDENCE, RI – As autoridades das Escolas Públicas de East Providence lançaram nesta
semana uma campanha pública de informação e envolvimento de três meses para promover e
chamar á atenção sobre a proposta de construção de um novo East High Providence High School
(EPHS). A campanha tem como objetivo educar os moradores sobre o voto do referendo de 6 de
novembro para um bônus de US $189,5 milhões para financiar o projeto.
O Departamento de Educação de Rhode Island (RIDE) concedeu uma aprovação preliminar do
pedido da cidade para substituir o East Providence High School e a Career and Technical Center
existentes por uma nova escola secundária de última geração. No âmbito do novo Programa de
Construção de Escolas do Estado, iniciado para renovar e substituir as escolas públicas em
condições precárias em Rhode Island, o East Providence tem a oportunidade de receber até 74% de
reembolso pelo Estado para o projeto. Para que o projeto avance, os eleitores devem aprovar as
medidas de referendo de construção de escolas estaduais e locais em 6 de novembro.
No início deste verão, o East Providence Building Committee supervisionando o projeto seliciono
Peregrine Group, com sede em East Providence, como Gerente de Projetos, e Gilbane Building Co.,
com sede em Providence, como Gerente de Construção em Risco. A equipe de Gilbane está
trabalhando com a superintendente Kathryn Crowley e outras autoridades distritais para projetar e
lançar a campanha pública de informação e envolvimento, que apresenta o slogan “Orgulho nas
nossas escolas, compromisso com a nossa comunidade”. A campanha incluirá:
•

Atividades de informação em eventos comunitários em toda a cidade, começando com uma
banca de informações no The Looff Arts Festival no sábado, 11 de agosto (das 11h às 18h,
Crescent Park, 700 Bullocks Point Ave.);

•

Dois fóruns comunitários abrem ao público, com apresentações e oportunidades para
perguntas e comentários: terça-feira, 18 de setembro e segunda-feira, 15 de outubro, das 18h às
19h. no auditório do ensino médio, 2000 Pawtucket Ave.;

•

Uma série de sessões informativas para todas as escolas do distrito e outros grupos
comunitários;

•

Um site, www.epbuildingcommittee.com, para servir como um centro digital de informações sobre
o projeto (em desenvolvimento);

•

Contas no Facebook e no Twitter, fornecendo notícias e anúncios contínuos sobre atividades de
campanha;

•

Atualizações periódicas por e-mail para famílias, funcionários e membros da comunidade; e

•

Um conjunto de materiais informativos impressos e digitais, em inglês e em outros idiomas,
incluindo fichas informativas e respostas a Perguntas frequentes (FAQ), distribuídas pela cidade

Embora os eleitores sejam solicitados a aprovar o custo total do projeto, não excedendo US $ 189,5
milhões, o novo programa do estado fornecerá reembolso parcial, variando de 54% a 74% dos custos
elegíveis.
"Este projeto representa uma tremenda oportunidade para investir nos nossos estudantes, nas
nossas escolas e no futuro da East Providence", disse a superintendente Crowley. "Estamos
entusiasmados em lançar esta campanha para informar toda a comunidade sobre a possibilidade
única de recebermos o financiamento do estado necessário para substituir a nossa escola
desatualizada do ensino médio por uma instalação totalmente nova."
As novas instalações educacionais e ginasio seriam construídas no local existente, com uma
abertura projectada no outono de 2021, seguida pela demolição dos edifícios existentes. O projeto foi
projetado para oferecer espaços de sala de aula flexíveis colaborativos para ensinar e aprender.
Além do currículo básico, a nova escola oferecerá uma série de programas de Educação Técnica e
de Carreira (CTE), incluindo novas e ampliadas especialidades em tecnologia automotiva, artes
culinárias, ciência forense, comunicações gráficas, biologia marinha e muito mais. As novas
instalações atléticas incluirão um estádio de futebol, pista de atletismo e futebol, beisebol, softbol e
campos de lacrosse, além de um ginásio com três quadras de basquete, além de uma pista de
caminhada coberta disponível para uso da comunidade.
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