
O QUÊ 
Prepare Rhode Island (PrepareRI) é um dos planos mais ambiciosos na nação para melhorar a prontidão de 

carreira dos jovens. Representa uma parceria estratégica entre o governo de Rhode Island, os responsáveis da 
indústria privada, o sistema público de educação, universidades e organizações sem fins lucrativos em todo o 

estado. O PrepareRI foi lançado em 2017, depois de Rhode Island ter recebido uma bolsa de Novas qualificações 
para jovens por parte de JPMorgan Chase e do Conselho de diretores escolares do estado (CCSSO).

PrepareRI e uma iniciativa para preparar todos os jovens de Rhode Island 
com as qualificações de que necessitam para trabalhos que pagam 

PORQUÊ
Para os estudantes, PrepareRI tem como objetivo fechar a lacuna entre o que aprendem na escola e o que 

precisam para trabalhos de alta procura. A iniciativa foi construída com base na crença de que todos os jovens - 
independentemente da sua origem ou carreira destinada - vão precisar de algum tipo de credencial de nível 
superior e experiência de trabalho para serem bem sucedidos.Para as empresas, PrepareRI garante que os 

funcionários têm a força de trabalho que exigem para prosperar na economia de amanhã. Isto preenche uma 
necessidade crucial em Rhode Island: atualmente, menos de 45% dos residentes têm um diploma de pós- 

graduação ou certificado reconhecido na indústria, mas 70% dos empregos exigirão essas credenciais até 2020.

PrepareRI beneficia os nossos 
estudantes, empresas e economia 

QUEM
Os nossos objetivos não podem ser cumpridos por uma única agência ou organização. Com isso em mente, 
PrepareRI é executado por um grupo de trabalho entre agências que inclui o gabinete do governador de 
Rhode Island, o departamento de educação de Rhode Island (RIDE), o conselho da força de trabalho do 
governador (GWB), a corporação de comércio de Rhode Island (Commerce), e o gabinete do comissário do 
ensino pós secundário (OPC). Este grupo de trabalho tem uma parceria com os funcionários e comunidades 
de Rhode Island para que possamos novelar a nossa força coletiva para atingir os nossos ambiciosos 
ojetivos. 

PrepareRI une muitos parceiros em torno de um plano comum 

Exploração

A exploração da carreira 
ajudam os estudantes a 

descobrirem as suas paixões 
e a criarem um plano 

individual de aprendizagem.

Especializaçã 
o

Experiência Carreira

Programas de carreira e 
formação técnica (CTE) e 

cursos de nível universitário 
ajudam os alunos a 

desenvolver conhecimentos 
específicos da indústria.

Aprendizagem com base no 
trabalho, tais como estágios 

os projetos da indústria 
permitem aos estudantes 

aprenderam numa definição 
autêntica de trabalho.

os alunos entram no mercado 
de trabalho numa indústria 
de alta remuneração e alta 
procura, alinhada com as 

suas paixões.

COMO



PrepareRI irá reestruturar todo o fluxo de talentos em Rhode Island, desde o 
jardim de infância até à carreira. O nosso objetivo é que, até 2020: 

PrepareRI redesenha 
percursos profissionais. 

Todos os programas de carreira estejam alinhados com os campos de alta de carreira 
de alta procura de Rhode Island.
Todos os alunos do ensino secundário terão acesso a oportunidades para obter 
créditos universitários ou credenciais da indústria
Todos os alunos do ensino secundário terão acesso a aprendizagem com base no 
trabalho na sua escola
Metade dos estudantes do ensino secundário participará num programa de CTE
Todos os estudantes do 6º ao 12º ano terão planos individuais de aprendizagem (IPLs)
As agências usarão dados sobre a faculdade e os resultados de carreira dos alunos 
para avaliar escolas e programas 
Os fluxos de financiamento serão alinhados em torno de uma estratégia comum para 
a construção de programas de carreira para todos os alunos
Todas as escolas no estado participarão na aprendizagem profissional de PrepareRI 

PrepareRI é uma estratégia abrangente que alinha muitos 
programas e ferramentas em todo o estado, incluindo: 

Rede de cursos avançados (ACN)
Colocação avançada (AP)
Carreira e formação técnica (CTE)
Informática para Rhode Island (CS4RI) 
Inscrução dupla
Planos individuais de aprendizagem (ILPs)
Iniciativa da Pathways in Technology Early College 
High School (P-TECH)
Programa de estágio de PrepareRI
Trabalhos reais Rhode Island
Qualificações reais para jovens 

Elementos principais do plano estratégico PrepareRI: 
Compromisso do empregador: Os empregadores conduzirão a conceção dos programas de 
percurso de carreira
Diploma Plus: Todos os estudantes do ensino secundário formar-se-ão com créditos 
universitários ou credenciais para que possam atravessar a fase da formatura e entrar na carreira
Aprendizagem com base no trabalho: Os estudantes construirão as suas competências de 
carreira através de experiências de aprendizagem com base no trabalho com empregadores 
reais, tais como estágios ou projetos da indústria
Carreira e formação técnica: Expandir programas de CTE que disponibilizem uma credencial 
reconhecida da indústria num setor com boa remuneração e alta procura
Aconselhamento e exploração de carreira: Os estudantes do ensino médio descobrirão as suas 
paixões através de programas de exploração de carreira e usar esse conhecimento para construir 
um ILP
Responsabilidade focada nos resultados: Avaliar resultados da faculdade e da carreira e 
partilhar dados para avaliar escolas e programas
Financiamento alinhado: Fluxos de financiamento estatais e federais da Braid para apoiar de 
forma mais eficiente os programas da carreira de qualidade
Divulgação e aprendizagem profissional: Facilitar o mais possível às partes interessadas o 
implementar do PrepareRI e expandir o alcance às famílias para as educar a respeito das 
oportunidades disponíveis 


