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As Escolas Públicas de Framingham têm o prazer de anunciar Ms. Purnima Vadhera 
como directora e Ms. Darlene Pugnali como vice diretora da Escola Woodrow Wilson 

Elementary School. 
 

Framingham, MA – 27 de junho de 2018: O dr. Robert Tremblay, Superintendente Escolar, 
tem o prazer de nomear a sra. Ms. Purnima Vadhera como diretora e Ms. Darlene Pugnali 
como vice-diretora da Escola Woodrow Wilson Elementary School. Raramente temos a 
oportunidade de renovar verdadeiramente a equipe que lidera da escola e somos 
extremamente privilegiados por estarmos adicionando duas mulheres incríveis ao nosso time 
da Woodrow Wilson Elementary School. A experiência delas combinada, as habilidades e o 
interesse em se envolver plenamente com a comunidade ajudará a moldar as vidas de muitos 
jovens aprendizes por muitos anos. 
 
“Desde o momento em que eu fui apresentado com três finalistas muito capazes de liderar a 
Woodrow Wilson Elementary School, eu sabia que a seleção final seria difícil,” declarou o 
Superintendente, Dr. Robert Tremblay. “Após ter consultado com os funcionários da Woodrow 
Wilson, ter lido com atenção todas as avaliações das partes interessadas e ter conversado com 
os estudantes, a minha procura foi reduzida para duas candidatas. Tendo ainda mais um dia 
inteiro para as finalistas visitarem as salas de aula e conversarem com os funcionários e 
estudantes, a escolha ficou clara. Eu precisava das duas candidatas!” 
 
A Ms. Purnima Vadhera é atualmente a Diretora Assistente da “Norwood High School” em 
Norwood, MA. Antes disso, ela era a Diretora Assistente da “Maynard High School” em 
Maynard, MA, da “Arthur D. Healey School” (de K até 8ª série) em Somerville, MA, e da 
“Newton South High School” em Newton, MA. Tendo iniciado a sua carreira em educação como 
professora de Biologia e Física da “Brookline High School”, ela também ensinou Biologia na 
“Brighton High School”. Ela se graduou pelo “Boston University College of Liberal Arts and 
Sciences” e pela “Boston University School of Education”. Ela também recebeu o seu Mestrado 
de Educação em Administração, Planejamento e Política Social pela “Harvard University 
Graduate School of Education”. Ela está atualmente matriculada no Programa de Doutorado 
em Liderança na “University of Massachusetts” (Boston). 
  
A Ms. Darlene Pugnali é atualmente a Diretora Assistente (de K até 5ª série) na “International 
Charter School” em Pawtucket, RI. Antes disso ela era Diretora Fundadora (de K até 12ª série) 
da “Global Communications Academy” em Hartford, CT, Líder do Centro de Primeira Infância 



(Early Childhood Center), (para crianças de 3 a 5 anos de idade) na “American School 
Foundation” no México, Líder da “Greek Immersion Charter School” (de K até 5ª série) em 
Dunedin, FL, e Coordenadora do programa de Inglês como Segunda Linguagem (ESL) Pré-K 
até 12ª série da Escola Americana de Brasília no Brasil. Tendo iniciado a sua carreira em 
educação como Diretora/Professora da Escola Fisk no Brasil, ela também foi a Instrutora 
fundadora do Programa de Inglês como Segunda Linguagem (ESL) da “Schiller International 
University” em Dunedin, FL, e a Professora Líder do programa de Inglês para falantes de outras 
línguas (ESOL) na “MacArthur High School” em Irving, TX. Ela se graduou nas Faculdades 
Adamantinenses Integradas no Brasil, e recebeu o seu Mestrado de Artes em Educação 
Internacional pela “Framingham State University”. Ela é atualmente uma candidata ao 
Doutorado (Ph.D.) em Liderança Educacional pela “Lesley University”.   
 
Sobre a Framingham Public Schools 
A missão da Framingham Public Schools é educar a cada estudante para aprender e viver 
produtivamente como um cidadão responsável e com pensamento crítico, em uma sociedade 
democrática e multicultural, oferecendo programas educacionais com desafios acadêmicos, 
ensinados por funcionários altamente qualificados e apoiados por programas abrangentes em 
parceria com a nossa comunidade inteira. Para notícias, atualizações e comunicados, siga a 
Framingham Public Schools (@FraminghamPS) no Facebook, Twitter, e 
(@framinghamschools) no Instagram. Você também pode participar da conversação usando 
#FraminghamSchools  
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