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As Framingham Public Schools têm o prazer de anunciar os seguintes comunicados sobre a 
liderança na King Elementary School e na Stapleton Elementary School, na medida em que 

continuamos a investir em talento no nosso Distrito. 
 

A Ms. Michelle Biasella continuará a ser a Vice-Diretora da Stapleton Elementary School e a Ms. Allison 
Benabdallah será a Vice-Diretora da King Elementary School. 

 
Framingham, MA – 14 de junho de 2018: o Dr. Robert Tremblay, Superintendente Escolar, anuncia 
com satisfação as mudanças na liderança nas escolas King e Stapleton Elementary. Com as mudanças 
recentes e novos líderes surgindo em Framingham, o Distrito está trabalhando com a sua dedicada e 
empenhada equipe de talentos para avançar o ensino e a aprendizagem e para criar oportunidades de 
crescimento para os administradores experientes da Framingham Public Schools. 
 
“Eu acredito firmemente no desenvolvimento destes talentos e habilidades da nossa equipe de liderança 
do Distrito, e na celebração da oportunidade de proporcionar as escolas King e Stapleton Elementary 
com Vice-Diretoras experientes,” declarou o Superintendente Tremblay. “Esta mudança fortalecerá as 
nossas escolas e proporcionará um elemento de conhecimento institucional, enquanto continuamos 
nossos esforços para o avanço de uma visão compartilhada do Distrito, tornando todas as nossas 
escolas desejadas e oferecendo oportunidades de ensino e aprendizagem inovadoras e excelentes.” 
 
Ms. Allison Benabdallah - Vice Diretora da King Elementary School 
"Ao mesmo tempo em que eu sentirei falta dos estudantes, funcionários e famílias da escola Stapleton, 
eu estou muito feliz de estar me juntando a comunidade da King Elementary School e de trabalhar lado 
a lado com o John Maynard mais uma vez,” declarou a Ms. Benabdallah. “Eu estou muito entusiasmada 
em fazer parte do comprometimento da escola King para com a educação STEAM (ciências, tecnologia,  
engenharia, artes e matemática) e com a aprendizagem interdisciplinar, a medida em que trabalhamos 
juntos para preparar os estudantes para o sucesso no mundo do século 21." 
 
A Ms. Benabdallah tem feito contribuições significativas desde que se juntou a Framingham Public 
Schools em setembro de 2000. Ela começou como professora de Educação especial da 6a série na 
Fuller Middle School e em 2006 ela se tornou a professora de Línguas e Estudos Sociais. Durante o seu 
mandato na Fuller Middle School, ela também foi uma Líder de Equipe e a Diretora do Programa de 
Teatro. Após ter completado o seu estágio administrativo em dezembro de 2013 ela foi convidada a 
assumir o cargo de Vice-Diretora provisória durante o restante do ano escolar. Em agosto do mesmo 



ano escolar, a Ms. Benabdallah foi nomeada Diretora Assistente da Stapleton Elementary School aonde 
ela exerceu o cargo nos últimos 4 anos. O conhecimento especializado da Ms. Benabdallah's em gestão 
comportamental e PBIS (suporte e intervenção positivos de comportamento), combinado com o seu 
comprometimento com o aprendizado social e emocional (SEL), e a sua preocupação com todos os 
membros da comunidade de aprendizes contribuirá, sem dúvida nenhuma, para a visão e missão da 
King Elementary School. A habilidade dela em pacientemente criar sistemas dentro da organização e a 
sua mente aberta para novas idéias se provarão úteis para qualquer escola de ensino fundamental, e 
com certeza para uma escola que esteja em crescimento.  
 
Ms. Michelle Biasella – Vice-Diretora da Stapleton Elementary School 
“Eu estou muito empolgada em continuar a minha jornada aqui na escola Stapleton, juntamente com a 
Diretora Anne Diaz,” disse a Ms. Michelle Biasella, atual Diretora Assistente da Stapleton Elementary 
School. “Eu mal posso esperar para dar continuidade ao trabalho que temos feito aqui na Stapleton, 
para suportar o crescimento de todos os estudantes e desenvolver as suas habilidades como 
aprendizes do século 21.” 
 
Como instrutora literária da escola Stapleton, a Ms. Biasella foi fundamental para ajudar os estudantes a 
excederem os seus potenciais. A Ms. Biasella completou com sucesso o seu estágio administrativo na 
escola Stapleton em 2017 e com satisfação expandiu o seu papel como Diretora Assistente provisória 
para o ano letivo de 2017-2018. O forte conhecimento curricular dela, a sua paixão pelo aprendizado 
dos estudantes e o comprometimento para com as famílias da escola Stapleton tem sido muito úteis 
para a escola. A Ms. Biasella trabalhará lado a lado como a recentemente nomeada Diretora, Ms. Anne 
Diaz, na Stapleton Elementary School.  
 
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. 
 

# # # 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Portuguese	Translations	are	provided	by	FPS.	Translators	are	not	responsible	for	the	content	of	the	document.	CAME	-	06/12/2018	


