ESCRITÓRIO DO SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Filadélfia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Doutor em Educação
Superintendente

7 de abril de 2022
Prezados Pais e Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,
Estou feliz em anunciar que a inscrição para os Programas de Aprendizado de Verão do
Distrito Escolar da Filadélfia está aberta para os alunos da pré-escola ao 12º ano! Os
programas de aprendizado de verão deste ano combinarão aprendizado baseado em projetos com
programação extracurricular para proporcionar ambientes divertidos e seguros para que os
estudantes mantenham e progridam seu aprendizado. A programação de verão também ajuda a
evitar que os jovens esqueçam habilidades fundamentais que aprenderam durante o ano escolar.
O programa abrangente oferece opções para os alunos de todas as idades do Distrito da Filadélfia
– a partir de um aprendizado potencializado para oportunidades de trabalho para os alunos do
ensino médio. Além disso, fizemos uma parceria com a Cidade da Filadélfia para proporcionar
experiências extracurriculares durante a tarde, oferecendo um programa de período integral para
muitos dos nossos estudantes. Para saber mais sobre os diversos programas que estão disponíveis
e se registrar, acesse o site dos programas de verão aqui.
Todos os alunos atualmente matriculados no Distrito Escolar da Filadélfia, inclusive os que
ingressaram na pré-escola no outono, são elegíveis e motivados a registrarem-se para o
aprendizado de verão. As vagas para os Programas de Aprendizado de Verão são limitadas e o
preenchimento da inscrição não garante a matrícula. A matrícula será honrada por ordem de
chegada de inscrição, baseada na disponibilidade de cada local do programa. As famílias e os
estudantes serão avisados sobre a condição de sua matrícula até o final de maio.
O Distrito permanece comprometido em cumprir com o direito de cada estudante em receber
uma educação de alta qualidade. A participação do aprendizado de verão dá aos estudantes uma
oportunidade de aproveitarem uma experiência de verão enriquecedora e significativa.
Atenciosamente,

William R. Hite Jr., Doutor em Educação
Superintendente
Distrito Escolar da Filadélfia

