
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajude seu filho(a) a ter uma boa frequência escolar. 

Os alunos que frequentam a escola assiduamente são mais propensos a ler no nível de sua série e a se 
formarem dentro do prazo. 

 
Conheça e entenda quais são os requisitos para a formatura. 

Visite o site philasd.org/gradreq para ver os requisitos. Use os recursos disponíveis para criar um 

plano de formatura junto com seu filho(a). 

 
Cadastre-se no Portal dos Pais e verifique sua conta frequentemente. 

O Portal dos Pais é a melhor maneira de monitorar o progresso, as notas, a frequência e outros 

detalhes sobre seu filho(a). É também a melhor maneira de receber avisos do Distrito. Não está 

cadastrado no Portal dos Pais? Visite o site philasd.org/pfportal para saber mais e se cadastrar. 

 
Participe das entregas de boletins. 

Aproveite as conferências de entrega de boletins e outras oportunidades para se engajar com 

os professores de seu filho(a) e conversar mais detalhadamente sobre o progresso dele(a). 

Para encontrar as datas das próximas conferências, visite o site philasd.org/calendar. 

 
Explore as oportunidades educacionais e sumplementares. 

O Distrito oferece uma variedade de oportunidades nas próprias escolas e no escritório central. 

Converse com seu filho(a) sobre essas oportunidades de melhorar seu desempenho e encontre 

atividades alinhadas às suas áreas de interesse e necessidade, como: aulas suplementares, programas 

de recuperação de crédito, programas extracurriculares, programas de verão e outros recursos. 

Considere obter recursos e oportunidades para alunos Aprendizes de Inglês e alunos com Planos de 

Educação Individualizada. 

 
 Faça perguntas! 

Se tiver dúvidas sobre o desempenho de seu filho(a), dirija-se à secretaria da sua escola e solicite 

uma conferência. Visite o site philasd.org/face/gethelp para ver os dados de contato da sua escola. 

information. 

 

 

Não importa a idade de seu filho(a), nunca é cedo demais 

para considerar quais são suas opções para se formar. Veja 

abaixo algumas coisas que você pode fazer para ajudar seu 

filho(a) em sua jornada. 

Encontre informações específicas sobre cada um dos requisitos de formatura 

e outros recursos e informações em philasd.org/gradreq   

Ainda tem dúvidas? Envie um e-mail para gradreq@philasd.org        (Portuguese) 
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