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Estimadas famílias do Distrito Escolar de Filadélfia, 

  

Espero que você e sua família estejam saudáveis e seguros, pois a pandemia da COVID-19 

continua a evoluir. Temos trabalhado num plano para proporcionar a todos os alunos acesso a 

oportunidades de aprendizagem digital no caso de nossas escolas permanecerem fechadas a 

longo prazo. O plano fornecerá um computador portátil Chromebook a cada aluno do Distrito 

que precisa de um para aprender em casa e disponibilizará conteúdos digitais para ajudar o 

estudante reter e aprender competências com o apoio de um professor. 

 

Na Quinta-feira, 26 de Março, o Conselho de Educação iniciou o plano aprovando o valor de 11 

milhões de dólares para a compra de até 50.000 novos computadores Chromebooks. O Distrito 

determinará o número exato de novos dispositivos que serão adquirdos, assim que o escritório 

central concluir com cada escola  quantos computadores eles têm atualmente para a 

distribuição e quantos dos seus alunos ainda precisarão de um. 

 

O Distrito Escolar está trabalhando com a Cidade da Filadélfia para criar uma lista abrangente 

de opções de Internet de baixo custo ou acesso a hotspots móveis que seriam WiFi gratuito em 

toda a Cidade. A lista estará disponível no website do Distrito e no website da Cidade da 

Filadélfia até a semana do dia 6 de Abril. 

 

Para as famílias que residem em áreas da cidade onde o Xfinity WiFi está disponível, a 

Comcast está tornando este WiFi gratuito para todos - incluindo os que não são assinantes da 

internet da Xfinity/Comcast. Para obter um mapa dos locais disponiveis para acesso a internet 

gratuita, visite www.xfinity.com/wifi .   

 

Aqui está o plano geral e o que você pode esperar: 

 

De 23 a 27 de Março, 2020 

● Os diretores levantarão o número de alunos em sua escola que não têm computador em 

casa e identificarão os funcionários para ajudar a organizar e distribuir novos computadores na 

escola. 

 

30 de Março a 3 de Abril de 2020 

● As equipes escolares organizarão os computadores Chromebooks na sua escola para 

distribuição.  

● Com o conteúdo digital desenvolvido; os professores receberão treinamento virtual sobre 

como usar os recursos digitais para apoiar todos os alunos que servem.  

 

http://www.xfinity.com/wifi


 

De 6 a 8 de Abril de 2020 

● As famílias serão notificadas da sua data e horário para irem retirar o computador na escola. 

Essa informação será dada de várias formas, tais como chamadas telefónicas e mensagens de 

texto. 

 

De 13 a 17 de Abril de 2020 

● Os computadores portateis serão distribuídos aos alunos/famílias nas escolas usando 

práticas restritas de distanciamento social e outros protocolos de segurança. Para a distribuição 

segura desses computadores teremos o apoio dos funcionários do Distrito Escolar, da Cidade 

da Filadélfia e do Escritório de Segurança Escolar.  

 

● Os professores começarão a usar ferramentas digitais de aprendizagem para fornecer 

instrução opcional, não graduada e virtual para os alunos. Este conteúdo deve reforçar as 

competências, proporcionar oportunidades de enriquecimento e integrar novos conteúdos, 

conforme apropriado.  Os professores também podem usar suas próprias atividades para 

engajar seus alunos. 

  

● Os alunos e famíliares também terão acesso a tutoriais opcionais online através  do Google 

Classroom e outras ferramentas do Google.  

 

Esta é uma novidade para todos nós. Ainda há muito trabalho a fazer para implementar este 

plano e finalizá-lo, mas estamos todos empenhados em garantir que os nossos alunos possam 

continuar a aprender neste tempo sem precedentes, enquanto isso trabalhamos para manter 

todos seguros e saudáveis. Abordaremos este trabalho de forma ponderada e com a urgência 

que os nossos alunos e famíliares merecem. 

 

Sinceramente, 

  

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

O Distrito Escolar da Filadélfia 

 


