Perguntas e Respostas Frequentes
23 de março de 2020
O Distrito Escolar da Filadélfia reconhece que há muitas perguntas sobre, uma grande variedade
de assuntos, como por exemplo o encerramento das atividades do Distrito devido à COVID-19
(coronavírus). Portanto, uma lista de Perguntas Mais Frequentes (FAQs) sobre o acesso a
refeições saudáveis, ensino e aprendizagem, manutenção de instalações e outros tópicos podem
ser encontradas abaixo:
Nosso Distrito, como muitos outros em todo o país, continua a trabalhar durante as implicações
do COVID-19 (coronavírus) para nossas escolas, famílias e comunidade. O impacto do
coronavírus na área da Filadélfia, bem como as orientações que estamos recebendo do
Departamento de Educação da Pensilvânia estão sempre evoluindo. Nosso distrito está muito
focado em novas e criativas formas de apoiar as necessidades dos nossos alunos e suas famílias
durante este tempo. Nossas respostas à situação irão evoluir e podem mudar à medida que mais
informações e orientações se tornem disponíveis, e assim continuaremos a desenvolver mais
maneiras de servir as crianças e suas famílias.
Obrigado pela sua flexibilidade e paciência, pois levamos tempo para preparar as informações
de forma ponderada e mantemos sempre o interesses de todas as crianças em mente. Este site
será atualizado regularmente, por isso visite-o frequentemente para obter as informações mais
recentes. Por favor, tenha cuidado e fique seguro!
REFEIÇÕES PARA ESTUDANTES
As refeições saudáveis estão disponíveis para os alunos enquanto as escolas estão
fechadas?
Sim. O Distrito Escolar da Filadélfia, várias escolas Charter e a Philadelphia Housing Authority
responsável pelos parques e centro comunitários estão coordenando com o Departamento de
Crianças e Famílias da cidade para fornecer refeições nutritivas para todas as crianças e jovens
da Filadélfia em 80 locais da cidade. Quarenta e nove desses locais são edifícios do Distrito
Escolar.
Quem se qualifica a receber essas refeições?
Todas as crianças e jovens são elegíveis para refeições gratuitas e nenhuma identificação é
exigida.
Quando e onde posso ir buscá-los?
Os 49 locais de refeições do Distrito Escolar da Filadélfia estarão abertos das 9 da manhã ao
meio-dia, dois dias por semana (segundas e quintas-feiras). As famílias podem pegar três cafés
da manhã e três almoços de uma só vez (seis refeições no total por dia). Os detalhes para outros
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locais variam. Mais informações sobre todos os locais de distribuição de refeições, incluindo um
mapa interativo destes locais, podem ser encontradas em philasd.org e phila.gov. e você pode
selecionar o idoma para leitura
Como posso doar comida ou dinheiro por comida?
O Distrito Escolar da Filadélfia é grato pela enorme quantidade de apoio para ajudar a fornecer
refeições saudáveis para os alunos enquanto as escolas estão fechadas. Pedimos que todas
as doações de alimentos e dinheiro para alimentos sejam direcionadas à Philabundance em
philabundance.org

APRENDIZAGEM E ENSINO À DISTÂNCIA
Como o Distrito fornecerá apoio educacional aos alunos enquanto as escolas estiverem
fechadas?
Não podemos substituir o ensino personalizado que nossos professores oferecem na sala de
aula. O ensino é uma arte e uma ciência. São necessários anos de estudo universitário, tutoria,
colegialidade e desenvolvimento profissional para aperfeiçoar a prática instrucional. Mas, embora
o ensino em sala de aula não possa ser substituído, estamos totalmente empenhados em garantir
que cada aluno tenha a oportunidade de se envolver na aprendizagem enquanto as escolas
estão fechadas.
O Distrito está atualmente tomando decisões e planejando-se com base na orientação do
governo Estadual e Federal e essa orientação pode mudar diariamente. Com base na orientação
mais recente do Departamento de Educação da Pensilvânia e do Departamento de Educação
dos EUA, o Distrito não está fornecendo instrução obrigatória, formal e graduada devido a
considerações de equidade e tecnologia. Nossos alunos têm diferentes níveis de necessidades
instrucionais, acesso à internet e tecnologia, e responsabilidades familiares enquanto as escolas
estão fechadas. Esta orientação pode certamente mudar à medida que a situação da COVID-19
evolui.
Entretanto, o Distrito Escolar está fornecendo apoio educacional opcional para todos os alunos
enquanto as escolas estão fechadas. Estamos focados em tentar fornecer apoio educacional
para que o maior número possível de famílias e crianças possam acessar e se beneficiar. Neste
momento, disponibilizamos Guias de Aprendizagem de Matemática, Língua Inglesa, Ciências e
Estudos Sociais (LGs) para todos os níveis de ensino. Os guias estão alinhados às áreas que já
foram ensinadas aos alunos durante este ano letivo, e os pais e alunos podem selecionar as que
funcionam melhor para eles.
Todos estes recursos são complementares à comunicação e apoio do(s) professor(es)
regular(es) do seu filho(s).
Os Guias de Aprendizagem são obrigatórios?

Os guias de aprendizagem são opcionais, para uso pessoal e para manter os alunos
empenhados na aprendizagem. Eles não serão classificados e nenhuma criança receberá crédito
extra por completá-los.
Como posso ter acesso aos Guias Didáticos?
Todos os Guias de Aprendizagem estão disponíveis online em philasd.org Basta clicar no link
no banner vermelho na parte superior da página, você pode escolher o idioma a esquerda da
sua página para segiur a pesquisa. Cópias em papel dos Guias de Aprendizagem de Inglês e
Matemática também estão disponíveis em todos os sites de distribuição de refeições do Distrito
Escolar. Infelizmente, os guias de Ciências e Estudos Sociais não estão sendo entregues nesse
momento, pois possuem considerações sobre os direitos autorais que estamos analizando.
Os Guias de Aprendizagem de Inglês e Matemática incluem aulas diárias que envolverão os
alunos durante 10 dias. O próximo conjunto de guias estará disponível on-line na quarta-feira, 25
de Março, e impresso nos locais de coleta de refeições a partir de quinta-feira, 26 de Março.
E se o meu filho tiver um IEP?
Se seu filho tem um IEP (Plano de Educação Individualizado), você pode usar os Guias Didáticos
como um recurso. Recomendamos selecionar o guia mais apropriado para atender às
necessidades de seu filho de acordo com o nível de aprendizagem do mesmo. Pais e cuidadores
de alunos com necessidades especiais que tenham perguntas mais específicas podem ser
conectados com um profissional do Escritório de Serviços Especializados, deixando um número
de retorno de chamada com a equipe da Linha Direta Distrital.
Os Guias de Aprendizagem serão disponibilizados em outros idiomas além do inglês?
Embora os Guias Didáticos não estejam disponíveis em vários idiomas, pais e cuidadores de
alunos que precisam de ajuda com traduções podem ser conectados a um intérprete, deixando
um número de retorno de chamada com a equipe da Linha Direta Distrital.
Outras opções educacionais para os alunos estão sendo exploradas?
Sim, é importante encontrar novas maneiras de expandir e fortalecer a experiência de
aprendizado remoto para todos os alunos. Estamos desenvolvendo um plano para fornecer
dispositivos para os estudantes, a fim de garantir a equidade. Nós o manteremos atualizados à
medida que nossos planos avançem. Estamos também no processo de organizar treinamento
virtual e recursos para que mais professores possam permanecer conectados com os alunos
usando o Google Classroom.
O meu filho e eu ainda podemos comunicar com os professores do meu filho?
Absolutamente.
- Encorajamos os nossos professores a permanecerem ligados aos seus alunos para garantir
que as relações especiais que partilham sejam mantidas durante esse período. Os professores
continuarão a:

- Encorajar o uso dos Guias de Aprendizagem pelos alunos e promover a sua disponibilidade
online e nos sites de distribuição de refeições do Distrito Escolar
- Postar/partilhar recursos adicionais de aprendizagem on-line com estudantes e famílias que já
conseguem compreender e executar tarefas em Inglês por conta própria
- Estar disponível via e-mail, telefone ou outras plataformas (Google classroom, Infinite Campus,
Class Dojo, Remind) para responder voluntariamente às perguntas dos alunos e da família
apoiando na sua aprendizagem
- Garantir que os alunos tenham acesso ao Portal do Aluno, Google Classroom, e-mail e a
programas online selecionados, intervenções e suplementos curriculares
COMO POSSO CONTATAR O DISTRITO SE TIVER PERGUNTAS GERAIS DURANTE ESSE
PERÍODO
E se eu tiver perguntas gerais sobre os Guias Didáticos ou sobre esse período em geral?
As linhas diretas em vários idiomas funcionam de Segunda a Quinta-feira no período da manhã
das 9:30 às 11:30 para responder perguntas gerais nos idiomas nativos de muitas de nossas
famílias.
215-400-5300 - Inglês
215-400-8489 - Espanhol
215-400-8480 - Albanês
215-400-8481 - Árabe
215-400-8482 - Chinês
215-400-8483 - Francês
215-400-8484 - Khmer
215-400-8474 - Português
215-400-8485 - Russo
215-400-8486 - Vietnamita
Você também pode enviar suas perguntas por e-mail para covid19info@philasd.org
DIAS PERDIDOS DEVIDO AOS ESFORÇOS EM RESPOSTA AO CORONAVÍRUS
O Distrito Escolar será obrigado a recuperar os dias perdidos como resultado desse
encerramento?
Não. O Departamento de Educação da Pensilvânia decidiu que não penalizará os distritos
escolares que não cumprirem o número mínimo exigido de dias ou horas de instrução neste ano
letivo devido aos esforços de resposta da COVID-19. À medida que a situação evolue, vamos
compartilhar quaisquer atualizações que temos sobre como será o nosso calendário para o resto
do ano.
TESTES PADRONIZADOS E EXAMES DE COLOCAÇÃO UNIVERSITÁRIA
Os testes PSSA e os exames Keystone que estavam programados para a Primavera de
2020 ainda irão ocorrer?

Não. Em 19 de março de 2020, o Departamento de Educação da Pensilvânia (PDE) cancelou
todos os testes PSSA, Keystone e Pennsylvania Alternate System of Assessment (PASA) para
este ano escolar, devido a COVID-19. Você pode encontrar as últimas informações sobre os
efeitos do cancelamento dos testes na contabilidade e nos relatórios escolares em
www.education.pa.gov.
Os testes SAT e ACT que estavam programados para a primavera de 2020 ainda irão
ocorrer?
Não. As datas dos testes SAT e ACT e as datas dos exames de reposição estão mudando
rapidamente, portanto não deixe de visitar https://pages.collegeboard.org/natural-disasters e
https://www.act.org/ para encontrar as informações mais recentes.

RECURSOS DE BEM-ESTAR
Como posso falar com os meus filhos sobre o coronavírus se eles estão a mostrar sinais
de stress?
Com tanta informação a ser partilhada sobre o coronavírus, é fácil sentir-se sobrecarregado. Na
seção Recursos do site do Distrito Escolar em https://www.philasd.org/coronavirus temos estes
e outros recursos disponíveis para ajudá-lo a falar com seu filho sobre o coronavírus e administrar
qualquer estresse que você ou seus entes queridos possam estar sentindo:

•
•

•

COVID-19 Parent Resource Guide COVID-19 Guia de Recursos para os Pais
Talking To Kids About The Coronavirus Conversando com crianças sobre o Coronavirus
Talking to Children About COVID-19: A Parent Resource Conversando com crianças sobre
a COVID-19: Um recurso para os pais

•

Coping with Stress During Infectious Disease Outbreaks Lidar com o Stress durante Surtos
de Doenças Infecciosas

