
 
 

 
 

 
 

 

Translation and Interpretation Center (4/2020)  SPED CONTINUITY OF ED LTR (Portuguese) 

Caro pai e mãe:  
  
O objetivo da presente carta é comunicar por escrito o plano provisório do Distrito Escolar de 
Filadélfia quanto a Educação Especial e serviços relacionados, durante o período de 
fechamento escolar obrigatório no estado da Pensilvânia. Como é de vosso conhecimento, a 
partir de 16 de março de 2020, as escolas públicas foram obrigadas a fechar devido à 
preocupação sanitária relacionada a pandemia da COVID-19. Embora o Governador tenha 
inicialmente fechado escolas até 27 de março, tendo depois prolongado o fechamento pelo 
menos até 6 de abril de 2020, ele suspendeu agora as operações escolares normais pelo resto 
do ano letivo. Desde a ordem de fechamento inicial, e durante cada extensão, o Distrito Escolar 
tem trabalhado no sentido de adaptar e desenvolver estratégias para responder às 
necessidades de todos os nossos alunos. Este é um trabalho em constante andamento. 
 
Devido ao fechamento das nossas escolas e às medidas de saúde pública obrigatórias, como o 
distanciamento social, pode não ser possível implementar o Programa de Educação 
Individualizada (IEP) do seu filho, tal como está atualmente escrito, apesar de nossos esforços 
de boa-fé. O incentivamos a rever o Plano de Continuação de Ensino do Distrito, que descreve 
as medidas do Distrito Escolar para proporcionar oportunidades educativas ao seu filho diante 
das atuais circunstâncias extraordinárias. Neste momento, isto inclui o esforço de boa-fé do 
Distrito para apoiar os alunos com IEP de uma forma adequada, e que reflita as circunstâncias 
de emergência imprevisíveis com que os distritos escolares e as famílias em todo o país se 
confrontam. Este Plano, que poderá ser atualizado periodicamente, será aplicado durante a 
suspensão das operações escolares normais. Ele não substitui o atual IEP do seu filho, o qual 
será retomado ou modificado após o fechamento obrigatório, num prazo alinhado com a 
legislação e orientações federais e estaduais.   
 
O Plano está publicado no site do Distrito Escolar. Você pode abri-lo no seu smartphone, num 
computador doméstico, ou no Chromebook do Distrito emprestado ao seu filho. O Plano será 
implementado em fases, e as lições planejadas devem iniciar a partir de 4 de maio. Com o 
passar do tempo, esperamos que professores, alunos e famílias se habituem mais ao ensino à 
distância e à utilização de Chromebooks. Com experiência e capacidades adicionais, o Distrito 
poderá complementar ainda mais as estratégias de suplemento, revisão e lições de conteúdo. 
É importante que você verifique periodicamente o Plano, para obter eventuais atualizações. 
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Quem você deve contatar se precisar de ajuda: 

● Perguntas gerais: ligue (215) 400-5300 ou mande um e-mail para covid19info@philasd.org 
● Notas, créditos, trabalhos e Feedback: contate o conselheiro ou professor de seu filho. Visite o 

site da escola para receber as informações de contato.  
● Perguntas mais frequentes: veja respostas e outras atualizações no 

https://www.philasd.org/coronavirus/. 
● Problema ou dificuldade relacionado à tecnologia: ligue para a Linha de Suporte Tecnológico 

para Pais e Famílias (215) 400-4444 ou mande um e-mail para FamilyTechSupport@philasd.org. 
● Preocupações relacionadas à saúde social/emocional: contate o conselheiro ou enfermeiro do 

seu filho. Visite o site da escola para receber as informações de contato. 
● Receber atualizações: Participe dos eventos live do Dr. Hite, no Facebook da @PhillySchools 

todas as quartas-feiras, às 15h, aonde ele compartilha atualizações sobre o nosso plano COE. 
 
Sabemos que o fechamento prolongado exigirá apoio adicional para os estudantes, as famílias 
e os funcionários, uma vez que está relacionado com a aprendizagem que deverá ocorrer 
durante o resto do ano letivo. O Distrito Escolar continua o seu trabalho para desenvolver uma 
combinação de apoios que incluirá a revisão e o suplemento, bem como as lições planejadas 
para as crianças com IEP, de acordo com as orientações emitidas pelos Departamentos de 
Educação da PA e dos EUA, proporcionando às escolas públicas flexibilidade nestas 
circunstâncias únicas.  
 
Ao longo deste período, incentivamos você a manter contato com a equipe do IEP do seu filho.  
Se você não tiver notícias do professor de seu filho, do professor de Educação Especial ou de 
outro membro da equipe do IEP de seu filho, entre em contato com os mesmos e traga a eles 
suas perguntas, preocupações ou pedidos de assistência. Se você não conseguir contatá-los 
ou se eles não responderem, ligue para a linha direta (números listados abaixo) para que o 
Distrito garanta que você seja contatado. Agradecemos sua paciência, parceria e flexibilidade 
ao navegarmos juntos neste processo. 
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Linhas diretas 

Inglês 215-400-5300 

Hotline, for Help with Learning Guides and General Questions 

SHQIP (Albanian) 215-400-8480 

Linja telefonike për Udhëzuesin Ndihmues të mësimit dhe pyetje të përgjithshme gjatë 

periudhës së mbylljes së shkollave 

 215-400-8481 (Arabic) عربي

 الخط الساخن للمساعدة في دليل التعلم واألسئلة العامة أثناء اإلغالق 

汉语 (Chinese) 215-400-8482 

学习指南及学校关闭期间一般性问题热线电话 

Español (Spanish) 215-400-8489 

Línea directa para ayuda con guías de estudio y preguntas generales durante el cierre 

Français (French) 215-400-8483 

La hotline pour l'assistance au guide d'apprentissage et questions générales pendant la 

fermeture 

ែខរ  (Khmer) 215-400-8484 

េលខទូរស័ពសំ ន់ស ប ់ រែណ ំអំពី រសិក  និង សំណរទូេ  

កងខណៈេពលែដល តូវបិទ 

Português (Portuguese) 215-400-8474 

Linha Direta de ajuda com a Apostila de Estudos e perguntas gerais, durante o 

fechamento 

Русский (Russian) 215-400-8485 

Горячия линия для помощи при работе с Учебными пособиями и для Основных 

вопросов на период закрытия школ 

Việt (Vietnamese) 215-400-8486 

Đường Dây Nóng Trợ Giúp Cho Hướng Dẫn Học Tập Và Thắc Mắc Chung Trong Khi 

Trường Đóng Cửa 

 


