ESCRITÓRIO DO SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendente

20 de abril de 2020
Prezadas famílias do Distrito Escolar de Filadélfia,
Hoje, começamos a aprendizagem digital formal dos alunos, dirigida por professores.
Aqui estão algumas informações importantes para você, enquanto trabalhamos em
conjunto para ajudar cada aluno a aprender e a adquirir novas competências durante o
resto do ano letivo.
Terça-feira, 28 de abril, haverá aula, e em 2 de junho não haverá aula
No atual calendário escolar, o Dia das Eleições estava previsto para terça-feira, 28 de
abril, e não haveria aula neste dia. Devido às preocupações da COVID-19, o Estado
transferiu o Dia das Eleições para 2 de junho de 2020. Assim sendo, o dia 28 de abril
contará como aula normal, e os alunos participarão da aula digita neste dia. Porém,
não haverá aula na terça-feira, 2 de junho, para que honremos o Dia das Eleições do
Estado no nosso calendário, como sempre fazemos.
Precisa de ajuda com o seu Cromebook do Distrito ou ainda não retirou um?
Se o seu computador Chromebook do distrito precisar de reparação ou serviço, você
pode deixá-lo em um dos dois Centros de Suporte Tecnológico para Pais e Família
listados abaixo. Você também pode ir buscar um Chromebook emprestado nestes
mesmos centros, se ainda não o tiver recebido um através da escola do seu filho. Os
pais, responsáveis ou qualquer adulto listado como contato de emergência de um
aluno, devem trazer uma forma de identificação para retirar o dispositivo. Alunos do
ensino médio devem trazer o crachá oficial de identificação do distrito escolar. Ambos
os centros funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, exceto feriados.
Secretaria de Educação
440 N. Broad Street, Philadelphia, PA 19130 – no saguão do primeiro piso
Prédio de Anexo da Fitzpatrick (atrás da Escola Fitzpatrick Elementary)
4101 Chalfont Drive, Philadelphia PA 19154
Agora também temos uma linha direta de telefone (215-400-4444) e e-mail
(FamilyTechSupport@philasd.org) exclusivamente para auxiliar pais e alunos a retirar e
fazer funcionar seus dispositivos, e para resolver problemas técnicos com
computadores estragados ou com problemas de funcionamento. Informações sobre
internet gratuita ou de baixo custo, podem ser encontradas aqui.
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Precisa de mais ajuda para aprender a usar o Chromebook emitido pelo distrito?
Temos passo a passo disponíveis para as famílias no nosso Centro de Recursos para
Aprendizagem à Distância (no meio da página) aqui: www.philasd.org/chromebooks.
Plano de Aprendizado Digital & Recursos
Um kit de ferramentas para a Primeira Infância, para famílias do PreK (jardim de
infância), e materiais de aprendizado para todas as matérias e séries para famílias de
pré ao 12° ano estão disponíveis agora em nossa página de Atividades de Aprendizado
Digital www.philasd.org/digitallearning. Novos materiais de pré ao 12° ano serão
adicionados semanalmente para que assim você possa ver o que seu filho estará
aprendendo na semana seguinte.
Acesso a professores, conselheiros escolares e enfermeiros
As horas de trabalho à distância dos professores, conselheiros escolares e enfermeiro
da escola são postadas no site de cada escola para fornecer ainda mais suporte ao
aprendizado e o bem-estar do seu filho em casa. Os horários de consultas dos
professores são especificamente destinados à instrução e engajamento com os alunos.
Incentivamos os pais a contatarem os professores através do Google Classroom.
Todos nós, em todo o Distrito, estamos entusiasmados em estabelecer uma parceria
com você, nesta nova fase de aprendizagem digital para os alunos, que se prolongará
até ao final do ano letivo, no dia 12 de junho.
Continuamos a trabalhar em muitos aspectos das nossas operações escolares nestes
tempos sem precedentes e lhe manteremos informados à medida que novas
informações estiverem disponíveis. Você também pode obter informações precisas e
atualizadas, visitando www.philasd.org e participando de meu evento Live no Facebook
@Phillyschools toda quarta-feira às 15h.
Obrigado. Por favor cuide-se e fique seguro.
Atenciosamente,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar de Filadélfia
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