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Prezados pais e responsáveis, 

  

Espero que você e sua família estejam saudáveis. O Distrito Escolar da Filadélfia 

estará fechado pelo restante do ano letivo. Mas embora os prédios das escolas 

permaneçam fechados no momento, saiba que o ensino e a aprendizagem continuarão 

para os alunos. As atividades de revisão e suplemento passadas pelos professores já 

começaram na segunda-feira, 20 de abril. As lições planejadas (aulas de conteúdo) do 

Distrito serão retomadas em 4 de maio e encerradas em 12 de junho. À medida que 

avançamos para o aprendizado digital, sabemos que os pais e responsáveis estão 

tendo que desenvolver novas funções no aprendizado de seus filhos. Para ajudar você 

a facilitar esse trabalho, a seguir, estão algumas orientações e sugestões: 

  

● Lições planejadas – A partir de 4 de maio, os professores irão passar 3 horas 

de lições de conteúdo por dia, através do Google Classroom. Alunos do pré ao 

12° ano irão participar utilizando seus computadores Chromebooks emprestados 

pelo Distrito. Essas lições planejadas irão cobrir conteúdos de Matemática, 

Inglês, Ciências, Estudos Sociais, Língua Estrangeira, Saúde/P.E., Preparação 

Pós Ensino Médio, CTE, bem como Educação Especial e serviços relacionados. 

As lições tem como intuito reforçar o que já fora aprendido, promover atividades 

suplementares, e introduzir novo conteúdo aos alunos.  

● Google Classroom - O Google Classroom é a plataforma principal em que os 

professores publicam tarefas, conduzem aulas e se comunicam com os alunos. 

Algumas escolas podem continuar usando outras plataformas on-line aprovadas, 

como Edgenuity ou Canvas. 

● Participação - Espera-se que cada aluno, através do método disponível, faça 

login no Portal do Aluno todos os dias letivos, de segunda a sexta-feira. Ao 

entrar no Google Classroom ou em programas de adaptação on-line, os alunos 

devem fazer login através do Portal do Aluno. 

○ Alunos do ensino médio (9° ao 12° ano), escolas intermediárias (ex.: 

escolas de 5° ao 8° ano, ou de 6° ao 8° ano), Escola de Ensino Médio de 

Engenharia & Ciências, Escola de Ensino Médio Penn Treaty, Hill 

Freedman Academy, GAMP e Masterman devem fazer o login no Portal 

do Aluno todos os dias letivos, e entrar em “Assignments Due Today” 

(tarefas para entregar hoje) para que isso mostre a participação do aluno, 

em cada lista de chamada das aulas agendadas para aquele dia. Alunos, 

https://docs.google.com/document/d/1B57BOcFpveBHBbPBUB7ycTk3kI85lGnRpfhQYPGaqEo/edit
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favor entrar neste link para aprender como enviar sua participação 

através do Portal. 

○ Outra demonstração de participação é a conclusão e envio de tarefas aos 

professores. 

● Notas - O distrito está mudando de quatro bimestres para apenas três. As notas 

finais dos alunos serão uma média dos três períodos. Os alunos podem receber 

notas nas novas tarefas, tarefas perdidas e tarefas de recuperação, a partir de 4 

de maio. Todos os alunos de pré ao 12° ano, serão avaliados com base nas 

atuais diretrizes de avaliação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato 

com o professor ou conselheiro de seu filho. 

● Communicação com professores - Todos os professores terão horário de 

consultas para fornecer apoio de ensino aos alunos e responder a perguntas das 

famílias. O professor do seu filho entrará em contato com você também por e-

mail ou telefone. Verifique seu e-mail regularmente, se possível, para não perder 

mensagens importantes. 

● Expectativas para as famílias: 

○ Comunique-se com o professor e / ou diretores de seus filhos, caso 

tenham perguntas. 

○ Estabeleça um local de estudos em casa que minimize as distrações e 

tente estabelecer uma rotina de aulas em casa, e ao mesmo tempo ser 

flexível quando necessário 

○ Estabeleça metas realistas para vocês e seus filhos 

○ Lembre seu filho de consultar o professor caso tenha algum problema ou 

precise de apoio, e incentive-o a fazer intervalos para lanches, exercícios 

e brincadeiras. 

  

Quem contatar se precisar de ajuda: 

 

● Perguntas Gerais: ligue (215) 400-5300 ou mande e-mail para 

covid19info@philasd.org. 

● Notas, Créditos, Tarefas e Feedback: entre em contato com o conselheiro ou 

professor de seu filho. Visite o site da escola para as informações de contato. 

● Perguntas Frequentes: veja respostas e atualizações no 

https://www.philasd.org/coronavirus/. 

● Questões ou problemas tecnológicos: Visite o centro de aprendizado remoto 

do site do distrito, no  https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/ ou ligue 

para a Linha de Suporte Tecnológico para Pais e Familia (215) 400-4444 ou 

mande e-mail para FamilyTechSupport@philasd.org. 

https://docs.google.com/document/d/1B57BOcFpveBHBbPBUB7ycTk3kI85lGnRpfhQYPGaqEo/edit
https://docs.google.com/document/d/1B57BOcFpveBHBbPBUB7ycTk3kI85lGnRpfhQYPGaqEo/edit
https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/
mailto:FamilyTechSupport@philasd.org
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● Preocupação com saúde social/emocional: entre em contato com o 

conselheiro ou a enfermeira de seu filho. Visite o site da escola para 

informações de contato. 

● Receba atualizações: Participe do meu evento live no Facebook 

@PhillySchools Facebook toda quarta-feira, às 15h aonde compartilho 

atualizações sobre o Plano de Continuação de Ensino. 

  

Esperamos ansiosamente para voltarmos a trabalhar juntos, pessoalmente, em nossas 

escolas e escritórios. O Distrito Escolar da Filadélfia continua comprometido com o 

trabalho conjunto com nossos parceiros para apoiar você e seus filhos. Por favor, fique 

em casa o máximo possível e cuide bem de si e de seus entes queridos. 

 

Atenciosmente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Filadélfia 


