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31 de julho de 2020 
 

Prezados pais e famíliares do Distrito Escolar da Filadélfia, 
 

Em 30 de julho, o Conselho de Educação aprovou duas ações-chave: as mudanças propostas 

pelo Distrito para o seu plano de reabertura Prosseguindo com a Educação com Segurança e o 

Calendário Acadêmico de 2020-2021.  

 

O próximo ano letivo iniciará na quarta-feira, 2 de setembro de 2020, dando mais tempo para 

os professores aprofundarem suas habilidades e fornecerem aulas virtuais interessantes para 

os alunos. Todos os alunos, do jardim ao último ano do ensino médio (K-12) terão aulas virtuais 

cinco dias por semana, durante o primeiro bimestre, o qual encerra em 17 de novembro de 

2020, e receberão lições dos professores das próprias escolas aonde estão matriculados. Após 

este período, os alunos irão fazer a transição para um misto de aula presencial e aula virtual, 

contanto que seja seguro, de acordo com orientações do Departamento de Saúde Pública da 

Filadélfia e com o apoio de outros indicadores. A partir de então, uma opção de aulas 100% 

virtuais será disponibilizada, e nós continuaremos explorando oportunidades para os alunos 

continuarem sendo lecionados pelos professores das escolas aonde estão matriculados. Os 

alunos da pré-escola (PreK) matriculados em programas de PreK do Distrito, também terão 

aulas virtuais cinco dias por semana durante o primeiro bimestre.  
 

O Calendário Acadêmico 2020-2021 consiste em 180 dias de aulas para os alunos, entre 2 de 

setembro de 2020 e 11 de junho de 2021. Haverá 23 feriados para alunos e professores. Para 

ver o calendário, por favor, clique aqui ou visite nosso site www.philasd.org e clique no link do 

calendário, na parte superior da página.  
 

Nas próximas semanas, compartilharemos mais detalhes sobre aspectos-chave do nosso 

planejamento, incluindo: nossa iniciativa Healing Together (Nos Curando Juntos) para apoiar as 

necessidades socioemocionais de nossos alunos e funcionários; horários escolares e horários 

dos períodos de aulas; distribuição de Chromebooks e assistência; acesso à internet; 

distribuição de refeições para os alunos; melhorias nas instalações nas escolas, entre outros.  
 

Obrigado por seu encolvimento e parceria, ao prosseguirmos com nosso plano de reabertura, o 

qual fornece as oportunidades educacionais que nossos alunos precisam e merecem, e apoia a 

saúde e bem-estar de todos. Juntos, podemos nos preparar para um ano letivo seguro e bem 

sucedido. 

 

Atenciosamente, 

https://www.philasd.org/calendar-2/
http://www.philasd.org/
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