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21 de agosto de 2020 

 

Olá, famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

É difícil acreditar que estamos há menos de duas semanas do início do que certamente 

será um ano letivo de 2020-2021 sem precedentes. Embora este ano letivo seja e 

tenha uma sensação bem diferente, em meio às medidas que estamos tomando para 

cuidar do bem-estar de todos durante a pandemia da COVID-19, uma coisa que 

permanece igual é a nossa alegria em receber nossos alunos de volta para mais um 

ano de aprendizado e crescimento. 

 

Durante os últimos meses, temos trabalhado muito em preparação para o novo ano 

letivo, que inicia na quarta-feira, 2 de setembro, com todos os alunos, desde a pré-

escola até o ensino médio, tendo aulas virtuais durante o primeiro bimestre. Nós temos: 

● usado ideias e comentários da primavera que passou, para melhorar a forma 

como os professores irão ensinar e as crianças irão aprender virtualmente; 

● engajado diretores e funcionários escolares em treinamentos profissionais 

específicos que focam na melhoria do apoio às necessidades de nossos alunos 

e famílias; professores irão participar quando retornarem, em 24 de agosto;  

● desenvolvido auxílios socioemocionais para estudantes e funcionários, 

reconhecendo que devemos abordar essas necessidades primeiro, como 

resultado dos traumas que todos nós enfrentamos devido à pandemia e 

injustiças raciais sistêmicas contínuas;  

● construído uma Coalizão de Equidade para ajudar a desenraizar e erradicar 

políticas e atitudes injustas ou racistas em nossas escolas e locais de trabalho, e 

construir um distrito escolar mais equitativo;  

● nos preparado para expandir nossos serviços de distribuição de refeições, para 

que os alunos continuem a receber refeições nutritivas durante as aulas 

remotas; 

● e muito mais. 

 

Nós também juntamos algumas dicas e lembretes nesta Lista de Verificação de 

Volta às Aulas da Família para ajudar você e seu filho a se organizarem e se 

prepararem para um novo ano letivo bem sucedido. Se você ainda não começou a 

receber informações sobre a volta às aulas da escola do seu filho, você irá em breve. 

https://www.philasd.org/wp-content/uploads/2020/08/2233_Portuguese_AES_B2S-Checklist.pdf
https://www.philasd.org/wp-content/uploads/2020/08/2233_Portuguese_AES_B2S-Checklist.pdf
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Nosso objetivo é garantir que você tenha todas as informações necessárias para 

começar o ano letivo com o pé direito. 

 

Obrigado por sua flexibilidade e parceria enquanto trabalhamos juntos para um ano 

letivo seguro e bem-sucedido 2020-2021 para todos. Estamos ansiosos para vê-lo em 

breve! 

 

Cordialmente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

 

 

 

 


