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ANO LETIVO 2020-2021 

VOLTA ÀS AULAS 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA O NOVO ANO LETIVO? 

As aulas iniciam na quarta-feira, 2 de setembro, e todos os alunos, da pré-escola até o ensino 
médio, terão aulas virtuais cinco dias por semana com os professores da escola aonde estão 
matriculados. 

A lista verificação abaixo vai ajudar você e seu filho a se prepararem para um ano letivo de sucesso: 

NOVO NO DISTRITO? MATRICULE SEU FILHO 
Matricule-se online visitando bit.ly/phillyk12reg, por telefone (ligando para a escola do seu filho e falando com 
a secretária), ou pessoalmente no Centro de Educação (440 N. Broad St.) às terças e quintas-feiras das 10h 
às 14h, apenas mediante agendamento. Mande um e-mail para OSEP@philasd.org para agendar um horário. 

REGISTRE-SE NO PORTAL DE PAIS E FAMILIARES 
Ao criar uma conta no Portal de Pais e Familiares, você tem acesso direto a informações valiosas sobre as 
notas do seu filho, notas de exames, histórico da chamada de aula, vacinas, e muito mais, incluindo as últimas 
atualizações do Distrito. Para saber mais e se inscrever, visite signup.philasd.org. 

ATUALIZE SUAS INFORMAÇÕES DE CONTATO 

Os contatos arquivados na escola do seu filho são usados para que você receba atualizações importantes da 
escola e do distrito, e que você possa ser contatado imediatamente em caso de emergência. Contate a escola 
se você se mudou, tem um novo número de telefone ou sua lista de contatos de emergência mudou. 

CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO ESCOLAR DO SEU FILHO 

Mesmo que a escola seja 100% digital durante o primeiro bimestre, os alunos devem participar da aula o dia 
inteiro, cinco dias por semana. Os horários de início e término da aula do seu filho podem ser encontrados no 
site da escola, ou você pode ligar para a secretaria da escola para obter mais informações. 

APOIE A PARTICIPAÇÃO DIÁRIA DO SEU FILHO NA ESCOLA 

A participação escolar diária é vital para que seu filho tenha um crescimento acadêmico e sucesso contínuos. 
Os professores do seu filho farão a chamada todos os períodos, e os deveres serãos avaliados. Certifique-se 
de que seu filho entre no sistema pontualmente todos os dias e entre em contato com o diretor ou o professor 
do seu filho, caso precise de ajuda. Além disso, contate o professor do seu filho, ou qualquer funcionário 
escolar, para obter apoio, caso haja algo que impeça seu filho de participar das aulas todos os dias.  

CERTIFIQUE-SE DE QUE SEU FILHO TENHA ACESSO A UM DISPOSITIVO DIGITAL PARA AS AULAS 

Nossos Centros de Suporte Técnico Familiar funcionam de segunda a sexta, das 9h às 14h (exceto feriados). 
Você pode retirar um Chromebook emprestado para seu filho, consertar ou substituir o seu atual, no Centro de 
Educação (440 N. Broad St., saguão do 1° andar); no Prédio de Anexo da Fitzpatrick (aos fundos da Escola 
Fitzpatrick, em 4101 Chalfont Dr.) e na Escola de Ensino Médio MLK, somente para retirada de Chrmebooks 
(6100 Stenton Ave.) Você também pode ligar para a linha direta em 215-400-8474, mandar um e-mail para 
FamilyTechSupport@philasd.org ou ainda visitar philasd.org/chromebooks para orientações, dicas e outros 
recursos. *Atenção: o aluno deve estar matriculado em uma escola do distrito para receber um dispositivo. 
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CERTIFIQUE-SE DE QUE VOCÊ TENHA ACESSO À INTERNET 
Você pode encontrar uma lista de opções de acesso gratuito ou de baixo custo para Internet e WiFi em
philasd.org/technologyservices/getting- connected. 

LEIA O GUIA DA FAMÍLIA PARA APRENDER SOBRE O SOCIOEMOCIONAL  
Este ano, os professores irão focar no ensino socioemocional, através de Reuniões Comunitárias diárias em 
sala de aula e nas lições de aula. Você pode saber mais sobre a importância do aprendizado socioemocional 
e como você pode praticá-lo em casa, visitando o catálogo do Curso Virtual da Academia da Família em 
philasd.org/- face/fact para ver o cronograma do curso para as próximas aulas de SEL a ser oferecidas. 

RECEBA APOIO SE VOCÊ TIVER PREOCUPAÇÕES COM O BEM-ESTAR MENTAL DO SEU FILHO 
A separação que famílias e crianças tem enfrentado ao se distanciarem de familiares, professores e amigos 
durante essa pandemia pode ter causado tristeza e ansiedade. Se você acha que seu filho está sentindo isso, 
você pode: ligar ou enviar uma mensagem para a Philly HopeLine, no 1-833-745-4673 de segunda a sexta, 
das 10h às 20h para receber serviços de aconselhamento; compartilhar suas preocupações com um provedor 
de saúde mental com quem você tem uma relação pré-existente; ou, quando a escola abrir, entre em contato 
com o conselheiro escolar do seu filho que ajudará no desenvolvimento de um plano para auxiliar seu filho. 

RETIRE LIVROS DIDÁTICOS 

Todas as escolas irão contatar as famílias com datas e horários que você pode retirar livros didáticos e outros 

materiais para ajudar seu filho a ter uma experiência de aprendizagem virtual bem sucedida. 

SAIBA AONDE RETIRAR REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DURANTE O PRIMEIRO BIMESTRE 

Todas as quintas-feiras das 9h ao meio-dia, você pode pegar uma caixa com 5 cafés da manhã, 5 almoços e 

½ galão de leite para cada aluno em sua casa. Para obter a lista mais recente dos locais de distribuição de 

refeições escolares, visite: philasd.org/grab-go-meals. 

MARQUE SEUS CALENDÁRIOS PARA O EVENTO DE VOLTA ÀS AULAS DRIVE-THRU DE DOAÇÃO DE 
MOCHILAS, EM 28 DE AGOSTO, NO ESTÁDIO LINCOLN FINANCIAL FIELD, DAS 9h ÀS 13h. 
O Distrito doará mochilas e materiais para ajudar os alunos que frequentam a escola online. Devido ao 
COVID-19, o evento deste ano será drive-thru (pessoas permanecem dentro de seus veículos), e os primeiros 
500 carros poderão receber um par gratuito de tênis Converse. Pais sem carro podem pegar mochilas para 
seus filhos pessoalmente, perante agendamento. Para obter mais informações sobre este evento e como você 
pode agendar um horário para ir a pé, visite philasd.org/face/backpacks ou ligue 215-400-5300.  

CERTIFIQUE-SE DE QUE SEU FILHO ESTÁ EM DIA COM AS VACINAS ANTES DO INÍCIO DA ESCOLA É 
importante que seu filho esteja em dia com as vacinas, inclusive vacina contra a gripe. Isso é especialmente 
importante este ano porque ainda não sabemos se estar doente com COVID-19 e com a gripe ao mesmo 
tempo poderá agravar a doença. Se você não tem certeza de quais vacinas seu filho precisa para a escola, 
visite philasd.org/studenthealth/immunizations. 

ENCONTRE RECURSOS ÚTEIS PARA AJUDAR SEU FILHO A TER SUCESSO NA ESCOLA 
Nos dedicamos a manter as famílias ligadas a recursos e informações mais recentes para auxiliar na 
necessidades de seus filhos durante as aulas virtuais. Visite o site do Departamento de Envolvimento da 
Família e Comunidade, philasd.org/face e salve essa página no seu navegador, para que você possa  
acompanhar as datas/horários/descrições das aulas de orientação para pais durante o ano letivo; ferramentas 
para as famílias usarem em casa e ótimos recursos online para engajar seu filho durante este momento. 

Além disso, por favor, visite philasd.org para informações atualizadas sobre como estamos 
Prosseguindo com Educação com Segurança no Ano Letivo 2020-2021. 

SAIBA MAIS EM: WWW.PHILASD.ORG 

Visite o site da sua escola com frequência para obter mais informações sobre a abertura das 

escolas, portunidades de conhecer os professores, Noite de Volta às Aulas e muito mais. 
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