
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O ano letivo de 2020-2021 inicia na quarta-feira, 2 de setembro, e todos os alunos, desde a pré-escola até o ensino 

médio, terão aulas virtuais cinco dias por semana com os professores das escolas aonde estão matriculados. As 

aulas virtuais serão, sem dúvida, bem diferentes de como foram na primavera. Nós temos trabalhado muito para 

que a aprendizagem virtual deste ano seja uma ótima experiência para os alunos. Com base no seu feedback, os 

alunos terão mais oportunidades para colaborarem com os colegas, se engajarem em projetos de aprendizagem, 

aprofundarem seus conhecimentos e aplicá-los à vida real, e maximizar seu tempo com os professores. Nós 

também ofereceremos treinamento extra para os professores, para que estes possam estar mais preparados para 

auxiliar nas necessidades socioemocionais dos alunos e fornecer lições virtuais mais participativas.  
 

 

FREQUÊNCIA ESCOLAR 

Embora as aulas sejam completamente digitais, os alunos devem participar do dia inteiro de aula, em todos 

os períodos, durante todos os dias letivos. 

 
ENTRE NAS AULAS (FAÇA O LOGIN) PONTUALMENTE, TODOS OS DIAS 

Os alunos devem estar logados (estar presentes na sala de aula virtual) da mesma forma que esperaríamos 

que estivessem na sala de aula. Ajudar o seu filho a fazer o login nas aulas pontualmente todos os dias, é 

uma das coisas mais importantes que você pode fazer para que seu fiho tenha sucesso. Pesquisas mostram 

que crianças com boa frequência escolar tem mais chances de ler no nível ou acima do nível de sua série, e 

ter sucesso na escola e na vida adulta. 

 
NOTAS 

Igual a qualquer outro ano, os professores irão avaliar e dar notas para os trabalhos do seu filho, durante o ano 

letivo. Tire um tempo para checar as tarefas do seu filho diariamente, e certificar-se de que ele(a) está 

entregando as tarefas dentro do prazo. Para ver as normas para cada série, entre em bit.ly/sdpgradeguide. 

 
FREQUÊNCIA ESCOLAR E NOTAS NA PONTA DOS SEUS DEDOS 

Você pode ver as notas do seu filho, notas de testes, registro da frequência escolar, entre outros, a qualquer 

momento, com uma conta no Portal dos Pais e Famílias. Para saber mais e se registrar, visite 

signup.philasd.org. 

 
PRECISA DE MAIS AUXÍLIO COM A FREQUÊNCIA ESCOLAR? 

Estamos aqui para ajudar. Contate o professor do seu filho, ou mande um e-mail para  o Departamento de 

Frequência Escolar e Absenteísmo attendanceandtruancy@philasd.org para auxilia-lo com qualquer 

dificuldade que implique na frequência escolar de seu filho. 

 
DICAS E RECURSOS 

Visite philasd.org/chromebooks para manuais que ensinam a entrar no Google Classroom e como usar o 

Chromebook do seu filho. 

 

 
 
 
 
 

ANO LETIVO 2020-2021 

FREQUÊNCIA 
ESCOLAR & NOTAS 

A frequência escolar e as notas serão uma parte importante na criação de ambientes virtuais de 

aprendizagem, aonde os professores e alunos mantenham um forte vínculo diário, e os alunos se sintam 

apoiados, amparados e confortados, em uma rotina escolar mais familiar. A seguir, veja o que esperar e como 

você pode ajudar seu filho a ter um ano letivo de sucesso:  
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