DRH Back-to-School Video Script for Families

Olá, famílias do Distrito Escolar da Filadélfia. Quarta-feira, 2 de
setembro, é o primeiro dia de aula, e estamos animados para Tocar o
Sino Digital PHL e dar boas-vindas a todos os nossos alunos para um
novo ano de aprendizado e crescimento. Como eu disse anteriormente,
este ano escolar será diferente de qualquer outro.
Uma coisa que é nova e diferente é que todos os alunos desde a
pré-escola até a 12ª série, irão iniciar o ano letivo com aulas digitais cinco
dias por semana, lecionadas pelos professores da escola em que estão
matriculados. Sem dúvidas, este será um ano letivo de verdade. Por
isso, é extremamente importante que TODOS os alunos iniciem o ano
letivo com o pé direito, acessando seus dispositivos digitais
pontualmente, todos os dias… desde o primeiro dia. Isso significa estar
preparado com antecedência, saber os horários escolares do seu filho,
garantir que seu filho tenha um Chromebook funcionando ou outro
dispositivo digital para usar todos os dias, E certificar-se de que você
tenha acesso à internet.
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A experiência com as aulas digitais vai parecer e ter uma sensação
diferente para os alunos em relação à primavera passada. Com base no
feedback que você nos deu, estamos nos certificando de que os alunos
tenham mais tempo para trabalhar juntos; participem de uma
aprendizagem baseada em projetos; apliquem seus estudos em sala de
aula às experiências da vida real, e interajam com os professores.
Também fornecemos treinamento extra para nossos professores para
fortalecer sua capacidade de passar aulas digitais que sejam envolventes.
Embora as aulas sejam totalmente digitais, queremos restaurar um
senso de familiaridade e rotina, muito necessários para nossos alunos.
Então, novamente, isso começa com eles acessando todas as aulas,
pontualmente, todos os dias… da mesma maneira que esperaríamos que
estivessem presentes nas sala de aula todos os dias, no prédio escolar. A
frequência escolar e as notas serão uma parte importante para criar um
ambiente de aprendizagem onde professores e alunos mantenham uma
ligação forte, e os alunos se sintam apoiados e engajados.
Reconhecemos que algumas famílias possam ter circunstâncias que
dificultem a presença online diária dos alunos. Por favor, saiba que
entendemos... e estamos aqui para trabalhar COM você para apoiar o
sucesso de seu filho na escola. Se existe qualquer obstáculo que impeça a
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que seu filho esteja presente nas aulas todos os dias, por favor, entre em
contato com o professor do seu filho ou com o Escritório de Frequência
Escolar e Absenteísmo para obter auxílio, enviando um e-mail para:
attendanceandtruancy@philasd.org,
O que também ficou claro é que nossos alunos e famílias passaram
por traumas significativos devido ao COVID-19 e aos impactos do racismo
sistêmico e iniquidades contínuas. Então, estamos trabalhando com
parceiros locais confiáveis e especialistas nacionais para lançar nossa
iniciativa Healing Together (Nos Curando Juntos) para alunos e
funcionários.
Como parte dessa iniciativa, todos os alunos poderão participar de
reuniões abertas com seus professores e colegas, e participar de
atividades ao longo do dia sobre aprendizagem socioemocional e
construção de relacionamentos. Por exemplo, os professores podem
introduzir exercícios de relaxamento em suas aulas para ajudar os alunos
a gerenciar e regular as muitas emoções que eles possam estar sentindo.
Professores e conselheiros também trabalharão juntos para identificar
alunos que precisam de apoio adicional, e conectar as famílias com
recursos adicionais quando necessário. Um profissional de saúde
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comportamental também será designado para cada escola para fornecer
suporte extra.
Você pode encontrar mais informações de volta às aulas, guias e
recursos, em philasd.org/backtoschool. Repetindo,
philasd.org/backtoschool.
Mais uma vez, estamos muito animados para receber cada um de
vocês neste novo ano letivo.
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