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30 de outubro de 2020 

Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia: 

 

Na próxima terça-feira, 3 de novembro, é o dia das eleições. Os alunos não terão aula e nossa nação irá selecionar 

democraticamente os seus futuros líderes. Esta época eleitoral tem sido profundamente divisiva, aumentando as ansiedades e 

tensões com que estamos todos lidando, devido ao COVID-19 e outros traumas. Como Distrito Escolar, é importante que 

ajudemos a curar essas divisões apoiando uma cultura de equidade, inclusão e respeito por cada aluno, família e funcionário.  

Nosso Distrito Escolar representa a diversidade que é a América - diversidade de gênero, raça, etnia, religião, status 

socioeconômico, aptidões, orientação sexual, entre outros. Cada um de nós reagirá à eleição de forma diferente, com base em 

nossas identidades e valores. Mas não importa o resultado da eleição, nossas escolas e escritórios devem ser portos seguros, 

livres de ódio, intimidação, bullying e medo.  

Todos temos a responsabilidade de nos ajudar a nos sentirmos seguros, confiantes e valorizados. É importante que nossos 

educadores criem espaços seguros que protejam o bem-estar dos alunos, os quais podem se sentir em risco, e conduzirem 

discussões adequadas e imparciais em sala de aula, que permitam aos alunos se expressar de forma saudável. E é 

extremamente importante que todos nós sejamos exemplos de como interagir com pessoas de diferentes opiniões de forma 

pacífica e tolerante.  Aqui estão alguns recursos úteis que todos nós podemos usar: 

● Como falar com crianças e adolescentes sobre a eleição 

● 5 maneiras fáceis de falar com crianças sobre o voto eleitoral  

● Usando a eleição como ferramenta de ensino 

 

Discursos baseados em ódio, assédio e comportamentos discriminatórios que desvalorizam os outros por parte de estudantes 

e funcionários são inaceitáveis em qualquer lugar do nosso Distrito. Se você testemunhar, tomar conhecimento ou for alvo de 

qualquer um desses comportamentos, você pode denunciá-lo ligando para o Disque-Denúncia bullying em 1-215-400-7233 

ou enviando uma reclamação usando o formulário encontrado aqui.  

Lembrando que, no dia da eleição, todos os prédios escolares (exceto aqueles que servem como locais de votação) e todos os 

Centros de Suporte Técnico de Chromebooks estarão fechados. Nossos escritórios administrativos permanecerão abertos. 

Obrigado por fazer sua parte, apoiando ambientes acolhedores e inclusivos para todos. Por favor, cuide-se, fique seguro e 

lembre-se de VOTAR! Sua voz importa. 

Cordialmente, 

 

 

 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

https://redtri.com/how-to-talk-with-children-teens-about-the-election/
https://www.pbssocal.org/education/at-home-learning/5-easy-ways-talk-kids-voting/
https://www.edutopia.org/article/using-election-teaching-tool
https://www.philasd.org/bullying/programs-and-services/reporting-bullying-and-harassment/

