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21 de janeiro de 2021 

Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia: 
 
As matrículas para o jardim de infância para o ano letivo de 2021-2022 já estão abertas. Se você tem um 
filho ou filha que terá cinco anos completos até o dia 1° de setembro, matricule ele(a) até 28 de maio, para 
que seu filho(a) tenha a oportunidade de Prosperar aos Cinco. 
  
Existem quatro maneiras de matricular: 

● Online, usando este portal de matrícula online  . 
● Em pessoa, no Centro de Educação, apenas com agendamento. Ligue 215-400-4290 para agendar. 
● Por telefone, ligando para a escola do seu bairro. Encontre o número de telefone da sua escola aqui.   
● Depositando em uma caixa, no saguão do Centro de Educação. Veja mais instruções aqui. 

  
É importante matricular até 28 de maio para que as famílias e crianças tenham tempo para conhecerem os 
funcionários e se familiarizarem com a escola, o que ajuda a tornar a transição do jardim de infância mais 
tranquila. O Distrito terá um Dia de Visitas do Jardim de Infância em 2 de março e uma Semana de Visitas 
do Jardim de Infância a partir de 3 de maio. As visitas podem ser virtuais ou em pessoa, dependendo das 
orientações de saúde e segurança. Continue visitando o philasd.org/thriveatfive para atualizações. 
  
O Distrito também tem um programa de pré-escola (pre-K) com cerca de 200 locais por toda a cidade, para 
servir nossos aprendizes menores. O programa oferece um currículo de alta qualidade, suporte para 
educação especial e oportunidades para os pais participarem. Clique aqui para saber mais sobre a pré-escola. 
  
Frequentar as aulas da pré-escola e jardim de infância  coloca as crianças no caminho para o sucesso na 
escola e na vida. Durante esses anos, eles aprendem a brincar bem uns com os outros, fazem amigos, 
constroem sua autoconfiança e começam a aprender a ler e escrever – todas as habilidades importantes que 
ajudam as crianças a prosperar. 
  
Por favor, não demore. Matricule seu filho no jardim de infância hoje! 
 
Cordialmente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 
Superintendente 
Distrito Escolar da Filadélfia 
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