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12 de março de 2021 

 

Prezadas famílias,  

 

Na próxima semana, o Distrito Escolar irá reabrir seu Processo de Seleção do Modelo de Aulas, 

para que as famílias do preK (pré-escola) à 2ª série, que haviam primeiramente escolhido o 

modelo de aulas 100% digitais no outono, tenham a oportunidade de optar pelas aulas híbridas 

(um misto semanal de aulas presenciais e digitais) para o atual ano letivo.  

 

O período de seleção irá abrir na terça-feira, 16 de março, e fechar na terça-feira, 23 de 

março. Da mesma forma que o processo de seleção do outono passado, as famílias do preK à 2ª 

série poderão escolher entre o modelo de aulas híbridas e o modelo de aulas 100% digitais – o 

que você achar melhor, de acordo com as necessidades de seu filho(a) e sua família. Se escolher 

as aulas híbridas, seu filho(a) irá frequentar a escola pessoalmente dois dias por semana e 

participar de aulas digitais três dias por semana, baseado no cronograma atribuído, a partir da 

segunda-feira na semana do dia 5 de abril de 2021. Esses cronogramas têm por finalidade limitar 

com segurança o número diário de estudantes nas escolas e ajudar a manter o distanciamento 

social em todos os espaços da escola no decorrer do dia.  

 

Vos incentivo a assistir aos vídeos Retorno Seguro à Escola e Escolas Limpas e Saudáveis, e a 

visitar o site philasd.org/aes para saber mais sobre as várias camadas de segurança implementadas 

para proteger a saúde e bem-estar de todos em nossas escolas. Se você ainda tiver perguntas, você 

pode ligar para a nossa linha direta para famílias que falam inglês no 215-400-5300, de segunda à 

sexta, das 8h às 16h30min. A linha direta em outras línguas podem ser encontradas aqui. 

 

Você receberá um link da escola para a Pesquisa de Seleção do Modelo de Aulas na próxima 

terça-feira. Lembre-se de responder antes do fechamento da pesquisa em 23 de março. Se você 

não responder à pesquisa, seu filho(a) continuará com as aulas 100% digitais. As famílias que 

selecionarem as aulas híbridas serão contatadas pela escola de seus filhos entre 24 e 26 de março 

de 2021 para receber as próximas instruções. Como sempre, as famílias que escolherem as aulas 

híbridas podem retornar às aulas 100% digitais a qualquer momento.  

 

Obrigado por sua colaboração contínua enquanto continuamos a apoiar as necessidades 

educacionais de nossos aprendizes mais jovens.  

 

Cordialmente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/#questions

