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5 de abril de 2021 

Olá, famílias, 
 

Na terça-feira, 6 de abril, o distrito escolar abrirá a fase II de seu processo de seleção de modelo 

de ensino, dando às famílias de todos os alunos das séries 3–5 e alunos com necessidades 

complexas das séries 6–8 a oportunidade de optar pelo ensino híbrido neste ano letivo. A 

pesquisa de seleção será encerrada na terça-feira, 13 de abril.  
 

As famílias da fase II poderão escolher entre o modelo de ensino híbrido e o modelo de ensino 

100% digital, conforme o que funcionar melhor para as necessidades de seu filho e sua família. 

Caso você escolha o ensino híbrido, seu filho fará a transição para uma combinação de ensino 

presencial e digital a cada semana, com base em um cronograma definido, a partir da semana de 

segunda-feira, 26 de abril de 2021. Esses cronogramas são projetados para limitar o número de 

alunos por dia nas escolas a um nível seguro e ajudar a manter o distanciamento social nos 

espaços da escola ao longo do dia. 
 

Recomendamos que você veja os vídeos de Retorno seguro à escola e Escolas limpas e saudáveis 

e acesse philasd.org/aes para saber mais sobre as várias camadas de segurança que temos para 

proteger a saúde e o bem-estar de todos em nossas escolas. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para 

a nossa linha de ajuda para famílias falantes de inglês em 215-400-5300 (segunda a sexta-feira, 

das 8h às 16h30, horário da Filadélfia). Encontre alternativas para outros idiomas aqui. 

Lembre-se de verificar seu e-mail na terça-feira, 6 de abril, para obter o link da Pesquisa de 

Seleção de Modelo de Ensino. O e-mail será enviado por portal-notification@philasd.org e a 

linha de assunto será “School District of Philadelphia - Fully Digital vs. Hybrid Learning Model 

Selection”.  Caso não receba o e-mail, verifique suas pastas de lixo ou spam. Você também pode 

ligar diretamente para a escola do seu filho para inscrevê-lo no ensino híbrido. Se você não 

responder até 13 de abril, seu filho continuará no ensino 100% digital. As famílias que 

selecionarem o ensino híbrido serão contatadas pela escola de seus filhos até 19 de abril em 

relação aos próximos passos. Como sempre, as famílias que escolherem o ensino híbrido podem 

voltar ao ensino 100% digital a qualquer momento. 

Agradecemos a parceria enquanto nos empenhamos para atender às necessidades de 

aprendizagem contínuas de seu filho.  

Atenciosamente, 

 

Equipe de comunicações do Distrito Escolar da Filadélfia 

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/%23questions

