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Prezados pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia  
 
Sabemos que este ano foi repleto de muitas incertezas para nossas famílias. Assim, queremos 
compartilhar algumas informações importantes sobre o que esperar do restante do ano letivo.  
 
Implantação da Fase II do Plano de Aprendizagem Híbrida 
Para a Fase III, alunos dos grupos a seguir poderão optar pelo modelo de aprendizagem híbrida, a 
partir da semana de segunda-feira, 10 de maio de 2021: 

● todos os alunos do 6º ao 9º ano que ainda não retornaram e 
● alunos com necessidades complexas do 10º ao 12º ano. 

A Pesquisa de Seleção do Modelo de Aprendizagem de Fase III começará na terça-feira, 20 de 
abril, e encerrará na terça-feira, 27 de abril. As famílias da Fase III receberão um e-mail com 
instruções sobre como se inscrever. Se você optar pela aprendizagem híbrida, seu filho receberá 
um cronograma para frequentar a escola presencialmente dois dias por semana e ter aulas on-line 
três dias na semana, a partir da semana de segunda-feira, 10 de maio de 2021. Para se prepararem 
para receber os alunos, todos os funcionários retornarão aos prédios da escola na segunda-feira, 
26 de abril. A Federação de Professores da Filadélfia completará suas análises de preparação 
para todos os prédios escolares restantes, antes do retorno da equipe. Para obter mais detalhes, 
acesse philasd.org/aes. 

A Fase III será o lançamento final de nosso Plano de Aprendizagem Híbrida para este ano letivo. 
Alunos não abrangidos pela Fase III permanecerão com aprendizagem 100% on-line para o resto 
do ano letivo.   

Cerimônias de conclusão do ensino médio e outras celebrações de fim de ano 
Sabemos que estar distanciado de amigos e professores na escola tem sido especialmente difícil 
para nossos veteranos que imaginavam um fim de ano letivo diferente. Embora nada possa 
compensar sua experiência no ano passado, temos a satisfação de anunciar que: 

● você poderá comemorar com segurança com seus amigos e familiares (conforme os 
limites de capacidade permitirem) em uma cerimônia de formatura presencial, desde que 
as condições da COVID-19 permitam reuniões escolares seguras e  

● como um presente especial, o Distrito Escolar irá fornecer o traje de formatura (beca e 
capelo) gratuitamente aos alunos formandos da Classe de 2021. Se você já pagou pela 
beca e capelo de seu filho ou filha, será reembolsado. A escola fornecerá mais detalhes 
assim que o processo for finalizado. 

http://www.philasd.org/aes


 

Os diretores de escolas com graus de transição terão a flexibilidade de realizar com segurança as 
cerimônias de Move-Up Day. Outros eventos de fim de ano poderão ser coordenados pela equipe 
de liderança de cada escola.  

Todas as atividades de fim de ano serão realizadas ao ar livre e seguirão estritamente as diretrizes 
de segurança estabelecidas pelo Departamento de Saúde Pública da Filadélfia, incluindo: uso 
geral de máscara, exame realizado pelos participantes antes do evento e distanciamento social. 

Oportunidades presenciais de aprendizagem e enriquecimento educacional de verão 
Também estamos oferecendo aos alunos de todas as idades e níveis de séries a oportunidade de 
se conectarem com seus colegas, com um menu expandido de programas de aprendizagem e 
enriquecimento presenciais neste verão. Sempre haverá algo para todos. Detalhes sobre esses 
programas e como inscrever-se serão enviados a você. Também é possível encontrar detalhes 
aqui.  

Espero que essas informações possam ajudar você a se planejar com antecedência para o resto do 
ano letivo e lhe dê algo por que esperar nas próximas semanas e meses.  Agradeço por seu 
esforço contínuo como grandes parceiros na educação de seus filhos. 

Atenciosamente, 

 
Cordialmente, 
Superintendente 
Distrito Escolar da Filadélfia 

https://www.philasd.org/academics/summer-2021-academic-programming/

