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2 de setembro de 2021 
 
Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 
 
Primeiramente, agradecemos sua paciência e flexibilidade enquanto lidamos com o 
impacto da tempestade de ontem nas operações do distrito escolar. O aviso de hoje foi 
enviado mais tarde do que gostaríamos e pedimos desculpas por qualquer 
inconveniente que isso possa ter causado às famílias. Saiba que as decisões foram 
tomadas com base nas melhores informações disponíveis naquele momento, e que 
tínhamos planos para tratar da equipe e alunos que já estavam à caminho das escolas, 
bem como aqueles com horários de início diferenciados.   
 
Nosso objetivo agora, é repassar para vocês as últimas notícias sobre as operações 
escolares o mais rápido possível. Veja abaixo o que você deve saber sobre hoje e 
amanhã: 

Para hoje, quinta-feira, 2 de setembro 

● Todas as escolas serão dispensadas no horário normal. Todos os funcionários 
permanecerão nas escolas até que todos os alunos tenham sido dispensados ou 
buscados com segurança. 

● Todas as atividades após a aula serão canceladas. Incluindo ensaios, jogos, 
atividades extracurriculares, e cuidado após a aula. 

● Atenção: o transporte público SEPTA confirmou que, neste momento, o sistema 
de transporte continuará funcionando em todas as áreas da cidade, exceto em 
Manayunk e Roxborough, que são áreas propensas a inundações. Todas as 
famílias e funcionários devem esperar atrasos no SEPTA e no ônibus amarelo 
até o fim do dia de hoje.  

● A equipe escolar se comunicará diretamente com as famílias sobre a dispensa 
nas seguintes escolas, em áreas propensas a inundações: Escola Fundamental 
Shawmont, Escola Cook-Wissahickon, AMY Northwest, Thomas Mifflin, 
Academias da Roxborough e Escola de Ensino Médio Walter B. Saul. O SEPTA 
confirmou que seus serviços de transporte estarão disponíveis nos horários para 
transportar alunos e funcionários com segurança. 

● Todas as escolas devem enviar os Chromebooks para casa com os alunos hoje, 
e passar o link do Google ou Zoom, para as aulas virtuais amanhã.  
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Para amanhã, sexta-feira, 3 de setembro 

A prefeitura informou que as condições das estradas e outras consequências da 
tempestade não devem melhorar até amanhã. Portanto: 

● Todas as escolas do distrito terão aulas 100% virtuais amanhã. Os prédios 
escolares estarão fechados e não haverá aulas presenciais.  

○ As aulas serão alinhadas a estes horários aqui e os professores 
continuarão usando o Quadro de Ensino para planejar e implementar 
aulas. 

● Os alunos que estão tendo aulas em quarentena participarão da aula/curso 
normal da escola, na sexta-feira, virtualmente. 

● Todas as atividades após a aula estão canceladas. Incluindo ensaios, jogos, 
atividades extracurriculares, e cuidado após a aula. 

● O Centro Educacional do Distrito, na 440 N. Broad Street, também estará 
fechado, e a equipe trabalhará remotamente.   
 

O impacto da tempestade em nossa cidade é uma situação em constante evolução. 
Manteremos contato com todas as instituições municipais importantes e forneceremos 
mais informações e atualizações conforme necessário, à medida que continuamos a 
monitorar os efeitos da tempestade. Obrigado por seu compromisso contínuo e seu 
apoio aos nossos alunos e escolas neste momento. 

Cordialmente, 

  
Distrito Escolar da Filadélfia 
Escritório de Comunicações 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1dgF-ZFUB9MKs7imv5Q6EUzf5-e44DNtXQ3sxv39aSOc/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1jJ-RG6xPBm8zDoImkFl8jbBR4cpcEsgbKWuiLVOqyM0/edit

