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Quinta-feira, 28 de outubro de 2021. 
 
Caros pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 
 
Estou escrevendo com uma atualização importante sobre nossos planos de prontidão se um novo 
contrato de serviços não for celebrado entre o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Local 
234 e o SEPTA até domingo dia 31 de outubro, e uma greve do SEPTA ocorra no início da 
segunda-feira, dia 1º de novembro. Isso não significa que acontecerá uma greve. Embora o 
SEPTA esteja otimista de que as negociações continuarão e um acordo será celebrado, queremos 
divulgar nossos planos para o caso de uma interrupção dos serviços.  
 
Funcionamento das Escolas 
Todas as escolas do Distrito Escolar da Filadélfia (SDP) permanecerão abertas para o 
ensino presencial neste momento. Comparecer presencialmente à escola disponibiliza a rotina 
familiar aos nossos jovens, senso de comunidade e serviços de apoio dos quais eles precisam 
para seu bem-estar social, emocional e acadêmico. Agora, mais do que nunca, nossas escolas são 
um porto seguro para milhares de estudantes que estão vivenciando os impactos muito reais do 
aumento da violência por armas e outros traumas que estão atingindo as nossas comunidades.  
 
Escritórios do Distrito 
Todos os escritórios do SDP, incluindo aqueles na 440 N. Broad Street, funcionarão em seus 
horários normais. 
 
Equipe Escolar 
Disponibilizar o funcionamento seguro e organizado da escola é nossa principal prioridade. 
Relatórios preliminares indicam que a maioria de nossos colaboradores, mesmo aqueles que 
dependem do SEPTA, poderão comparecer ao trabalho. Por isso, nossas escolas e gabinetes 
podem permanecer abertos para os nossos estudantes e familiares. Os planos para acompanhar 
diariamente a equipe de cada escola e para acionar suportes de educadores e equipes do 
Escritório Central, para escolas específicas que possam precisar de cobertura adicional, estão em 
curso.  
 
Serviços de Transporte 
Os estudantes que atualmente estão designados para uma rota de ônibus ou van continuarão a 
receber os serviços de transporte. Infelizmente, em meio a uma escassez nacional de motoristas 
que já está prejudicando as operações do nosso Distrito, não temos a capacidade de fornecer 
transporte para os estudantes que atualmente não estão designados em uma rota. As famílias 
devem prever atrasos de ônibus para a busca do estudante e a sua chegada em casa, já que mais 
veículos estarão nas estradas no caso de uma greve do SEPTA. Antecipadamente, contamos com 



 
a sua paciência, uma vez que nossos motoristas priorizam a segurança de nossos passageiros 
estudantes e outros nas ruas. Para perguntas sobre o ônibus ou van do seu filho durante todo o 
dia, ligue 215-400-4350.  
 
Presença dos estudantes 
Esperamos que todos os estudantes continuem a comparecer presencialmente à escola, durante o 
dia todo e todos os dias, como uma parte vital de seu bem-estar social, emocional e acadêmico. 
Os alunos que não comparecerem à escola presencialmente durante a greve do SEPTA deverão 
se conectar no Google Classroom ou Canvas para suas tarefas e participar do estudo no modo 
assíncrono (independente) diariamente. Você pode usar esse passo-a-passo para auxílio Como 
fazer o login no Google Classroom se necessário e se conectar com a escola do seu filho para 
saber sobre suportes adicionais que podem estar disponíveis. Caso o acesso não seja feito 
diariamente e as tarefas não sejam concluídas no prazo, o resultado será uma falta não 
justificada. O ensino híbrido não será oferecido e os estudantes não poderão acessar às suas aulas 
virtualmente. 
 
Refeições do estudante 
Todos os estudantes continuarão a ter acesso às refeições gratuitas, adequadas e nutritivas em 
cada letivo. As refeições de café da manhã e almoço continuarão a ser servidas para todos os 
estudantes que comparecerem presencialmente à escola. A partir de quarta-feira 3 de novembro, 
as famílias dos estudantes matriculados que não podem comparecer presencialmente na escola 
devido à greve do SEPTA, poderão retirar kits de refeição “pegue e leve” (do inglês grab-and-
go) a cada semana, em um dos 12 pontos escolares de distribuição em toda a cidade. Os kits de 
refeição contêm cinco cafés da manhã e cinco almoços que podem ser armazenados no freezer 
até que os estudantes estejam prontos para aquecê-los e se alimentar. A lista dos locais de 
distribuição, que funcionarão todas as quartas-feiras das 9:00 às 10:00 da manhã e das 13:00 às 
14:00, pode ser encontrada no philasd.org/septastrike. As famílias terão que informar o nome, 
escola do SDP e número de identificação de seu filho para receber seus kits semanais de 
refeição, uma vez que é exigido que o Distrito mantenha os registros da distribuição das 
refeições. 
 
Chromebooks e internet 
Se o Chromebook do seu filho não está funcionando ou precisa de conserto, certifique-se de 
entrar em contato com a escola do seu filho para uma substituição ou acesse Página de Suporte 
do Chromebook para mais informações sobre os nossos centros de suporte técnico e central de 
serviços. Você também pode acessar a página Opções de Acesso à Internet para Famílias se 
precisar de informações sobre serviços de internet sem custo ou a baixo custo.  

 

Programas antes e após as aulas 
Todos os programas antes e após as aulas seguirão como planejado neste momento. Entre em 
contato com a escola do seu filho com quaisquer perguntas específicas.  
 
Atletismo 
Serão providenciadas informações adicionais sobre a temporada de esportes de inverno, que 
começa em 19 de novembro, se a greve do SEPTA estiver em andamento neste momento.   
 

https://docs.google.com/document/d/1w5Ib-I2ivLU9rT3o_mxBShMF-bkzxdV1G-WHWl2Bjvs/edit
https://docs.google.com/document/d/1w5Ib-I2ivLU9rT3o_mxBShMF-bkzxdV1G-WHWl2Bjvs/edit
https://www.philasd.org/septastrike/
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/


 
Essa e mais informações sobre nossos planos de prontidão podem ser encontradas no 
philasd.org/septastrike. Disponibilizaremos para você uma nova atualização sobre a situação das 
negociações e quaisquer outros detalhes adicionais em nossos planejamentos no domingo dia 31 
de outubro. Você também pode obter informação atualizada ao acessar o site septa.org e o site da 
Cidade da Filadélfia no phila.gov, ouvindo a rádio KYW Newsradio 1060 AM, ou ligando para a 
LINHA DIRETA do Distrito Escolar no 215-400-INFO. 
 
Não há dúvida de que esse ano escolar teve seus desafios e a possibilidade de uma greve do 
SEPTA é mais um que teremos que percorrer juntos. Se uma greve acontecer, saiba que o 
cuidado com as necessidades de nossos estudantes, famílias e equipe enquanto continuamos a 
gerenciar a nossa escola com segurança é nossa maior prioridade, como tem sido durante toda 
essa pandemia.  
 
Atenciosamente, 

 
William R. Hite Jr., Doutor em Educação. 
Superintendente 
Distrito Escolar da Filadélfia 

https://www.philasd.org/septastrike/
https://septa.org/
https://www.phila.gov/

