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6 de outubro de 2021 
 
Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 
 
As inscrições para o processo de Seleção de Escolas 2022-2023 abrem hoje, às 16h! Este processo 
permite que os alunos do pre-K à 11ª série se candidatem a uma vaga na escola de sua escolha, mesmo que 
essa escola seja fora de seu bairro ou área de abrangência. 
 
Em alinhamento com nosso compromisso com a equidade e o anti-racismo e, conforme descrito nas Metas 
e Observâncias do Conselho de Educação, no ano passado, o processo de seleção de escolas passou por 
uma revisão inicial de equidade, durante a qual, coletamos feedback de várias partes interessadas, incluindo 
pais e famílias. O objetivo desta revisão contínua é ajudar o Distrito a entender melhor e identificar 
desigualdades dentro do processo, para tentar torná-lo imparcial e acessível a todas as famílias, 
especialmente as mais marginalizadas. Como resultado da revisão inicial, estamos implementando várias 
mudanças importantes no processo deste ano, incluindo: 

● A seleção escolar mudará para um sistema de loteria computadorizado, para oferecer maior acesso 
aos alunos qualificados, 

● A preferência de código postal (Zip code) será aplicada em escolas de critérios selecionadas, para 
alunos que possuem as qualificações mínimas,   

● A seleção de escolas e listas de espera serão gerenciadas de maneira centralizada  
● Não serão mais exigidas entrevistas e cartas de recomendação para qualificação e admissão, 
● A inscrição online estará disponível em 9 idiomas diferentes. 

 
Além disso, no ano passado, determinamos que a pontuação do PSSA não será usada como critério para 
admissão no processo deste ano.  
 
Embora continuemos a analisar o nosso processo de seleção de escolas com um olhar crítico, esperamos 
que as mudanças deste ano sejam um catalisador para melhorias de longo prazo neste processo seletivo, 
proporcionando maiores chances para todos os alunos frequentarem a escola de sua escolha. 
 
A inscrição para a seleção de escolas encerra em 21 de novembro, às 23h59, portanto, envie sua inscrição 
hoje mesmo! Para saber mais sobre o processo ou como se inscrever usando nosso sistema online “Smart 
Choice”, visite o site www.philasd.org/findyourfit.  Se você tiver perguntas sobre o processo de seleção de 
escolas, envie um e-mail para schoolselect@philasd.org. 
 
Esperamos ver seu filho na escola de sua escolha no próximo ano! 
 
Cordialmente,  
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