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9 dezembro de 2021 
 
Prezados pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 
 
O Distrito Escolar da Filadélfia está comprometido em fornecer um ambiente de aprendizagem 
seguro e inclusivo, que favoreça a saúde emocional e mental de todos os nossos alunos, 
conforme descrito nas Metas e Observâncias do Conselho de Educação . Como parte deste 
compromisso, temos o prazer de anunciar que, a partir de segunda-feira, dia 13 de dezembro de 
2021, os alunos terão a opção de selecionar um gênero não binário, além das opções de 
masculino e feminino, no Infinite Campus (portal dos pais e dos alunos) e Google Classroom. 
 
A Política Distrital 252 afirma que os alunos transgênero e sem conformidade de gênero têm o 
direito de selecionarem e se identificarem com o nome e gênero de sua preferência, mesmo que 
estes sejam diferentes do que consta na certidão de nascimento. Seguindo esta política, os alunos 
podem preencher um formulário através deste link aqui, para informar ao Escritório de Direitos e 
Responsabilidades do Estudante qual é o nome e gênero que desejam que seja exibido. Para isso, 
não é necessário providenciar documentação legal alguma, nem aprovação dos pais ou 
responsáveis. Os alunos têm duas opções:  

1) Atualizar o nome e/ou gênero apenas no Google: Neste caso, as atualizações só 
aparecerão nas ferramentas do Google, como Google Classroom, Google Meet, etc. 

2) Atualizar o nome e/ou gênero no SIS, o qual também inclui o Google: Além das 
ferramentas do Google, as atualizações serão exibidas na maioria dos demais sistemas e 
plataformas escolares do aluno, como Schoolnet, avaliações STAR, boletins, etc.  

 
Vale notar que essas mudanças não aparecerão em sistemas estaduais e não substituem, de forma 
alguma, o nome legal do aluno. Ao enviar informações para o Departamento de Educação da 
Pensilvânia, o Distrito consegue informar que o aluno se identifica como não binário, porém, o 
estado é obrigado a salvar e exibir as informações constantes na certidão de nascimento do aluno. 
Continuamos lutando para que mudanças deste tipo sejam adotadas a nível estadual e nacional. 
 
Caso tenha dúvidas, por favor, visite o site www.philasd.org/studentrights/lgbtqia/ ou entre em 
contato com policy252@philasd.org. 
 
Este é um passo importante no trabalho de nos tornamos um distrito escolar mais inclusivo 
equitativo. Obrigado por sua colaboração enquanto tentamos apoiar o bem-estar físico, mental e 
emocional das crianças da Filadélfia.  
 
Cordialmente, 

https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
https://www.philasd.org/schoolboard/wp-content/uploads/sites/884/2017/06/252.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNmJMoCGbyMt4mfnuce3iPzwW9L_mdRsCtuUgW9J11ZFLjA/viewform
https://www.philasd.org/studentrights/lgbtqia/
mailto:policy252@philasd.org
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