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16 de dezembro de 2021 
 
Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 
 
Desde o início da pandemia, o Distrito Escolar da Filadélfia e outros distritos em todo o país 
viram um aumento nas ameaças de violência circulando em várias plataformas de redes 
sociais, incluindo o Tik Tok. Atualmente, existe um vídeo circulando nacionalmente no Tik Tok, 
incentivando atos de violência nas escolas na sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. 
 
Saiba que levamos muito a sério toda e qualquer ameaça direcionada às nossas escolas e aos 
membros de nossa comunidade escolar. Nosso Escritório de Segurança Escolar trabalha com 
as agências de segurança pública para monitorar de perto a situação, avaliar ativamente 
quaisquer ameaças às nossas escolas e agir imediatamente, conforme necessário, para ajudar 
a manter a segurança de nossas escolas, alunos e funcionários. Isso pode incluir a utilização 
de recursos extras de segurança dentro e ao redor das escolas. Nossos diretores e 
funcionários escolares também ficam extremamente vigilantes para ajudar a identificar qualquer 
coisa fora do comum. 
 
Manter a segurança que nossos alunos e funcionários merecem nos ambientes escolares exige 
a colaboração de todos. Veja como você pode ajudar: 
 

• Se você ouvir ou ler sobre qualquer ameaça de violência na escola de seu filho, informe 
a direção da escola ou o Escritório de Segurança Escolar, ligando para 215-400-6000. 

• Converse com seu filho sobre a importância de informá-lo quando souber de qualquer 
ameaça de violência na escola e de não participar ou promover qualquer ameaça de 
violência. 

 
A publicação de linguagem ameaçadora nas redes sociais não é motivo de riso. Isso viola o 
Código de Conduta do Estudante e, em muitos casos, a lei, e ambos podem resultar em 
consequências muito reais e significativas para os alunos envolvidos nesses comportamentos. 
 
Cuidar da segurança e o bem-estar de nossos alunos e funcionários é uma de nossas 
responsabilidades mais importantes. Trabalhando juntos, podemos ajudar a deter essas 
ameaças e o impacto emocional que elas causam, para que nossas escolas possam continuar 
focando em ajudar nossos alunos a se curar, aprender e crescer. 
 
Cordialmente, 
  
O Distrito Escolar da Filadélfia 
Escritório de Comunicações 


