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17 de março de 2022 

 

Prezados pais e familiares do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

Trabalhamos constantemente em alinhamento com as Metas e Observâncias do Distrito Escolar 

da Filadélfia para criar condições educacionais que capacitem todos os alunos a prosperar. Como 

parte de uma estratégia abrangente para criar essas condições, no outono de 2021, o Distrito 

iniciou uma abordagem gradual para padronizar os horários de início e fim das aulas. A 

padronização dos horários do sinal foi projetada para reduzir o tempo que os alunos passam nos 

ônibus, ajudar a garantir que os ônibus sejam pontuais com mais frequência e permitir a limpeza 

consistente entre viagens nas superfícies de alto contato dos ônibus. Este trabalho melhora a 

experiência dos nossos alunos com o transporte, mesmo diante da escassez de motoristas de 

ônibus em todo o país, também enfrentada por nós. 

 

Conforme discutido em fóruns realizados durante os anos letivos de 2020-2021 e 2021-2022, nós 

começamos a implementar 3 horários de ônibus. No início do ano letivo de 2021-2022, 

começamos a alinhar as escolas aos três horários, e fizemos mudanças consideráveis nas 

escolas do ensino fundamental. Neste outono, faremos mais ajustes no cronograma para o ano 

letivo de 2022-2023. A partir do próximo outono, todas as escolas de ensino médio do distrito –  

com exceção de quatro escolas cujos horários devem estar alinhados às suas instituições 

parceiras – mudarão o horário de início das aulas para 9h da manhã, incluindo escolas de ensino 

médio que incorporam séries intermediárias. Os programas de pré-escola localizados em 

algumas escolas de ensino médio manterão seu horário atual. Todas as demais escolas 

fundamentais – escolas entre pré-escola e 8ª série – manterão seus horários de sinal atuais. Esta 

decisão foi tomada com base na opinião da comunidade, coletada na primavera de 2021, além de 

pesquisas da Academia Americana de Pediatria, as quais apontam que, o início mais tardio para o 

ensino médio permite que adolescentes cheguem à escola mais alertas e prontos para aprender. 

Ademais, como a maioria dos nossos alunos do ensino médio são responsáveis por seu trajeto até 

a escola, horários de início mais tardios promovem uma jornada mais segura de manhã e à tarde.   

 

Convidamos você a participar de um dos próximos quatro Fóruns Comunitários virtuais, nos quais 

informaremos mais detalhes sobre estes ajustes e lhe daremos a oportunidade de dar sua opinião 

sobre os tipos de auxílios que as famílias possam precisar à medida que planejam com 

antecedência para o ano letivo de 2022-2023, para os novos horário do sinal.  

 

 

https://publications.aap.org/pediatrics/article/134/3/642/74175/School-Start-Times-for-Adolescents
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Terça-feira, 22 de março de 2022 (As sessões serão interpretadas em mandarim, português e 

espanhol)  

● 13h às 14h: Inscreva-se para a sessão das 13h aqui  

● 19h às 20h:  Inscreva-se para a sessão das 19h aqui 

 

Segunda-feira, 28 de março de 2022 (As sessões serão interpretadas em mandarim, português e 

espanhol) 

● 11h ao meio-dia: Inscreva-se para a sessão das 11h aqui  

● 18h às 19h: Inscreva-se para a sessão das 18h aqui 

 

As famílias também terão a oportunidade de preencher um breve questionário online sobre os 

horários do sinal 2022-2023, que estará disponível em nove idiomas. A pesquisa incluirá perguntas 

sobre os tipos de auxílios que as famílias podem precisar, à medida em que planejamos para o 

ano letivo de 2022-2023. O questionário online será publicado após os fóruns comunitários, no dia 

28 de março, e o link será compartilhado nessa ocasião. 

 

Reconhecemos que as mudanças nos horários de início e fim das aulas podem causar obstáculos 

para as famílias, e continuamos comprometidos em prestar apoio às famílias sempre que 

possível. Também continuaremos a comunicá-los sobre as notícias com antecedência e com 

frequência, para que você possa fazer quaisquer ajustes necessários com antecedência, para 

garantir que seu filho(a) possa frequentar a escola pontualmente todos os dias, de acordo com o 

novo cronograma. Eu os incentivo a visitar o site do Distrito Escolar da Filadélfia regularmente 

para ficar a par das últimas notícias. 

 

Obrigada. 

 

Cordialmente,  
 

Evelyn 
 

Evelyn Nunez, Ed.D. 

Chefe das Escolas 

https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_cfFOSWh0SD2Ux-qa6UEyuA
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN__doj6jPoSkuqoywj_kYNow
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_yeeo1V3HQPWtKvpSyR9-Pw
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_uTL9fig4SIifk2gPQZzVeA
http://www.philasd.org/

