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25 de março de 2022
Prezados Pais e Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,
Escrevo hoje para compartilhar este Calendário Acadêmico do Ano Escolar 2022-2023, que foi
aprovado pela diretoria da escola ontem à noite, e para convidá-los a compartilharem suas
opiniões e ideias em diversas pesquisas importantes que ajudarão a fundamentar nossa tomada de
decisão nos próximos meses.
Calendário Acadêmico do Ano Escolar 2022-2023
Neste ano, demoramos um pouco mais para elaborar um calendário que atenda a todos os
requisitos estaduais e locais e proporcione o tempo extra que nossos educadores precisam para
participar de treinamento profissional, fortalecer suas práticas pedagógicas e intensificar o
aprendizado do estudante alinhados com o Objetivos e Limites da Diretoria. O primeiro dia de
aula para os estudantes da pré-escola ao 12º ano será na segunda-feira, dia 29 de agosto de
2022, com uma dispensa antecipada de três horas apenas para as crianças da pré-escola.
Posteriormente nesta primavera, como parte de nosso comprometimento de aprofundar nosso
envolvimento com as nossas famílias no processo de desenvolvimento do calendário, vocês serão
convidados para reunirem-se conosco em conversas para ajudarem a fundamentar os calendários
acadêmicos para os anos escolares 2023-2024 e 2024-2025. Fiquem atentos para mais
informações sobre essas sessões que acontecerão em breve.
Acontecendo agora! Pesquisa de engajamento para o orçamento de 2022
Neste ano escolar, investimos centenas de milhões de dólares de incentivo fiscal federal do Plano
Norte-Americano de Ação de Recuperação (ARPA) para fazer grandes investimentos em nossas
escolas e estudantes. Esses investimentos, fundamentados por suas contribuições feitos na
pesquisa de Envolvimento de Orçamento do ano passado, deram apoio a: mais programas antes e
depois da aula nas escolas; mais psicólogos, terapeutas ocupacionais e terapeutas da fala dando
apoio às crianças; mais orientadores de saúde comportamental e especialistas em resposta ao
ambiente e ao trauma nas escolas; e programas de verão para aprendizado aprimorado. Agora
vocês estão convidados a participarem da Pesquisa de Envolvimento de Orçamento de 2022
para ajudarem a fundamentar a nossa próxima rodada de investimentos para o próximo ano
escolar. Vocês podem acessar a pesquisa online de 10-minutos aqui de hoje até o dia 8 de abril –
ela está disponível em diversos idiomas. Vocês também podem rever os resultados da pesquisa
do ano passado aqui.
Em breve! Pesquisa para horários de campainha propostos para 2022-23

Conforme anunciamos na semana passada, o horário de entrada em todas as escolas do Distrito
neste outono, exceto quatro escolas para as quais os horários devem alinhar-se com as
instituições parceiras, mudarão para um horário de início às 9:00 – incluindo as escolas de ensino
médio que contém o ensino secundário. Na segunda-feira, 28 de março, lançaremos uma breve
pesquisa online, convidando pais e tutores para darem suas contribuições sobre os apoios que
eles podem precisar conforme planejam e se ajustam para os novos horários de campainha de
2022-2023. A partir de segunda-feira, vocês poderão acessar a pesquisa aqui.
Agradecemos a sua parceria.
Atenciosamente,

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

