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Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,  

 

Após muita consideração, decidimos adiar o plano de mudar o horário das aulas nas escolas de 

ensino intermediário e ensino médio (aquelas com séries de 6ª à 12ª, 7ª à 12ª e 8ª à 12ª), as quais 

iriam iniciar mais tarde no próximo ano letivo. Todas as escolas poderão manter os horários 

atuais no ano letivo de 2022-2023, visando proporcionar uma estabilidade, muito necessária, 

para nossos alunos, funcionários e famílias durante estes tempos difíceis.    

    

No outono de 2021, o Distrito começou a implementar uma padronização gradual dos horários de 

início e fim das aulas. O projeto de padronização dos horários do sinal visa reduzir a quantidade 

de tempo que os alunos passam nos ônibus, ajudar a garantir que os ônibus sejam mais pontuais e, 

finalmente, para seguir a recomendação da Academia Americana de Pediatria (AAP), que diz que 

os alunos mais velhos devem iniciar as aulas mais tarde, para que tenham a oportunidade de dormir 

a quantidade de horas necessárias durante seus ciclos naturais de sono/vigília.  

Nosso plano inicial para o ano letivo de 2022-2023 era que todas as 56 escolas de ensino 

intermediário e ensino médio do Distrito iniciassem as aulas às 9 horas da manhã. Entretanto, 

assim como outros distritos escolares no país, nós também continuamos a enfrentar uma contínua 

escassez de motoristas de ônibus, e não conseguiremos fazer uma mudança equitativa em todas 

as 56 escolas. Também sabemos que nossos alunos, funcionários e famílias ainda estão 

trabalhando duro para recuperar uma sensação de familiaridade e estabilidade, enquanto 

continuamos a: nos recuperar de longos períodos longe um dos outros quando as escolas estavam 

fechadas; a aprender a viver na presença de uma pandemia em constante mudança e a lidar com 

outros diversos traumas no município, país e mundo. Adiar a mudança dos horários do sinal é a 

coisa mais prudente a ser feita neste momento. Os diretores escolares que desejarem prosseguir 

com uma revisão do horário do sinal para o próximo ano letivo podem apresentar uma proposta 

para consideração.  

 

Permanecemos totalmente comprometidos com o objetivo principal de mudar os horários de início 

de todas as escolas de ensino intermediário/médio, para que se alinhem às recomendações da AAP. 

Continuaremos a implementar estratégias que aumentem nossa competitividade em nosso 

recrutamento ativo de motoristas de ônibus ao longo do próximo ano letivo, com o objetivo de 

adiar os horários de início das aulas nessas escolas no ano letivo de 2023-2024, conforme o quadro 

de funcionários da área de transporte permitir. 

Obrigado por sua paciência e colaboração na educação de seus filhos. Se tiver alguma dúvida ou 

preocupação, por favor, entre em contato com a escola de seu filho(a).  



 

Atenciosamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

 


