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19 de julho de 2022 

 

Prezados pais, famílias e estudantes: 

 

Nós, do Distrito Escolar da Filadélfia, estamos felizes em anunciar a 2ª Celebração Anual de 

Volta às Aulas e o Tour do Ônibus! A celebração de volta às aulas do Distrito foi um grande 

sucesso no ano passado, portanto, estamos animados para visitar as comunidades da Filadélfia 

mais uma vez e ajudar as famílias a se prepararem para o primeiro dia do ano letivo 2022-2023 

(segunda-feira, 29 de agosto).  

 

O Tour será patrocinado por uma verba generosa da Fundação Independence Blue Cross, e trará 

informações e serviços essenciais sobre a volta às aulas até o seu bairro. De 1º a 20 de agosto, o 

ônibus fará um tour pela Filadélfia, sediando dez eventos, incluindo 4 Megaeventos 

copatrocinados pela Rádio One, Office Depot, My Philly Lawyer, Countrywide Home Care e 

Eagles Eye Mobile. Nestes eventos você poderá: 

● receber uma mochila e material escolar gratuitos; 

● conversar com nossos representantes de atendimento na rua, para obter as informações 

que você precisa sobre a volta às aulas;  

● matricular seu filho em qualquer série, desde a pré-escola até o último ano do ensino 

médio (12ª série); 

● criar um cadastro no Portal dos Pais;  

● nos quatro Megaeventos, seu filho poderá receber gratuitamente as vacinas obrigatórias 

para frequentar a escola (inscrição prévia obrigatória) 

● e muito mais. 

Você pode encontrar a programação completa do Tour do Ônibus, as últimas novidades sobre a 

volta às aulas e informações sobre vacinação, no site philasd.org/ringthebell ou pelo telefone 

215-400-4000. Esperamos vê-lo em uma das paradas do Tour do Ônibus, e estamos ansiosos 

para tocar o sino e anunciar o início do novo ano letivo. 

 

Esperamos vê-los lá!  

 

Distrito Escolar da Filadélfia 

Departamento de Comunicações 

http://www.philasd.org/ringthebell

