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26 de agosto de 2022 

 

Prezadas famílias e alunos do Distrito Escolar da Filadélfia: 

 

Bem-vindos ao ano letivo de 2022-2023! Mal posso esperar por segunda-feira, 29 de agosto, para ver 

nossas salas de aulas cheias de jovens animados para ver seus amigos, conhecer seus professores e dar 

início a mais um ano de cura, aprendizado e novas descobertas. 

Eu também estarei celebrando meu “primeiro dia” letivo aqui, como novo superintendente. Mal posso 

esperar para embarcar nesta nova jornada em parceria com vocês. Eu passei os últimos dois meses, 

ouvindo e aprendendo o máximo possível sobre o Distrito Escolar– o que fizemos bem e o que podemos 

fazer para melhorar. Uma coisa que ouvi muito foi sobre o forte desejo de trabalhar juntos pelo mesmo 

objetivo– como parceiros de verdade – para agilizar resultados positivos para todos os alunos, mesmo em 

meio às dificuldades. Acredito que a única maneira de seguir em frente com sucesso é fazendo isso 

juntos, e eu me comprometo a fazer exatamente isso.  

Tenham certeza de que temos trabalhado duro para preparar nossas escolas para atender às necessidades 

emocionais e educacionais de seus filhos, após três anos de muitos desafios, com a COVID e outras 

situações traumáticas. Iremos cercar seus filhos com educadores atenciosos e suporte socioemocional, que 

são aspectos vitais para restaurar o bem-estar e a saúde mental das crianças. Iremos recebê-los de braços 

abertos em ambientes educacionais inclusivos, que validam a individualidade e reconhecem o potencial 

das crianças. Isso tudo será feito em ambientes escolares limpos, equipados com álcool-gel e bebedouros 

automáticos sem toque, purificadores de ar e outros suportes que visam proteger o bem-estar de todos em 

nossas escolas.   

De certa forma, este ano letivo representa um novo início para o Distrito Escolar da Filadélfia. Nas 

próximas semanas e meses, vocês saberão mais sobre as novas oportunidades que irão guiar meus 

próximos passos, incluindo o desenvolvimento de um plano estratégico intenso para os próximos cinco 

anos. Lembre-se de se cadastrar no portal dos pais para receber todas as últimas notícias e avisos.   

Para ajudá-los a aproveitar este último final de semana antes do início das aulas, nossos amigos do Museu 

de Artes da Filadélfia estão oferecendo ingressos gratuitos para o museu, no sábado, 27 de agosto, das 

10h às 15h. Garanta o seu ingresso aqui.  

Tenham todos um ótimo ano letivo! 
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