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2 de novembro de 2022 

Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

Terça-feira, 8 de novembro, é dia de eleição. Todas as escolas, exceto as que servirão como zonas de 

votação, estarão fechadas e os alunos não terão aula, pois neste dia o nosso país exercita a democracia 

para eleger seus futuros líderes. Esta época de eleições tem sido profundamente divisória, aumentando as 

ansiedades e tensões com as quais todos temos lidado devido à violência em nossa cidade, à pandemia, 

entre outros fatores. É importante que façamos nossa parte como Distrito Escolar em busca de uma cura, 

apoiando uma cultura de equidade, inclusão e respeito por cada estudante, família e funcionário. 

 

Nosso Distrito representa com orgulho a nossa maravilhosa diversidade nacional, que deve ser abraçada e 

celebrada. Embora nossas diferenças possam nos levar a reagir aos resultados eleitorais de maneira 

diferente, nossas escolas e escritórios devem ser portos seguros, independentemente dos resultados - 

livres de ódio, intimidação, bullying e medo. Esta é uma responsabilidade que todos nós temos. 

 

Acredito, sinceramente, que os jovens engajados na vida cívica podem e irão moldar o futuro da nossa 

nossa cidade, nação e mundo. Portanto, é importante que nossos educadores criem espaços seguros para 

discussões imparciais e adequadas à idade em sala de aula, para que os alunos possam se expressar de 

forma saudável e sem riscos. É muito importante que todos nós sejamos exemplos de como interagir com 

pessoas de diferentes pontos de vista, de uma forma educada e tolerante. Veja aqui alguns recursos úteis 

que todos podemos utilizar: 

● 6 formas divertidas de ensinar as crianças sobre o voto eleitoral 

● Vamos votar! Como falar com as crianças sobre o voto eleitoral 

● iCivics - QG Estudantil das Eleições 

 

Discursos de ódio, intimidação e comportamentos discriminatórios que menosprezam os outros são 

inaceitáveis em qualquer lugar do nosso Distrito. Se você testemunhar, ficar sabendo ou se tornar alvo de 

qualquer um destes comportamentos, relate o incidente de uma das seguintes formas:  

1. Preencha online o Formulário de reclamação de bullying, intimidação e discriminação 

2. Ligue para a linha direta de bullying/intimidação, pelo 215-400-7233 

3. Envie um e-mail para o Oficial de Conformidade/Coordenador do Título IX, diretamente, pelo 

antiharassment@philasd.org 

 

Obrigado por fazer a sua parte para cultivarmos jovens respeitosos, com pensamento crítico bem 

fundamentado e comprometidos com a vida cívica. Por favor, lembrem-se de VOTAR no dia 8 de 

novembro! 

 

https://parents-together.org/6-easy-ways-to-teach-your-kids-about-voting-2/
https://www.pbs.org/parents/lets-vote
https://www.icivics.org/election
https://pareporting.hibster.com/Pages/Home.aspx?id=241
mailto:antiharassment@philasd.org


 

Cordialmente, 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

 


