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25 de janeiro de 2023 

 

Prezados Pais e Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

A graduação do ensino médio é um marco importante na vida de seu(sua) filho(a), pois é a 

ponte para o sucesso na faculdade, carreira e na vida. Não importa a idade de seu(sua) 

filho(a), nunca é cedo para começar a apoiar seu caminho rumo ao sucesso na graduação.  

 

As informações de graduação do Distrito Escolar da Filadélfia, incluindo os requisitos gerais e 

os detalhes do Pathway to Graduation (Caminho para a Graduação), podem ser localizados no 

site de graduação – www.philasd.org/gradreq. Recomendamos que você visite esse site com 

antecedência e frequência durante a jornada educacional dos seus filhos, pois nele estão 

disponíveis as informações essenciais necessárias para a obtenção desse diploma. Esta carta 

tem o objetivo de fornecer a você as informações gerais que você precisa para começar. 

 

Quais são os requisitos para graduação do ensino médio do Distrito Escolar da 

Filadélfia? 

Para poder se graduar, os alunos devem atender aos três requisitos abaixo: 

1) Obter 23,5 créditos nas áreas de interesse principais. Confira as informações sobre as 
principais áreas de interesse aqui. 

2) Concluir um projeto de aprendizagem de serviços de curto prazo, sob a orientação de 
um educador do distrito escolar, que atenda à comunidade do mundo real ou às 
necessidades da escola. Saiba mais sobre os projetos de aprendizagem aqui.  

3) Atender aos critérios de um dos cinco Caminhos para a Graduação descritos pelo 
Departamento de Educação da Pensilvânia. Confira as informações sobre os caminhos 
aqui.  
■ Caminho 1: Proficiência no Teste Keystone  

■ Caminho 2: Composição do Keystone  

■ Caminho 3: Concentrador de Carreira e Educação Técnica  

■ Caminho 4: Avaliação Alternativa 

■ Caminho 5: Caminhos Baseados em Evidência 

 

Caso seu(sua) filho(a) esteja em um Programa de Matrícula Dupla, também deve concluir 

todos os cursos de matrícula dupla com C ou superior.  

 

Se seu(sua) filho(a) estiver em um Programa de Carreira e Educação Técnica, também 

deve atingir 8 ou 9 créditos em seus programas de estudo.  

 

O que posso fazer para apoiar o sucesso do(a) meu filho(a) na graduação? 

1. Conheça e entenda os requisitos para a graduação. Utilize os requisitos para criar 

um plano de graduação em parceria com seu(sua) filho(a).  

http://www.philasd.org/gradreq
https://www.philasd.org/collegeandcareer/graduationrequirements/#local
https://docs.google.com/document/d/1iJI5w9eHTsyLdIQqyI8gDggcOFUCrprDKxy05OWMJZs/edit
https://www.philasd.org/collegeandcareer/graduationrequirements/#caminhos
http://www.philasd.org/gradreq
https://www.philasd.org/collegeandcareer/wp-content/uploads/sites/831/2023/01/Family-Resource_-Questions-to-Consider-When-Creating-a-Graduation-Plan.pdf


 

2. Apoie a frequência regular de seu(sua) filho(a) na escola. Estudantes que 

frequentam a escola de forma consistente são mais propensos a continuar a leitura no 

nível da série e a se formarem no tempo certo. 

3. Cadastre-se no Portal dos Pais e verifique sua conta com regularidade. O Portal 

dos Pais é a melhor forma de monitorar o progresso de seu(sua) filho(a), notas, 

frequência e muito mais. É também a melhor forma de receber atualizações do Distrito. 

Você ainda não tem uma conta no Portal dos Pais? Cadastre-se aqui.  

4. Participe das conferências de boletins escolares. Aproveite as conferências e 

demais oportunidades para se envolver com os professores de seu(sua) filho(a) e tenha 

conversas mais profundas sobre o progresso de seu(sua) filho(a). As próximas 

conferências acontecerão de 1 a 3 de fevereiro de 2023. Consulte a escola de seu(sua) 

filho(a) para obter mais informações. 

5. Explore as oportunidades acadêmicas e de enriquecimento disponíveis na ou pela 

escola de seu(sua) filho(a) ou em todo o Distrito. Em seguida, converse com seu(sua) 

filho(a) a respeito das oportunidades para aprimorar seu aprendizado e encontrar 

atividades alinhadas às suas áreas de interesse e necessidade, incluindo: opções de 

tutoria, programas de recuperação de créditos, programas extracurriculares, programas 

de verão e outros recursos. Lembre-se de considerar os recursos e oportunidades para 

os Alunos de Língua Inglesa e alunos com Planos de Ensino Individualizados. 

6. Faça suas perguntas! Se você tiver dúvidas com relação ao progresso de seu(sua) 

filho(a), dirija-se diretamente à secretaria principal da escola e solicite uma conferência. 

 

Lembre-se, somos seus parceiros no sucesso de seu(sua) filho(a)! Caso haja dúvidas 

gerais, entre em contato com a Equipe dos Caminhos para a Graduação em 

gradreq@philasd.org ou pelo telefone 215-400-6108. Informações adicionais, oportunidades de 

recursos e envolvimento podem ser encontradas no site de graduação do Distrito – 

www.philasd.org/gradreq.  

 

Agradecemos a sua parceria! 

 

Distrito Escolar da Filadélfia 

Divisão de Serviços Acadêmicos 

 

https://apps.philasd.org/accountsettings/default/guardian_start.htm
mailto:gradreq@philasd.org
http://www.philasd.org/gradreq

