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Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

Estou feliz em anunciar que, na reunião de ontem à noite, o Conselho de Educação realizou a votação 

para os calendários dos anos letivos de 2023-2024 e 2024-2025. Ao desenvolver os calendários escolares, 

nosso principal objetivo foi estabelecer um cronograma que beneficiasse o aprendizado e atendesse às 

diversas necessidades dos alunos, das famílias e dos funcionários, ao mesmo tempo em que também 

aderisse aos requisitos do Departamento de Educação da Pensilvânia e Unidades Coletivas de 

Negociação. 

 

Para finalizar os calendários dos anos letivos de 2023-2024 e 2024-2025, contamos com a colaboração de 

uma variedade de partes interessadas, dentre elas pais e responsáveis, a fim de compreender as 

prioridades de nossos diferentes públicos e assegurar que nossas crenças, objetivos e compromisso com a 

equidade sejam representados. A contribuição e o feedback coletados neste engajamento comunitário, que 

contou com assembleias municipais, reuniões e pesquisas, definiram diversas mudanças, tais como: 

 

● O primeiro dia letivo será após o Dia do Trabalho (Labor Day) no ano letivo de 2023-2024. 

Talvez não seja possível fazer isso todos os anos, devido a limitações no calendário que às vezes 

nos obrigam a fazer adaptações. Por exemplo, você notará que o primeiro dia de aula do ano 

letivo de 2024-2025 será antes do Dia do Trabalho. No entanto, nos esforçaremos para fazer com 

que as aulas comecem depois do Dia do Trabalho, quando possível. 

● Vários feriados serão comemorados na escola, com aulas dedicadas ao aprendizado sobre 

esses feriados. Durante o processo de engajamento comunitário, ficou claro que há uma 

preferência por salvar os feriados, ou dias de folga da escola, para celebrações e tradições 

religiosas e culturais. Portanto, alguns feriados, como o Dia dos Veteranos, serão comemorados 

na escola, permitindo-nos dedicar estes dias ao aprendizado e reflexão sobre os mesmos.   

● Haverá menos dias de meio turno. Recebemos um feedback significativo de que dias de meio 

turno/saída mais cedo são difíceis para as famílias. Portanto, ajustamos o tempo dedicado a 

treinamentos profissionais e às conferências de entrega de boletins, para reduzir o número de dias 

de meio turno/saída mais cedo durante os anos letivos. 

 

Há uma série de outras modificações importantes nos calendários, que eu incentivo as famílias a reverem 

no site www.philasd.org/calendar. No site, você também encontrará um resumo executivo e um 

documento com mais detalhes sobre nossa lógica e processo de tomada de decisão. 

 

Estes calendários representam mais um passo para cumprir o nosso compromisso com a equidade e a 

inclusão. Agradecemos todo o feedback recebido e esperamos continuar trabalhando juntos no 

desenvolvimento dos futuros calendários. 

 

Em colaboração,  
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