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27 de fevereiro de 2023 

 

Prezados pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

Os boletins provisórios de inverno encerram na quarta-feira, 1° de março de 2023. O boletim 

provisório permite que as famílias e os alunos tenham um tempo para revisar o seu progresso 

nos estudos, antes que os boletins finais sejam divulgados no final do bimestre. Os boletins 

provisórios também são uma excelente oportunidade para analisar o progresso do seu 

estudante em direção à formatura.  

 

Aqui estão algumas maneiras específicas de analisar os boletins provisórios para fins de 

formatura: 

1. Use esta Lista de verificação para a formatura para verificar se os requisitos estão 

sendo cumpridos e/ou estão no caminho certo para serem cumpridos. 

2. Revise este guia aqui contendo o passo a passo para verificar a situação do aluno em 

relação à formatura. Este guia permite gerar um relatório que mostra os detalhes 

escolares do seu estudante.  

3. Contagem de créditos. Se você perceber que seu estudante não está cumprindo os 

requisitos, agende uma conferência com a escola para criar um plano.  

4. Certifique-se de que os cursos e o programa de estudos do seu estudante estejam 

alinhados com uma das Trajetórias para a Formatura. Faça os ajustes necessários com 

a ajuda dos professores e conselheiros da escola. 

  

Lembre-se: nós somos seus parceiros e também queremos que seu estudante tenha 

sucesso nos estudos! Iremos contatar você novamente antes da entrega de boletins, que 

ocorrerá de 29 a 31 de março deste ano. Se você tiver dúvidas genéricas, entre em contato 

com a equipe de Trajetórias para a Formatura, pelo e-mail gradreq@philasd.org ou telefone 

215-400-5536. Para mais informações, recursos e oportunidades de engajamento, visite a 

nossa página de formatura, no site do Distrito – www.philasd.org/graduate.  

 

Obrigado pela sua parceria! 

 

O Distrito Escolar da Filadélfia 

Divisão de Serviços Acadêmicos 
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