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3 de março de 2023 

  

Prezados pais e alunos do Distrito Escolar da Filadélfia, 

  

Temos o prazer de informar que o Distrito Escolar da Filadélfia utiliza o SchoolCash Online como seu 

método de pagamento preferido para todas as compras relacionadas à escola, desde passeios escolares à 

anuários estudantis. A nossa página do SchoolCash Online pode ser acessada pelo link abaixo: 

https://philasd.schoolcashonline.com/. 

O que o sistema oferece: 

• Segurança – chega de carregar dinheiro por aí ou perder cheques!  

• Proteção – o sistema KEV é seguro e confiável  

• Fácil de usar – assim como outros sites de e-commerce, o sistema aceita a maioria dos cartões de 

créditos mais populares 

• Lembretes eletrônicos irão ajudá-lo a não perder prazos  

• Você pode ver o seu histórico de gastos e saber o que já foi pago 

Como funciona 

Oferecida pelo Grupo KEV, o SchoolCash Online lidera o setor de gestão segura e protegida de 

pagamentos escolares. Este sistema disponibiliza todos os itens relacionados à escola para serem 

comprados online. As escolas postam os itens e atividades e atribuem todas as taxas e valores relevantes 

para o estudante, para que você possa comprá-los online, com seu cartão Visa ou Mastercard. Apenas 

clique e pague! Para sua conveniência, você receberá e-mails para lembrá-lo dos próximos prazos de 

pagamento e o seu cadastro terá todas as suas transações passadas, para sua referência. 

Benefícios para os pais e para a escola 

O SchoolCash Online ajuda os pais e os membros da comunidade a pagar compras relacionadas à escola 

com segurança, rapidez e facilidade. Além de ser conveniente para você, ele ajudará a aumentar a 

eficiência e a segurança em sua escola fazendo pagamentos diretamente na conta bancária de sua escola. 

Isto permite que professores e secretários se concentrem em ajudar os alunos, em vez de contar dinheiro. 

Além disso, você fica sabendo sobre as atividades escolares e prazos de pagamento de forma imediata! 

Cadastre-se agora! 

Cadastrar-se no SchoolCash Online leva menos de dois minutos e é gratuito! Visite o site 

https://philasd.schoolcashonline.com/ e clique em Register. Você também pode acessar o SchoolCash 

Online pelo Portal dos Pais. Não possui cadastro no Portal dos Pais? Clique aqui para saber mais e criar o 

seu cadastro.  

Caso você encontre alguma dificuldade, entre em contato com o serviço de suporte técnico para pais do  

SchoolCash Online, visitando o site SchoolCash Online Help Center.  

Agradecemos o seu apoio! 

 

Atenciosamente, 

O Escritório Geral de Contabilidade 


