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Caros pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,

O Distrito Escolar da Filadélfia está se empenhado em proporcionar uma excelente educação para todos os alunos
em todas as escolas, onde quer que morem. O currículo que os educadores ensinam nas salas de aula e os recursos
instrucionais, ferramentas que os educadores utilizam para aplicar o currículo, são componentes importantes para
proporcionar essa excelente educação. 

Em conformidade com as Metas e Barreiras do Conselho de Educação, acreditamos que nossos alunos merecem
acesso equitativo a recursos curriculares e instrucionais de alta qualidade, alinhados aos padrões, que apoiem seu
sucesso acadêmico. No momento, o Distrito está em processo de busca de novos recursos instrucionais para
complementar nosso currículo culturalmente receptivo nas áreas temáticas de: PreK-12 (Pré-escola) Matemática,
PreK-12 English Language Arts (ELA - Estudos de Inglês), PreK-12 Ciências, Séries 3-12 English Language
Development (ELD - Desenvolvimento de inglês), e K-12 (Fundamental) Recursos Suplementares Especiais de
Educação.

Além disso, acreditamos que os pais e familiares são parceiros na educação de seus filhos. Sendo assim,
convidamos você a participar do processo de seleção para os nossos novos recursos instrucionais. Há várias
maneiras de se envolver.

● Compartilhe seu feedback sobre os aspectos mais importantes que o Distrito deve considerar ao selecionar
os recursos instrucionais como um participante ativo nos próximos grupos de enfoque, discussões
estratégicas e muito mais. Para manifestar seu interesse em participar ativamente, preencha este
formulário. 

● Compartilhe seus comentários sobre os pontos mais importantes que o Distrito deve considerar ao
selecionar os recursos instrucionais, preenchendo esta pesquisa. 

● Para saber mais a respeito da nossa visão sobre currículo e recursos instrucionais, participe de uma das
sessões semanais de informação realizadas todas as quartas-feiras das 15h30min às 16h30min. Para se
cadastrar clique aqui. 

● Conheça alguns de nossos potenciais fornecedores de recursos instrucionais em nosso próximo Meet &
Greet de Fornecedores. O evento vai acontecer em nosso Centro de Educação em 440 N. Broad Street ao
longo de três dias (convidamos você para participar de qualquer um ou de todos os dias): 

o Sábado, 18 de março de 2023 (das 09h às 15h) 
o Domingo, 19 de março de 2023 (das 09h às 13h)
o Segunda-feira, 20 de março de 2023 (das 9h às 19h)

Futuramente, compartilharemos oportunidades adicionais para seu feedback. Por enquanto, agradecemos o tempo de
parceria na criação de uma educação mais excelente e de alta qualidade para nossas crianças. A sua participação
neste processo ajudará o Distrito Escolar da Filadélfia a atingir nossa meta de nos tornarmos o distrito escolar
urbano mais rápido e de maior desenvolvimento do país. 

Em parceria,

Dr. Tony B. Watlington Sr., Doutor em educação
Superintendente
Distrito Escolar da Filadélfia

Translation and Interpretation Center (3/2023) Core Instructional Resources Process (Portuguese)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca7i1kEv22yfAabFeQRmNG2HZXmP1XbL8QY59M-rijA9sInQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca7i1kEv22yfAabFeQRmNG2HZXmP1XbL8QY59M-rijA9sInQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP-ao3GfHlKKCDXjHyHzl5LtfwGXESVnhRQgB0xIpmFN_9mA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWIuSKklONHw3E0ZRHJ604TkxccfShDoy30mt32lQKbh59pg/viewform?usp=sf_link

