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3 de agosto de 2021 
 
Prezadas famílias da Comly: 
 
Espero que estejam aproveitando o verão! Estamos empolgados com o retorno às aulas presenciais 
este ano! Gostaria de apresentar nossos novos membros da equipe, Ms. Olivia Rosenfeld 
(Conselheira), Ms. Madison Toner (Professora da 1ª série) e Ms. Stephanie Ryan (Professora de 
Suporte ao Autismo). Bem-vindos à equipe Comly! Conforme nos aproximamos do primeiro dia de 
aula, em 31 de agosto, eu gostaria de fornecer algumas informações importantes. 
 
Aplicativo Class Dojo 
Certifique-se de que suas notificações estão ativadas no Class Dojo. Este será o nosso principal meio 
de comunicação este ano. Enviarei várias informações nas próximas semanas para nos prepararmos 
para o início das aulas. Observe que nossa equipe retornará em 23 de agosto de 2021, portanto, você 
não receberá nenhuma resposta do professor de seu filho(a) antes disso. Se você tiver perguntas, 
verifique as Stories da escola, para ver se elas foram respondidas por lá. Se você ainda tiver dúvidas 
depois de verificar as postagens de Stories da escola, não deixe de entrar em contato comigo por 
mensagem no Class Dojo. 
 
Distribuição das Turmas de 2021-2022  
O número da turma do seu filho estará disponível nas próximas semanas, no Portal dos Pais. 
Compartilharei a data exata com você assim que o Distrito Escolar da Filadélfia nos informar. A 
Comly começará a reorganizar as turmas no Class Dojo durante a semana de 16 de agosto. Você 
poderá ver quem é o professor(a) do seu filho(a) assim que essas alterações forem feitas. 
 
Horário do Sinal 
Como já mencionei no início deste verão, o Distrito Escolar da Filadélfia e a equipe da Comly estão 
empenhados em fazer tudo o que pudermos para acelerar o desempenho dos alunos, após 18 meses 
de aulas remotas, híbridas e muita incerteza, enquanto nossa cidade e nação lidavam com a 
pandemia. Parte da estratégia para melhorar o desempenho é a implementação de uma abordagem 
padronizada para os horários diários de início e término das aulas. 
 
A padronização dos horários do sinal ajudará a reduzir a quantidade de tempo que os alunos passam 
nos ônibus; ajudará a garantir que os ônibus cheguem no horário com mais frequência; permitirá a 
limpeza consistente dos ônibus, entre viagens, em áreas de contato frequente, e ajudará a Secretaria 
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de Serviços de Transporte a superar uma redução significativa no quadro de funcionários, devido a 
demissões e aposentadorias nos últimos 18 meses. 
 
Como resultado, a Comly terá novos horários de início e término das aulas, para o ano letivo 
de 2021-2022. Este ano, a escola começará às 8h15 e terminará às 14h54 todos os dias. 
Estamos compartilhando este lembrete para que, caso ainda não o tenha feito, você possa começar a 
se organizar com antecedência para garantir que seu filho possa frequentar a escola pontualmente 
todos os dias, neste novo cronograma. 
 
Calendário do distrito escolar da Filadélfia 
Confira o calendário escolar de 2021-2022 aqui:  
https://www.philasd.org/calendar/ 
 
Jardim de infância 
Outra alteração que estamos fazendo na programação deste ano é que, para os alunos do jardim de 
infância, os primeiros cinco dias de aula (31 de agosto, 1°, 2, 3 e 8 de setembro) serão de meio 
período, com aulas apenas pela manhã. Essa transição mais lenta para as aulas presenciais dará mais 
tempo para os alunos menores se ajustarem às rotinas normais da escola. Além disso, nossos 
professores do jardim de infância poderão participar de um treinamento profissional e ajudar com 
entrevistas das famílias durante a primeira semana. Se precisar de auxílio para cuidar dos seus filhos 
durante os primeiros cinco dias, recomendamos que você entre em contato com a pessoa/creche 
que já cuida dos seus filhos atualmente, visite o site do Centro de Recursos de Aprendizagem da 
Filadélfia em philadelphiaelrc18.org ou ligue para 1-888-461-5437. 
 
Uniformes 
Temos o prazer de anunciar que ganhamos uma bolsa da Fundação Neubauer Family para criar uma 
nova camisa e novo logotipo para nossos uniformes escolares. Continuaremos a ter camisas 
amarelas e calças azul-marinho, mas ao longo do ano letivo teremos camisas azul-marinho também. 
Você não precisa investir muito em camisas amarelas. Aqui está a lista do que é permitido usar no 
início do ano: 
* Camisas amarelo claro 
* Camisas azul-marinho (pode ser camisas normais/simples em azul-marinho) 
* Camisetas de educação física azul marinho (qualquer dia da semana, não apenas o dia de educação 
física) 
* Parte inferior em azul-marinho 
Camisetas de educação física estarão à venda no início do ano letivo.  

https://www.philasd.org/calendar/
https://philadelphiaelrc18.org/
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Lista de materiais 
Clique no link abaixo para ver as listas de materiais de cada série. 
https://docs.google.com/document/d/1rQPFplrqj_Z33PcS-
H6KICcAdD9PlP_EcoFPIkT0yMQ/edit?usp=sharing 
 
Senhas dos Alunos 
As novas senhas para alunos do jardim à 5ª série serão atribuídas na segunda-feira, 23 de agosto de 
2021. Distribuiremos as novas senhas quando os alunos retornarem à escola. Não se assuste se os 
alunos não conseguirem acessar seu portal.  
 
Mais informações sobre nosso retorno às aulas no outono e oportunidades para você participar de 
eventos e reuniões escolares e distritais serão compartilhadas com você durante a campanha de 
Volta às Aulas do Distrito, que vai até o primeiro dia de aula, em 31 de agosto. Enquanto isso, 
incentivo você a visitar regularmente o site do Distrito Escolar da Filadélfia, para obter as últimas 
informações sobre nosso retorno integral às aulas presenciais: www.philasd.org/ringthebell. 
Continuarei compartilhando lembretes escolares com você também. 
 
Aproveite o resto do seu verão. Mal posso esperar para receber seus filhos de volta à escola em 31 
de agosto!  
 
Atenciosamente,  
 
 
Kate Sylvester 
 

https://docs.google.com/document/d/1rQPFplrqj_Z33PcS-H6KICcAdD9PlP_EcoFPIkT0yMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rQPFplrqj_Z33PcS-H6KICcAdD9PlP_EcoFPIkT0yMQ/edit?usp=sharing
http://www.philasd.org/ringthebell

