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16 e julho de 2021 
 
Prezadas famílias da escola FLC, 
 
À medida que deixamos os eventos do ano passado para trás e prosseguimos com nossos planos para 
um retorno às aulas totalmente presencial no próximo ano, mais do que nunca, é importante nos 
reconectarmos e definirmos o que significa fazer parte da comunidade FLC. Cada comunidade, não 
importa quão grande ou pequena, funciona sob um conjunto de valores fundamentais que se referem às 
crenças em comum dessa comunidade, e servem para definir as expectativas de padrões sociais e de 
como os outros devem ser tratados. Como resultado do nosso estudo pela Middle States 
Credenciamento, a FLC identificou a necessidade de revisitar nossa declaração de missão e criou a 
seguinte nova missão: 
 
A FLC é uma comunidade escolar inclusiva, dedicada a fornecer uma educação rigorosa e culturalmente 
responsiva a um corpo discente diversificado, para preparar os alunos com as habilidades profissionais e sociais 
de que precisam para serem membros excepcionais da comunidade da cidade, do país e do mundo. No 
desenvolvimento da nova missão, identificamos nossos quatro valores principais, que são: Verdade, 
Honra, Misericórdia e Justiça.   
 
Durante os meses de julho e agosto, gostaríamos de saber quais alunos se interessam em se tornar 
Alunos Embaixadores da FLC. Nossos Alunos Embaixadores serão um grupo de indivíduos altamente 
produtivos, dedicados a promover a essência, o orgulho e a tradição na FLC. Os embaixadores servirão 
como representantes oficiais dos alunos da FLC e também servirão como uma extensão das relações 
públicas estudantis para a escola em vários eventos. Os Alunos Embaixadores se empenharão em 
promover o crescimento e a expansão da FLC, incentivar a participação na vida escolar, bem como 
inspirar essência e orgulho ao educar a comunidade escolar e as partes interessadas externas sobre a 
FLC. Os Alunos Embaixadores da Franklin Learning Center serão representantes de todo o corpo 
discente, abrangendo uma variedade de experiências e origens. 
 
A partir de agosto, convidaremos os alunos interessados em nos ajudar a explorar esses valores 
fundamentais a definir como eles serão e como soarão na FLC. Por meio de uma série de entrevistas e 
discussões via vídeo/ou pessoalmente, os alunos terão a oportunidade de compartilhar o que pensam 
sobre nossos valores fundamentais e ajudar a impulsionar a visão de como iremos estabelecê-los em 
toda a escola FLC. Se você gostaria de ser um Embaixador do FLC, trabalhar neste projeto e contribuir 
para o desenvolvimento de nossa nova cultura, envie um e-mail para a Ms. Lee em nlee@philasd.org e o 
Mr. Guidice em amguidice@philasd.org, e entraremos em contato com você com datas e outros 
detalhes. 
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Esta oportunidade está aberta a todos os alunos, incluindo os novos alunos do 9° ano!  
 
Tenha um ótimo verão! 
 
 
A FLC  
 


