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3 de agosto de 2021 

Prezados pais e responsáveis de alunos do 9° ano, 

Sejam bem-vindos à família FLC! Esperamos que você e sua família tenham tido um verão 
seguro e agradável e que seus filhos estejam tão animados quanto nós para conhecê-los. 
Para prestarmos nosso apoio aos nossos calouros de volta à escola este ano, faremos uma 
orientação para pais e alunos na segunda-feira, 30 de agosto de 2021, das 9h ao meio-dia. 
Durante a orientação, apresentaremos quem é a FLC como comunidade escolar e o que 
significa fazer parte de nossa comunidade. Também faremos uma introdução à nossa nova 
declaração de missão, nossos valores essenciais e apresentaremos nossas atividades. 

Abaixo estão as datas de Visita à Escola para nossos pais e alunos da 9ª e 10ª séries, das 9h 
ao meio-dia. Os alunos poderão tirar fotos para seu cartão de identificação e comprar 
camisetas do uniforme. As famílias também poderão falar com a administração sobre os 
protocolos da COVID-19. 

23 a 26 de agosto: Visitas à escola para 9ª e 10ª séries: 

1. SOBRENOME A-H: segunda-feira, 23 de agosto 
2. SOBRENOME I-P: terça-feira, 24 de agosto 
3. SOBRENOME Q-Z: quarta-feira, 25 de agosto 

Para manter uma comunicação clara entre casa e a escola, solicitamos que os pais acessem 
nosso site, flc.philasd.org, e preencham o formulário do Google de Informações dos Pais 
para que a escola possa enviar comunicados sobre os próximos eventos, importantes 
reuniões e atualizações diretamente para o seu e-mail. Também pedimos que todos os pais 
se inscrevam no Portal dos Pais, e se precisar de ajuda com o cadastro, você pode entrar 
em contato com o conselheiro escolar do seu filho(a) quando ele(a) retornar ao trabalho, 
em 23 de agosto. 

Alunos A-L Mr. Gist (agist@philasd.org) Alunos M-Z Ms. Condit-Shaw 
(mcondit@philasd.org) 
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MISSÃO  
A FLC é uma comunidade escolar inclusiva, dedicada a fornecer uma educação rigorosa e 

culturalmente responsiva a um corpo discente diversificado, e prepara os alunos com as habilidades 
profissionais e sociais de que precisam para serem membros excepcionais da comunidade da cidade, 

do país e do mundo. 
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Através desta, viemos lembrá-los de que os eventos do ano letivo estão no calendário do 
Google da FLC, no site da nossa escola. O calendário é atualizado constantemente, por isso 
pedimos que você o verifique regularmente. As famílias encontrarão eventos especiais, 
como a Noite de Volta às Aulas na quarta-feira, 22 de setembro das 17h30 às 20h. Na 
Noite de Volta às Aulas ofereceremos às famílias a oportunidade de conhecer nossa equipe 
de administração e professores, e participar de workshops realizados pelos professores. 

Esperamos ter um ótimo ano letivo de 2021-2022 com você e sua família. Como lembrete, 
estamos disponíveis para atendê-lo por e-mail, telefone ou reuniões do Zoom. Se você tiver 
alguma dúvida ou preocupação com relação a esta carta, sinta-se à vontade para entrar em 
contato com a Sra. Lee em nlee@philasd.org. 

Estou animada para vê-los na Visita à Escola, de 23 a 26 de agosto, Orientação, em 30 de 
agosto às 9h, e no primeiro dia de aula, na terça-feira, 31 de agosto às 7h55! 

Atenciosamente, 

Sra. Nicole Lee 
Diretora 
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