
 

      ESCRITÓRIO DO SUPERINTENDENTE 
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 

William R. Hite, Jr., Ed.D. 
Superintendente 

Translation and Interpretation Center (11/2020)  AMFS_Remaining Virtual (Portuguese) 

 

 

10 de novembro de 2020 

Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia: 

 

Com base nas atualizações mais recentes do Departamento de Saúde Pública da Filadélfia (PDPH), 

Departamento de Educação da Pensilvânia (PDE) e Departamento de Saúde da Pensilvânia (PDH), a fim 

de ajudar a proteger a saúde e o bem-estar de nossos funcionários, alunos e famílias, o Distrito Escolar da 

Filadélfia determinou que todas as escolas permanecerão totalmente virtuais neste momento. Isso 

significa que nossos planos para começar a transição para um modelo de aulas híbridas este mês estão 

suspensos, e todos os alunos continuarão com aulas 100% online, até futuro aviso. Continua sendo nosso 

objetivo fazer a transição para as aulas híbridas, porém continuamos comprometidos em prosseguir 

apenas quando a orientação e os dados do PDPH, PDE e PDH mostrarem que seja seguro fazê-lo.  

 

Os professores ainda receberão treinamento profissional virtual até segunda-feira, 16 de novembro. As 

famílias devem seguir o cronograma que foi compartilhado e planejar retomar sua programação normal de 

aulas online na terça-feira, 17 de novembro.  

 

Sabemos que esta é uma notícia decepcionante para muitos estudantes e famílias que querem retomar as 

aulas presenciais, mas a segurança tem sido e continuará sendo nossa maior prioridade. As famílias que 

optaram pelo modelo híbrido manterão sua seleção quando a orientação e os dados mostrarem que é 

seguro iniciar as aulas híbridas. À medida que continuamos com as aulas completamente online, 

continuamos inteiramente comprometidos em apoiar as necessidades de nossos alunos e famílias. Para 

informações ou assistência com suporte para chromebook/tecnologia, suporte socioemocional, refeições, 

preparação e outros, visite o nosso site Prosseguindo com a Educação com Segurança, em 

www.philasd.org/aes. 

 

Como eu disse antes, as condições da COVID-19 estão sempre mudando, exigindo que todos nós sejamos 

flexíveis.  Devemos esperar e estar preparados para essas mudanças enquanto trabalhamos juntos para 

proteger a saúde e o bem-estar de todos. Enquanto isso, por favor, tome cuidado e fique seguro. 

 

Atenciosamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 
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