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Após quase um ano de aulas 100% digitais por conta da COVID-19, nosso Distrito Escolar vai começar 
devagar e com segurança a introduzir grupos de alunos que optarem pela transição para um misto de 
aulas presenciais e digitais (aulas híbridas). Alunos optando por aulas híbridas irão frequentar a escola em 
pessoa dois dias por semana – somente nos dias designados – e terão aulas digitais nos outros três dias. 

Alunos do PreK (Pré-escola) à 2ª série, cujas famílias selecionaram as aulas híbridas durante o 
processo de seleção inicial, no outono, serão introduzidos primeiro, a partir de segunda-feira, 22 de 
fevereiro. Funcionários servindo nossos alunos do PreK à 2ª série irão retornar aos prédios escolares na 
segunda-feira, 8 de fevereiro, e se preparar para receber os alunos no dia 22. As famílias do PreK à 2ª 
série que escolheram permanecer 100% digital durante o processo de seleção poderão optar por retornar 
mais tarde. A direção das escolas irá contatar as famílias do PreK à 2ª série com detalhes específicos. 

À medida que começamos a transição para as aulas presenciais, fazemos isso com a confiança de saber 
que estamos nos preparando desde a primavera de 2020. Todas as escolas têm medidas extensivas de 
segurança para proteger a saúde e o bem-estar de nossos alunos e funcionários, incluindo:  

- exigências de pré-avaliação para alunos e funcionários, 
- equipamento de proteção pessoal (PPE) para funcionários e alunos para apoiar o uso de máscara 

obrigatória e cobertura facial, 
- novas configurações de salas de aula e banheiros para promover o distanciamento social, 
- partições de acrílico nos escritórios, 
- estações de álcool gel para mão sem toque e estações de hidratação sem toque, nos corredores, 
- sinais de ocupação máxima fora de cada sala e sinalização de segurança por toda parte, e  
- protocolos de limpeza aprimorados utilizando produtos de limpeza aprovados pela EPA.  

Avaliações de ventilação também foram concluídas em todas as escolas, e os reparos necessários e/ou 
melhorias estão em andamento. Se, por qualquer motivo, não pudermos garantir que uma sala atenda aos 
padrões de ventilação, esta não será usada. Os incentivo a visitar www.philasd.org/aes para vídeos úteis, 
protocolos de segurança, perguntas frequentes, recursos e links para relatórios de ventilação escolar. 

As aulas presenciais podem ser introduzidas com segurança se todos fizermos a nossa parte, mantendo a 
paciência, flexibilidade e planejando com antecedência. Continuaremos a repassar atualizações conforme 
nos aproximamos da introdução gradual e segura dos nossos alunos de volta às aulas presenciais.  
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