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2 de fevereiro de 2021 

Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

Nossa Equipe de Instalação e Manutenção continua a instalar ventiladores de janelas e a fazer 
outros reparos nos sistemas de ventilação, para fortalecer a ventilação adequada em nossas 
escolas, enquanto nos preparamos para receber em segurança funcionários e alunos em fases, 
para aulas presenciais. Lembre-se: ventiladores de janela serão instalados apenas em salas 
que não têm sistemas de ventilação funcionando, mas têm janelas com acesso a ar fresco. 

Aqui estão mais três fatos que você deve saber: 

● Fato n° 1: O Distrito comprou cerca de 3.000 ventiladores fabricados para gerar ao 
menos 270 pés cúbicos de ar fresco por minuto. Esse fluxo de ar fresco é suficiente 
para comportar 18 pessoas na sala, antes de aplicar o distanciamento social. Isso é   
suficiente para reserva, se precisarmos trocar algum ventilador ao longo do ano letivo. 

● Fato n° 2: Ventiladores de janela já foram entregues e a instalação já foi iniciada em 
todos os prédios escolares que precisam deles. Até agora, mais de um terço dos 
ventiladores foram instalados. Nosso objetivo -dentro do possível- é instalar todos os 
ventiladores de janela antes dos funcionários retornarem, em 8 de fevereiro. Condições 
climáticas recentes podem causar um pequeno atraso no cronograma de instalação. 

● Fato n° 3: Queremos a temperatura das salas de aula em 68 graus ou acima, para 
que os ambientes de aula sejam confortáveis para funcionários e alunos. 
Testamos proativamente as temperaturas em uma amostra de salas com ventiladores 
de janela ligados para avaliar o impacto. Em todos os casos, as temperaturas na sala 
ficaram acima de 68 graus. Além disso, ao iniciarmos as aulas presenciais, nossos 
engenheiros civis verificarão com segurança as salas de aula para que os ventiladores 
de janelas estejam funcionando corretamente e as temperaturas estejam apropriadas. 

Para saber mais sobre nossos trabalhos de ventilação e todas as camadas de segurança que 
estarão em vigor para proteger a saúde e o bem-estar de todos em nossas escolas, por favor, 
visite www.philasd.org/aes. 
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