
 
      GABINETE DO SUPERINTENDENTE  

    440 North Broad Street 
  Philadelphia, PA 19130 

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

Translation and Interpretation Center (2/2021)  Family Message - Hybrid Update (Portuguese) 
 

 
5 de fevereiro de 2021 
 
Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,  

Na segunda-feira, daremos as boas-vindas de volta às escolas aos professores do PreK (pré-escola) 
à 2ª série e demais funcionários, para que possam participar de treinamentos profissionais para 
fortalecer as habilidades de ensino e ajudar a preparar suas salas de aula, para que possamos 
introduzir gradualmente nossos alunos do preK à 2ª série lentamente e com cuidado às aulas 
presenciais pela primeira vez em quase um ano. Esses funcionários estarão se juntando a centenas 
de diretores, engenheiros de construção e outras instalações e equipes de manutenção, transporte 
e serviços de alimentação que já têm trabalhado com segurança nas escolas desde a primavera de 
2020, para implementar as várias camadas de saúde e segurança que, quando seguidas, 
comprovadamente mantém baixa a transmissão da COVID-19 -- desde equipamentos de proteção 
individual para todos os alunos e funcionários, novas configurações de sala de aula e banheiro para 
o distanciamento social e divisórias de acrílico em escritórios à estações de álcool gel e bebedouros 
sem toque, sinalização de segurança, testes de ventilação em todas as escolas, e reparos, melhorias 
e retestes onde necessário.   

Nossa equipe de instalação e manutenção teve que pausar seu trabalho por alguns dias para se 
preparar para a tempestade de neve no início desta semana e limpar com segurança nossos campus, 
dos mais de cinco inches de neve acumulados. A entrega de PPE e outras sinalizações para algumas 
escolas também foi adiada pelos nossos fornecedores, devido à tempestade. Os engenheiros de 
construção já retomaram seus trabalhos dentro das escolas e as entregas de PPE e outras 
sinalizações de segurança devem ser concluídas até o início da próxima semana. Eu e meus líderes 
sêniors também fizemos uma tour pelas escolas essa semana para identificar e relatar quaisquer 
preparações de saúde e segurança restantes e ainda necessárias, antes que os alunos retornem às 
escolas na segunda-feira, 22 de fevereiro. Meu compromisso com você é que se uma sala não 
estiver pronta, não vamos usá-la. Se uma escola não estiver pronta, não vamos abri-la. 

Continuamos trabalhando com o Departamento de Saúde Pública da Filadélfia nos planos para 
testes rápidos para estudantes e funcionários, e para todos os funcionários do Distrito terem  
acesso à vacina para COVID-19 o mais rápido possível. Uma vez que as vacinas estejam 
disponíveis, vamos ativar os locais escolares em toda a cidade para que nossos funcionários, em 
etapas, possam facilmente e convenientemente se vacinar se assim desejarem.  

Fomos contatados por muitas famílias do PreK à 2ª série que originalmente selecionaram 
permanecer virtual, mas agora estão interessadas no modelo de aulas híbridas. Por favor, entenda 
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que estamos trabalhando no processo de registro e compartilharemos informações assim que 
tivermos mais detalhes. 

Como já disse muitas vezes antes, a saúde e o bem-estar de todos em nossas escolas é e continua 
sendo nossa maior prioridade, à medida que reabrimos lentamente e cuidadosamente as portas 
das nossas escolas para alunos e funcionários pela primeira vez em quase um ano. Não será 
perfeito. Nada é perfeito. Mas trabalhando juntos, com todos fazendo sua parte, podemos fazer 
isso com segurança. 

Cordialmente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 
Superintendente 
Distrito Escolar da Filadélfia 
 


