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Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,  
 
Na segunda-feira, 8 de fevereiro, abrimos nossas portas das escolas para receber de volta aos 
prédios os nossos professores do preK (pré-escola) à 2ª série e funcionários de apoio, para que 
possam iniciar os treinamentos necessários e preparação das salas de aula, o que é essencial para 
que possam conduzir um ambiente de aprendizagem seguro e engajante para os alunos. Os 
horários virtuais das próximas duas semanas para alunos do preK (pré-escola) à 2ª série foram 
ajustados especificamente para dar tempo suficiente aos professores para que se prepararem para 
o retorno de nossos estudantes, em 22 de fevereiro. O retorno dos funcionários aos prédios 
escolares reflete 11 meses de preparação cuidadosa e baseada em ciência, feita por milhares de 
funcionários do Distrito, os quais têm trabalhado incansavelmente em nossas escolas para 
garantir que cada escola tenha em vigor uma grande variedade de camadas de segurança, 
conforme recomendado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e os Departamentos 
de Saúde da Pensilvânia e Filadélfia. Essas recomendações incluem: 

● protocolos de limpeza aprimorados usando produtos de limpeza aprovados pela EPA, 
● novas configurações de sala de aula e banheiro para garantir o distanciamento social, 
● sinais de ocupação máxima e de segurança por todos os lugares, 
● protocolos de pré-avaliação para estudantes e adultos, 
● inventários de PPE para funcionários e alunos para apoiar o uso de máscara obrigatória e 

cobertura facial nas escolas, 
● partições de acrílico em escritórios, 
● estações de álcool gel e bebedouros sem toque nos corredores. 

Até o momento, o Distrito gastou cerca de US$ 65 milhões devido a COVID-19. Isso inclui 
quase US$ 4 milhões em avaliações de ventilação, reparos e melhorias para garantir um fluxo de 
ar saudável, de acordo com orientacões da EPA. Ventiladores de janela estão sendo instalados 
temporariamente em salas que não possuem sistemas de ventilação operacionais. Além disso, 
investimos mais de US$ 250 milhões desde março de 2020 para: certificar mais 28 escolas como 
protegidas de chumbo; remover mais de 229.000 pés quadrados (cinco acres) de material 
contendo amianto, como isolamento de tubulação e pisos de azulejo em 183 escolas; concluir 
grandes projetos como novos laboratórios de ciência e informática, reformas de banheiros, 
instalações de armários, atualização de sistemas mecânicos em 11 escolas; e modernização de 
147 salas de primeira alfabetização. 

https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-homes-and-coronavirus-covid-19
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Todas essas medidas de segurança e melhorias vão além das seis condições que a Federação de 
Professores da Filadélfia negociou explicitamente e concordou em um Memorando de Acordo,  
para o retorno seguro dos funcionários aos prédios escolares: limpeza, higienização e 
desinfecção de todo o prédio escolar; suprimentos suficientes para lavagem de mãos e pias 
operacionais ou estações de álcool gel nas escolas; álcool gel disponível para funcionários; 
partições de acrílico instaladas em escritórios escolares; protocolos de distanciamento social em 
vigor e máscaras de pano fornecidas de acordo com o Protocolo PPE.  
Todos nós temos o mesmo objetivo de proteger a saúde e o bem-estar de nossos alunos e 
funcionários, à medida que retomamos as aulas presenciais durante esta pandemia da COVID-19. 
A ciência do CDC é clara quando diz que, com precauções de segurança adequadas em vigor, o 
risco de transmissão é baixo. Todas essas camadas de segurança estão em vigor. Embora nossos 
professores e outros membros do PFT não sejam obrigados a retornar às escolas neste momento, 
enquanto aguardamos os próximos passos do mediador, continuamos a incentivá-los a voltar 
para as escolas, para estarmos preparados para introduzir os 9.000 estudantes do PreK à 2ª série, 
cujas famílias querem e precisam que seus filhos retomem as aulas presenciais em 22 de 
fevereiro. Outras pessoas nas escolas também ajudarão a identificar quaisquer problemas que 
possamos resolver antes que os alunos retornem. Também estamos entusiasmados para colaborar 
com a Prefeitura da Filadélfia e o Children’s Hospital of Philadelphia na tentativa de tornar 
disponíveis locais de vacinação escolar em toda a cidade, para que nossos funcionários possam 
facilmente e convenientemente optar por se vacinar quando as vacinas estiverem disponíveis.  
Nós ecoamos o sentimento de que estamos todos juntos nisso. É por isso que participamos em 
conversas contínuas com especialistas em saúde, funcionários municipais e todos os sindicatos 
do Distrito Escolar durante todo esse processo. Estamos aguardando os próximos passos sobre o 
processo de mediação da Prefeitura para que possamos resolver quaisquer problemas 
identificados e prosseguir juntos sem demora.  
Cordialmente, 

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


