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17 de fevereiro de 2021 

 

Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,  

 

Eu sei que muitos de vocês estão animados com o retorno do seu estudante à escola, em pessoa, 

na próxima semana. No entanto, estou escrevendo para compartilhar a notícia decepcionante de 

que, devido à uma mediação em andamento de terceiros, solicitada pelo Sindicato de Professores 

da Filadélfia, os nossos planos para começar a introduzir alunos e funcionários de volta às nossas 

escolas, lentamente e com segurança, será adiado uma semana. Agora planejamos começar a 

receber os alunos na segunda-feira, 1º de março, começando com estudantes do PreK (pré-

escola) à 2ª série, cujas famílias escolheram as aulas híbridas no outono. 

 

Como pais e responsáveis, vocês sabem muito bem que muitos de nossos alunos estão tendo 

dificuldades sociais, emocionais e acadêmicas, depois de interagirem com colegas e professores 

através de uma tela por quase um ano. O retorno seguro e gradual de nossas crianças às escolas é 

um passo crucial para ajudar a restaurar a sensação de comunidade e conexão que muitos de 

nossos alunos querem e precisam.  

Agora, com extensas medidas de segurança em vigor, acredito firmemente que nossas escolas 

estão prontas para começar a receber funcionários e alunos de volta, para aulas presenciais.  

Desde março, milhares de funcionários do distrito têm trabalhado nas escolas para prepará-las 

para aulas presenciais seguras.  

● Nós anunciamos os planos dos testes rápidos para alunos e funcionários e o início da 

disponibilidade de vacinas de COVID-19 para professores e outros funcionários, como 

duas camadas de segurança adicionais do nosso plano multicamadas de saúde e 

segurança.  

● Investimos US$ 65 milhões em equipamentos de proteção individual para estudantes e 

funcionários, estações de álcool gel sem toque, partições de acrílico, reparos de 

ventilação e melhoramentos no fluxo de ar fresco, sinalização de distanciamento social e 

outras camadas de segurança que, comprovadamente, mantém baixos os níveis de 

transmissão do vírus nas escolas. Isso tudo além de US$ 250 milhões usados no 

tratamento do chumbo e amianto e outras melhorias.  

 



 

Quero deixar claro que continuarei trabalhando de forma colaborativa para entrar em um 

consenso para que possamos abrir com segurança o maior número possível de escolas o mais 

rápido possível, e ajudar nossas crianças e famílias a seguir adiante das muitas consequências 

trágicas desta pandemia. 

Cordialmente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 


