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Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,  

 

Quero atualizá-los sobre o porquê de eu continuar acreditando que estamos prontos para começar 

a reabrir nossas escolas para aulas presenciais, a partir de 1° de março, com os alunos do preK 

(Pré-escola) à 2ª serie, cujas famílias selecionaram as aulas híbridas.  

Conforme eu já mencionei antes, temos trabalhado de perto com o Hospital Infantil de Filadélfia 

(CHOP) e com o Departamento de Saúde Pública da Filadélfia para desenvolver uma abordagem 

multicamadas para proteger todos que entrarem em nossas escolas. Nossos planos incluem: 

1. Testes rápidos para alunos – Todas as semanas, os enfermeiros escolares irão fazer testes 

rápidos em 20% dos alunos que estiverem frequentando as aulas presenciais, bem como 

os alunos que não conseguem usar máscara ou que permanecem em distanciamento social 

devido a alguma condição de saúde ou deficiência. Os alunos que apresentarem sintomas 

de COVID durante o dia letivo serão testados imediatamente. Saiba mais sobre nosso 

plano de testes rápidos em alunos em philasd.org/studenthealth/covidtesting; 

2. Testes rápidos para funcionários – Todos os funcionários trabalhando pessoalmente serão 

obrigados a fazer testes de COVID semanalmente, assim que as aulas presenciais 

começarem;   

3. Vacinas de COVID-19 para funcionários – Com a ajuda do CHOP, já estamos agendando 

horários para os funcionários que ficarão face a face com alunos e que queiram receber a 

vacina, e as vacinas começam hoje; 

4. Outras camadas de segurança – Todos os funcionários devem usar máscara ou outra 

cobertura facial que será fornecida a eles. Novas configurações de salas de aula e 

sinalização irão promover o distanciamento social. Estações de álcool gel sem toque, 

estações de produtos de limpeza, sinais de ocupação máxima e protocolos de limpeza 

aprimorados também foram implementados; 

5. Linha direta – Os pais que tiverem dúvidas podem nos contatar em dias de semana das 8h 

às 16h30min no 215-400-5300 (Inglês) ou encontrar os outros idiomas aqui; e 

https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/#questions
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6. Visitas à escola – estão disponíveis mediante solicitação para cada escola que planejamos 

reabrir. Basta entrar em contato com a escola do seu filho(a) para mais detalhes. 

 

Semana passada, o Diretor de Política Laboratorial do CHOP, Dr. David Rubin, deu seu 

testemunho em uma audiência do Conselho Municipal sobre Ciência da COVID & Aulas 

Presenciais, Novas Orientações do CDC para a Reabertura das Escolas, Ventilação e mais. Ele 

disse, “Com tudo isso, a conclusão na qual chegamos – em face da diminuição das transmissões, 

fortes planos de segurança e a adição de um programa de testes de garantia– é que o período de 

oportunidade se abriu para retornar mais alunos às salas de aula...” 

A ciência é clara. Nós podemos reabrir nossas escolas com segurança, seguindo a liderança de 

muitos dos maiores distritos escolares da nação. Nós continuaremos tentando encontrar um 

consenso no processo mediação em direção a este objetivo. 

Atenciosamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

https://youtu.be/uoZI7wI53aA
https://youtu.be/uoZI7wI53aA
https://youtu.be/hq_XknguQT4
https://youtu.be/zMm_yjnTycE

