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Prezados pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,  

 

Tenho o prazer de compartilhar que o processo de mediação de terceiros, liderado pelo município, entre o 

Distrito Escolar e o Sindicato de Professores da Filadélfia (PFT) foi concluído com sucesso. Entramos em 

acordo em um plano para começar a reabrir em fases e com segurança os nossos prédios escolares do 

PreK (pré-escola) à 2ª série, à medida que as revisões conjuntas das preparações forem concluídas pelo 

PFT nas próximas semanas.  

 

Aqui está o cronograma para o plano de reabertura em fases: 

 

Segunda-feira, 8 de março 

53 escolas recebem de volta alunos do 

PreK à 2ª série cujas famílias 

escolheram as aulas híbridas no outono 

*As revisões de preparação do SDP e do 

PFT para essas escolas foram concluídas 

● Professores do PreK à 2ª série e funcionários de apoio 

dessas escolas irão retornar aos prédios na quarta-

feira, 3 de março.  

● Todos os alunos do PreK à 2ª série em todas as 

escolas irão retomar o dia integral de aula, 

conforme agendado por seus professores.  

● Revisões de preparação do PFT para as escolas 

restantes em andamento. 

Segunda-feira, 15 de março 

O objetivo é que o segundo grupo de 

escolas receba de volta alunos do PreK 

à 2ª série, cujas famílias escolheram as 

aulas híbridas no outono 

*Até o momento, as revisões de 

preparação do SDP foram concluídas. 

Revisões do PFT ainda estão em 

andamento. 

● Escolas específicas a serem anunciadas, com base na 

conclusão das revisões de preparação. 

● Professores do PreK à 2ª série e funcionários de apoio 

dessas escolas irão retornar aos prédios na quarta-

feira, 10 de março.  

● Revisões de preparação do PFT para as escolas 

restantes em andamento. 

Até segunda-feira, 22 de março 

O objetivo é ter anunciado as datas de 

retorno para todos os alunos do PreK à 

2ª série, cujas famílias escolheram as 

aulas híbridas no outono  

* Até o momento, as revisões de 

preparação do SDP foram concluídas. 

Revisões do PFT ainda estão em 

andamento. 

● Professores do PreK à 2ª série e funcionários de apoio 

dessas escolas irão retornar aos prédios na quarta-

feira anterior à data de retorno determinada para os 

alunos.  

● Revisões de preparação do PFT para as escolas que 

abrigam 3ª até a 12ª série em progresso.   

 



 

Translation and Interpretation Center (3/2021)  3_1_21 Family Message (Portuguese) 

 

As 53 escolas que abrirão para aulas presenciais em 8 de março são: Chester Arthur School; John Barry 

Elementary; Mary McLeod Bethune School; F. Amedee Bregy School; Henry A. Brown School; Joseph 

W. Catharine; Cayuga Elementary; Cook-Wissahickon School; Anna B. Day School; Julia De Burgos; 

Stephen Decatur School; Thomas A. Edison High; Franklin S. Edmonds School; Ethan Allen School; Dr. 

Ethel Allen School; Thomas K. Finletter School; Fitler Academics Plus; Edward Gideon School; Joseph 

Greenberg School; Albert M. Greenfield School; Andrew Hamilton School; John F. Hartranft School; 

Edward Heston School;  Henry H. Houston; Julia Ward Howe School; John Marshall School; Juniata 

Park Academy; Kenderton Elementary; Henry W. Lawton School; Abraham Lincoln High; Alain Locke 

School; William H. Loesche School; William C. Longstreth School; Mayfair School; John F. McCloskey 

School; William McKinley Elementary; John Moffet School; J. Hampton Moore School; Hon. Luis 

Munoz-Marin Elementary; Olney Elementary; Overbrook Educational Center; Overbrook Elementary; 

Penn Alexander School; Penrose School; Rhodes Elementary; Shawmont School; Isaac A. Sheppard 

School; Southwark School; Edward Steel School; Thurgood Marshall School; John H. Webster School; 

Frances E. Willard School; and Richard R. Wright School. 

 

As famílias do PreK à 2ª série que num primeiro momento escolheram permanecer com aulas 100% 

digitais poderão optar pelas aulas híbridas depois que todos os alunos do PreK à 2ª série optantes das 

aulas híbridas tenham sido introduzidos com sucesso. O objetivo é que os outros grupos de alunos possam 

então começar a ser introduzidos lentamente e com segurança às aulas presenciais. 

 

Além disso, como parte do acordo, purificadores de ar irão substituir os ventiladores de janela que haviam 

sido instalados nas salas de aula que não possuíam ventilação adequada. 

 

Para se preparar para as aulas presenciais, eu o incentivo a olhar o vídeo Retorno Seguro à Escola e 

Escolas Limpas e Saudáveis, e a visitar philasd.org/aes para saber mais sobre as várias camadas de 

segurança que implementamos, e como todos nós podemos fazer a nossa parte para protegermos a nós 

mesmos e aos outros. 

 

Obrigado mais uma vez por sua paciência enquanto trabalhamos para reabrir com segurança o maior 

número possível de escolas para as aulas presenciais neste ano letivo. Estamos muito animados para 

receber nossos alunos de volta pela primeira vez em quase um ano e mal podemos esperar para que mais 

alunos retornem em breve.  

 

Cordialmente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes

