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15 de março de 2021 

 

Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,  

 

Tenho o prazer de compartilhar que o Sindicato de Professores da Filadélfia (PFT) já concluiu 

suas revisões de preparação para mais 35 escolas, as quais reabrirão para aulas presenciais a 

partir de segunda-feira, 22 de março, para alunos da pré-escola à 2ª série, cujas famílias optaram 

pelas aulas híbridas no outono. Os professores da pré-escola à 2ª série e a equipe de apoio dessas 

35 escolas retornarão aos prédios na quarta-feira, 17 de março, para se preparar para o retorno de 

nossos jovens alunos.   

 

As 35 escolas que abrirão pra aulas presenciais em 22 de março são:  

Bache-Martin School Jenks Academy for Arts and 

Sciences 

Richmond School 

Barton, Clara School Key, Francis S. School Roosevelt Elementary School 

Blaine, James G. School Kirkbride, Eliza B. School Rowen, William School 

Bridesburg School Lingelbach, Anna L. School Solis-Cohen, Solomon School 

Childs, George W. School Lowell, James R. School South Philadelphia High School 

Dobson, James School Ludlow, James R. School Spring Garden School 

Dunbar, Paul L. School McClure, Alexander K. School Sullivan, James J. School 

Forrest, Edwin School Meredith, William M. School Taggart, John H. School 

Frank, Anne Elementary School Morris, Robert School Washington, George High 

School 

Girard, Stephen School Motivation High School Mitchell, S. Weir Elementary 

School 

Gompers, Samuel School Nebinger, George W. School Ziegler, William H. School 

Harrington, Avery D. School Pennell, Joseph School  

 

Conforme informado anteriormente, os ventiladores de janelas que haviam sido instalados nas 

salas de aulas de qualquer uma dessas escolas serão substituídos por purificadores de ar, antes do 

retorno dos alunos. 
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Além disso, de 16 a 23 de março, o Distrito Escolar reabrirá seu Processo Seletivo de 

Modelos de Aula, para que as famílias da pré-escola à 2ª série que inicialmente escolheram 

o modelo de aulas 100% digitais no outono, agora tenham a oportunidade de optar pelas 

aulas híbridas ou permanecer 100% digitais neste ano letivo. Se você escolher aulas híbridas: 

1) você será contatado pela escola do seu filho entre 24 e 26 de março de 2021, e 2) seu filho 

frequentará a escola pessoalmente dois dias por semana e participará das aulas digitais três dias 

por semana, com base no cronograma atribuído, a partir da semana de segunda-feira, 5 de abril 

de 2021. Se você não responder à pesquisa, seu filho permanecerá nas aulas 100% digitais.  

O PFT continuará com suas revisões de preparação das escolas, com o objetivo de anunciar as 

datas de retorno para as demais escolas que servem alunos da pré-escola à 2ª série até 22 de 

março de 2021. Uma vez que as revisões de preparação de todas as escolas da pré-escola à 2ª 

série forem concluídas, o PFT iniciará as revisões das escolas restantes, que servem alunos do 3° 

ao 12º ano. 

Obrigado por seu apoio contínuo à medida que recebemos mais alunos de volta às aulas 

presenciais na semana que vem e nas semanas que estão por vir. Juntos, podemos ajudar a 

manter ambientes de aprendizagem saudáveis para os estudantes e funcionários, mas para isso, 

todos precisam fazer a sua parte, ficando em casa se estiver doente, fazendo a pré-avaliação 

todos os dias, usando máscara ou cobertura facial, e seguindo todos os protocolos de saúde e 

segurança. Você pode encontrar detalhes sobre esses protocolos e sobre o nosso plano de aulas 

híbridas em philasd.org/aes. 

 

Cordialmente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 

 

http://www.philasd.org/aes

