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21 de maio de 2021 

Prezados pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

Ao olharmos para o próximo ano letivo, quero reafirmar o que já disse várias vezes: nossa meta 
para o ano letivo de 2021-2022 é receber todos os nossos alunos de volta à escola para aulas 
em tempo integral, em pessoa, cinco dias por semana, começando na terça-feira, 31 de 
agosto de 2021 – que será o primeiro dia de aula. Sabemos que o retorno dos alunos às salas de 
aula, com amigos e educadores atenciosos, é a melhor oportunidade para ajudá-los a se curar e se 
recuperar dos impactos devastadores da pandemia COVID-19 

Em uma coletiva de imprensa, realizada na quarta-feira passada, estive ao lado do prefeito Jim 
Kenney, presidente do Sindicato de Professores da Filadélfia, Jerry Jordan, presidente do 
Capítulo da Filadélfia da Associação Estadual de Administradores Escolares, Dr. Robin Cooper, 
presidente da Local 634, Nicole Hunt e Royce Merriweather, presidente da Associação da 
Polícia Escolar da Filadélfia. Juntos, reafirmamos nosso compromisso comum com este objetivo. 

Você pode ver a coletiva de imprensa completa aqui: https://youtu.be/FSf4viDZkaI  

Embora essa meta dependa dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e do 
Departamento de Saúde Pública da Filadélfia oficialmente relaxarem todos os requisitos de 
distanciamento social, há muitas coisas que nos dão a confiança de que seremos capazes de 
retomar as aulas presenciais com segurança no outono, incluindo: 

- as baixas (e decrescentes) taxas de transmissão na Filadélfia,  
- o relaxamento contínuo das restrições relacionadas à COVID em toda a cidade e país,  
- o número crescente de adultos e estudantes sendo vacinados,  
- o baixo número de casos positivos de COVID-19 em nossas escolas desde que 

retomamos as aulas presenciais, em março de 2021 (bem abaixo de 1%), e  
- o aumento significativo no apoio escolar e estudantil que planejamos abordar de forma 

equitativa os impactos do COVID-19.  

Você pode nos ajudar a refinar ainda mais os nossos planos, participando de uma pesquisa rápida 
de 10 minutos. A pesquisa encerra na próxima sexta-feira, dia 28 de maio, às 17h e você pode 
acessá-la aqui. Eu incentivo todos a compartilharem suas vozes e opiniões. 

Obrigado pelo seu apoio, enquanto planejamos juntos um ano letivo de sucesso para 2021-2022. 

 

 

 

https://youtu.be/FSf4viDZkaI
https://www.philasd.org/inpersonlearninginputsurvey/


 

Cordialmente, 

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


