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15 de julho de 2021 
 
Olá pais, famílias e estudantes do Distrito Escolar da Filadélfia: 
 
Espero que estejam tendo um verão divertido e relaxante. Estou escrevendo para avisá-los que 
estamos trabalhando duro na preparação para receber nossos alunos de volta à escola para aulas 
presenciais, cinco dias por semana, a partir de terça-feira, dia 31 de agosto de 2021 - o primeiro 
dia de aula.  
 
A saúde e bem-estar de nossos estudantes e funcionários continua sendo nossa maior prioridade. 
É por isso que durante o verão, nós estamos:  
 

● Instalando um purificador de ar e superfície em todos os espaços de ensino em 
todas as escolas. Esses purificadores de última geração são baseados na tecnologia 
desenvolvida pela NASA e comprovadamente reduzem contaminantes no ar e 
superfícies. 
 
● Limpando e higienizando todas as escolas. 
Isso inclui todas as paredes, pisos, móveis, portas, janelas, banheiros, grades, entre 
outros. Assim que as aulas começarem, as equipes farão a limpeza durante o dia de aula e 
por várias horas após o fim da aula. 
 
● Testando as mais de 1.000 estações de hidratação sem toque em nossas escolas. 
Queremos ter certeza de que estão totalmente funcionando e cumprem todos os 
regulamentos de água potável. 
 
● Mantendo estações sem toque de álcool gel para a higienização das mãos. 
Estaremos reabastecendo postos em todas as escolas e garantindo que todas tenham os 
materiais de que precisam para incentivar a lavagem frequente das mãos de alunos e 
funcionários. 
 
● Continuando a remover o amianto de nossas escolas. 
Removemos de nossas escolas o equivalente a mais de 20 milhas de materiais contendo 
amianto, desde o verão passado. Agora, estamos removendo mais desses materiais em 35 
escolas, onde projetos ambientais e de capital estão em andamento. 
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● Investindo mais de $ 160 milhões para concluir a construção, reforma e reparos 
importantes de escolas. 
Isso inclui a substituição de telhados, atualização de sistemas elétricos, melhoria de salas 
de aula, substituição de sistemas de aquecimento e ventilação, conclusão da construção 
de dois novos prédios escolares e muito mais.   

 
A pergunta que todos querem saber é: quais medidas de saúde e segurança serão necessárias 
quando a escola reabrir? Em 9 de julho, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) 
divulgaram novas Orientacões para Prevencão da COVID-19 em Escolas de Ensino Fundamental 
ao Ensino Médio, que priorizam o retorno seguro de todos os alunos às aulas presenciais com a 
implementação de múltiplas camadas de segurança. O Departamento de Educação da Pensilvânia 
e o Departamento de Saúde Pública da Pensilvânia estão atualmente revisando a orientação do 
CDC, juntamente com as condições locais da COVID-19. Eles ainda não emitiram novas 
orientações de segurança atuais para as escolas da Filadélfia, mas estão comprometidos em fazê-
lo em breve. Iremos informá-lo quando isso for feito.  
 
Estamos realizando muitos outros trabalhos neste verão, e vamos compartilhar informações 
regularmente para que você possa se sentir tão confiante e animado quanto nós, com o retorno do 
seu filho às aulas presenciais. Você também pode visitar o site philasd.org/ringthebell para obter 
as últimas informações. 
 
Enquanto isso, por favor, tome cuidado e aproveite o verão! 

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